Llatinoamericana
mundial 2011
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,
en resposta als reptes de la Pàtria Major.
Un anuari de l’esperança dels pobres del món
des de la perspectiva llatinoamericana.
Un manual de companyia 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, de Maximino CEREZO BARREDO
PER QUÈ NO CANVIES DE DÉU?
Per canviar de vida
s’ha de canviar de Déu.
S’ha de canviar de Déu
per canviar l’Església.
Per canviar el món
s’ha de canviar de Déu.
Pere CASALDÀLIGA

Enguany...

Altres recursos:
Cartilla popular, curs, arxiu digital...
Veieu la pàgina 237.

Celebrem els nostres 20 anys d’Agenda posant en línia totes les edicions de l’Agenda disponibles en format
digital: pels lectors apassionats, pels amics nostàlgics d’aquelles Agendes primeres, pels que prefereixin conservarles així, en «agendes digitals», com a veritable facsímil digital.
Per la seva banda, l’Arxiu telemàtic de l’Agenda Llatinoamericana continua en línia, oferint tots els materials
que l’Agenda ha produït, en tres idiomes. 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 cercar per tema,
títol, autor, any d’edició... (servicioskoinonia.org/agenda/archivo).
latinoamericana.org/2011/info és la nova 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 hem buscat.
Continuem 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, en canvi, no contamina, recicla, reutilitza, i salva arbres,
dels quals tanta falta en té el planeta. Ens volem acostumar a aquesta mena de paper més «natural», i afavorir-lo i
fins i tot «exigir-lo» allà on puguem. El paper normal, que ens surt una mica més barat a nosaltres, li surt molt més
car al planeta.
Continuem posant l’accent en la visió, en la mentalitat, en la consciència, en l’educació... Òbviament,
apuntem a la pràctica, però el nostre «carisma» és provocar les transformacions de consciència necessàries per
tal que apareguin pràctiques radicals noves, des d’una altra visió sistèmica, no només reformes, o pegats... Som
aliats, companys d’esperança de tots els que busquen aquesta mateixa transformació de consciència. Treballem per
la mateixa Causa. La nostra Agenda vol continuar essent una caixa de materials i eines per a l’educació popular.
Consulteu també «servicioskoinonia.org/teologiapopular», on solem publicar els nostres «cursos de teologia
popular».
L’Agenda en format digital en anglès. En anglès la nostra agenda es publica en edició digital, lliurement
disponible a internet. En aquest format és llegible al vostre ordinador però també és imprimible a la copisteria
més propera: en podeu fer una edició local petita per a “impressió digital” (no offset). Recolliu-la gratuïtament 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
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,
subscriviu-vos-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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5

Índex temàtic de continguts

Entrada
Visió de conjunt de l’Agenda, José María VIGIL, Panamà .............................................................. 8
Introducció, Pere CASALDÀLIGA, São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil ......................................10
Aniversaris majors de 2011 ....................................................................................................12
Premis i Convocatòries ...........................................................................................................14
Invitació de les CEBs d’Amèrica Llatina ...................................................................................16
I. VEURE / CONTEMPLAR
Amèrica Llatina, el continent més desigual, ONU-Hábitat, Rio de Janeiro, Brasil ............................21
Les religions en el món, Franz DAMEN, Bèlgica-Bolívia .................................................................22
Dades sobre les religions .......................................................................................................24
El mapa de la increença, Cardenal Paul POUPARD, Pontifici Consell de la Cultura, Roma, Vaticà ...........26
Religió a Europa i a Amèrica Llatina, Pablo SUESS, São Paulo SP, Brasil.........................................28
2050 a la vista: preocupació pel planeta i els pobres, Verónica CALDERÓN, Espanya .......................30
Textos antològics sobre religió................................................................................................32
II. JUTJAR / SOMIAR
Religió?... De què parlem? Agenda Llatinoamericana ..................................................................34
Origen antropològic de la religió, Eduardo HOORNAERT, Lauro de Freitas BA, Brasil ..........................35
Religions i evangeli, José COMBLIN, João Pessoa PB, Brasil ..........................................................36
Religions com a recerca de sentit, Faustino TEIXEIRA, Juiz de Fora MG, Brasil .................................40
El Déu en qui no crec, Juan ARIAS, Rio de Janeiro RJ, Brasil .........................................................42
«Tot i que no hi ha un Déu allà dalt», Roger LENAERS, Holanda ...................................................44
2011: Any de l’ONU dels boscos i la química i Decenni dels Afrodescendents .............................46
Déu: “forat” o “tapaforats”?, Pere TORRAS, Sant Feliu de Guíxols, Catalunya ...................................66
Allò que expressen les religions i no mor amb elles, Marta GRANÉS, Barcelona ..............................78
Religió: l’ambivalència del sentit, Pedro RIBEIRO DE OLIVEIRA, Juiz de FORA, MG, Brasil ..................90
Els dos llibres de Déu, Carlos MESTERS, São Paulo SP, Brasil........................................................ 102
Elegia a Cristina Downing, Ernesto CARDENAL, Managua, Nicaragua ............................................. 116
El «punt Déu» del cervell, Leonardo BOFF, Petrópolis RJ, Brasil ................................................... 128
6

Punts calents
El teisme, model útil però no absolut per «imaginar» Déu, José María Vigil, Panamà .................. 142
Religió, gènere i violència, Elsa TÁMEZ, San José, Costa Rica...................................................... 154
Però hi ha o no hi ha un altre món a dalt?, José María VIGIL, Panamà ........................................ 166
Religions i revolució, Félix SAUTIÉ, L’Havana, Cuba ................................................................... 180
La reinvenció de l’ONU, Miguel D’ESCOTO - Leonardo BOFF, Nicaragua-Brasil ................................... 192
Quina idea de Déu hauríem de canviar als Països Catalans? ..................................................... 210
III. ACTUAR
El canvi social comença amb la transformació de la idea de Déu, Andrés PÉREZ-BALTODANO, Nicaragua .. 214
Un altre cristianisme és possible, Centre Diego de Medellín, Santiago, Xile ................................... 216
La mística en els moviments socials, Ademar BOGO, Teixeira de Freitas BA, Brasil .......................... 218
Una altra Església és necessària i possible, Jon SOBRINO, San Salvador, El Salvador ...................... 220
Dictamen sobre la religió, José Antonio MARINA, Madrid, Espanya............................................... 222
Creure d’una altra manera, Andrés TORRES QUEIRUGA, Santiago de Compostel·la, Espanya ............... 224
Per una nova Reforma, John Shelby SPONG, bisbe emèrit de Newark, NJ, EUA ................................. 227
Calen noves imatges religioses, José María VIGIL, Panamà, Panamà ............................................ 228
Deu consells per viure la religió en el segle XXI, Frei BETTO, São Paulo SP, Brasil ......................... 230
Recursos pedagògics sobre religió, Martín VALMASEDA, Guatemala .............................................. 232
Informació i materials complementaris ................................................................................. 234
Premis dels concursos
Conte Curt Llatinoamericà: Els titans del temps, Moisés PESCADO, Sumpago, Guatemala .................. 236
Conte Curt Llatinoamericà: El record o l’esperança, Susana BENAVIDES, San Vicente, Costa Rica ........ 237
Pàgines Neobíbliques: Jesús els envia en missió, Gerardo GUILLÉN DE LA ROSA, Mèxic DF, Mèxic ....... 238
Pàgines Neobíbliques: L’arbre, símbol de vida i comunió, Orlando VALDÉS, Pinar del Río, Cuba ........ 239
Perspectiva de Gènere: La lògica de la irracionalitat, Vilma Amanda AGUINAGA, Managua, Nicaragua 240
Final
Serveis Koinonia ................................................................................................................... 231
Col·lecció «Temps axial» ..................................................................................................... 193
Punt de trobada: Comunicacions dels lectors.......................................................................... 242
Qui és qui ........................................................................................................................... 244
Directori .......................................................................................................................246-256

COMPTEU AMB AQUESTS RECURSOS QUE L’AGENDA POSA A LA VOSTRA DISPOSICIÓ: vegeu la pàgina 237
7

Presentació d’aquesta Agenda’2011
Els 20 anys de camí de l’Agenda es completen amb
aquesta edició de 2011, que dedicarem al tema de la
religió. Ni més ni menys.
La nostra Agenda, aconfessional, ecumènica i
macroecumènica, instal·lada en la perspectiva de
l’educació popular alliberadora llatinoamericana, ha
tingut sempre un respecte molt gran per la religió.
Com els nostres pobles, que tradicionalment han pensat que aquesta era quelcom sagrat, intocable, digne
d’un respecte que ratllava el temor reverencial, o el
tabú.
Però en aquests temps de tants canvis, això també
està canviant. Canvia l’”epistemologia”. No sabem
com, ni és d’un dia a l’altre, però va canviant la nostra forma de pensar, de conèixer, de procedir en el
mateix fet de conèixer. Raonem d’una altra manera.
Ja no sentim aquells temors reverencials, ni molt
menys els tabús. La societat s’ha fet més conscient,
més crítica, i també més madura. No ens sembla que
hi hagi res que no es pugui sotmetre a una anàlisi
crítica, tan respectuosa com honrada. Ja no ens escandalitzem de gairebé res, ni caiem en ingenuïtats
idealistes. Sabem millor que mai com funciona aquest
ésser humà tan complex, i sembla que alguna cosa
ens diu que hi ha temes, mai enfrontats abans, que ha
arribat l’hora d’abordar. Són temes que també clamen
per una renovació profunda. Per això aquesta Agenda
va sobre la Religió.
Sovint, en els nostres àmbits, en pro de
l’ecumenisme i del macroecumenisme, hem jutjat útil
posar de banda els temes religiosos –relegant-los a
la privacitat de cada persona– per centrar-nos en la
“praxi històrica d’alliberament”, que semblaria l’única
cosa que tindria una importància decisiva...
Però l’alliberament, com l’opressió, també és religiós. A aquestes alçades històriques sabem bé el
paper que la religió ha jugat en la legitimació dels
sistemes opressors, així com en la suscitació de moviments alliberadors i d’emancipació. D’altra banda,
vivim en una societat ja mundialitzada, en la qual
tots carreguem amb les conseqüències de totes les
posicions religioses dels nostres germans i els nostres
pobles. Ens veiem afectats pel fonamentalisme religiós
de moltes comunitats humanes, per l’espiritualisme
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i el descompromís històric de grans grups inspirats
per religions que els allunyen d’aquest món i els seus
problemes, així com pel fenomen massiu de terroristes
suïcides en nom de la religió, o pel fet que en l’única
superpotència del món –la que amb els seus vots no
només canvia el seu president sinó que ens afecta a
tots econòmica, política i culturalment– el 50% de la
seva població encara creu que el món té 6.000 anys
(Dawkings), i creu que el tot acabarà gloriosament en
un rapte cap al cel (Sam Harris)... No és el seu problema; també és el nostre problema.
La religió no està tancada en els temples, ni en
les interioritats; és present i influent en la societat,
en la història, en el “capitalisme cristià”, en les
persones que se senten més ànimes espirituals, que
han tingut la desgràcia de caure en la matèria i que
estan destinades a anar a un altre món després de
morir, en comptes de sentir-se membres nadius de
la comunitat de vida d’aquest planeta, cridats a cogovernar-lo i a transformar la injusta història humana.
Moltes de les reivindicacions històriques alliberadores
es van estavellar contra els temors o les exigències
religioses. La religió també necessita alliberament. I
l’alliberament també necessita de la religió. La lluita
per la Justícia, com a passió per l’alliberament –en la
qual tants màrtirs llatinoamericans i tants màrtirs universals ens varen precedir– és una experiència “espiritual”. També per això es pot confrontar amb la religió.
Doncs bé, amb la mateixa passió de tots els anys,
aquí hi ha la nostra Agenda Llatinoamericana sobre la
temàtica de la religió. Hem de fer notar:
• Escrivim per a tothom... i la família dels lectors
de l’Agenda és ben variada: des de comunitats de base
de l’interior rural compromeses i tradicionals, a universitaris i professors de la gran ciutat cosmopolita de
Mèxic o São Paulo. No pas a tots els acomodaran els
materials que hi presentem...
El carisma d’aquesta Agenda és de renovació,
fronterer, sempre cap endavant, mirant el futur no tan
immediat, i sempre amb una dimensió crítica.
Fem propostes que sabem que molts encara no
han intuït, i que sabem que, d’entrada, semblaran
estranyes a alguns... Us convidem a reflexionar crítica
i cautelosament aitals propostes.

• També enguany, l’Agenda no és confessional,
sinó macroecumènica... No parlem de la nostra religió,
sinó del fet religiós, de l’espiritualitat, de les religions, totes elles respectables i veritables.
• A més de l’edició en paper, ens esforcem per
aportar uns materials pedagògics telemàtics: una guia
d’ús pedagògic de l’Agenda per a educadors populars
principalment, i tal vegada un material més estructurat i elaborat per aprofitar l’ocasió i realitzar una
activitat seriosa de formació sobre aquesta temàtica
en el grup d’educació popular, a la comunitat, o a
l’aula. Estigueu atents a la “Pàgina d’informació i
materials complementaris”, que tan bona acollida va

tenir l’any passat (latinoamericana.org/2011/info)
• En complir els 20 anys, lliurem de nou totes les
Agendes, ara digitalitzades, a disposició pública: per a
la seva reutilització, per la biblioteca-arxiu d’educació
popular, per qui les vulgui col·lecionar. Aquí: http://
latinoamericana.org/Desde1992
Amb l’Agenda de 2012 inaugurarem un nou cicle:
“Les Grans Causes, avui”. Fa 20 anys que les vam
començar a considerar en aquesta Agenda; ja és el
moment de rellegir-les i actualitzar-les en aquesta
hora tan diferent, i per aquest futur tan apassionant...
Fraternal/sororalment.
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 a
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 curs.

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
nda als
seus objectius de servei popular o de
solidaritat. Aquests centres fan constar el caràcter no lucratiu a l’edició
corresponent.
En qualsevol cas, l’Agenda Llatinoamericana com a tal, en la seva
coordinació central, també és una
iniciativa no lucrativa, que va néixer
i es va desenvolupar sense l’ajuda de
cap agència. Els ingressos generats
per l’Agenda, després de retribuir adequadament l’esforç de les firmes que
hi escriuen, es dediquen a obres de
comunicació popular alternativa i de
solidaritat internacional. Els “Serveis
Koinonia”, atesos permanentment
i en millora constant, d’accés mundial gratuït, la Col·lecció “Temps
Axial”, i alguns dels premis finançats
per l’Agenda, en són els casos més
coneguts.
Una agenda col·lectiva...
Aquesta és una obra col·lectiva.
Deu la seva existència i la seva xarxa
a la col·laboració generosa d’un
sens nombre d’entusiastes. Per això
ha recorregut aquest camí i avui és
el que és. I vol continuar essent...
una “obra col·lectiva, un patrimoni
comunitari, un anuari antològic de la
memòria i l’esperança del Continent
espiritual...”.
❑
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Com a introducció fraterna

QuIN DÉU? QuINA religió?
La nostra Agenda ha anat abordant temes majors, any rere any. Temes de candent
actualitat humana. Pensant en la vida, assumint els reptes que la realitat ens presenta. Tema de realitat candent és la religió; tema realment major: Déu. Algú dubtarà
de l’actualitat d’aquest tema, pensant en certes àrees del primer món, per a les quals
Déu i la religió “ja van ser”. En realitat, es produeix la contradicció desconcertant de
veure i sentir més religiositat que mai, i més increença que mai també; amb totes les
ambigüitats i totes les oportunitats.
El fenomen de la mundialització també sacseja específicament el tema, perquè
les poblacions migrants, entrant “sense papers” al primer món, no hi entren sense el
seu Déu; traginen amb ells els Déus de les seves vides, de les vides dels avantpassats.
Avui, cultures i religions, conegudes abans amb prou feines per algunes lectures o
imatges de la televisió, són vivència i conflicte a les famílies, als carrers, a les escoles, a la feina, a la política de tots els països. Nietzsche, finalment en la pau merescuda per la seva recerca desesperada, ja ha rectificat el seu axioma categòric; resulta
que Déu no està pas mort.
El problema rau en saber de quin Déu parlem. Saber també, evidentment, què entenem per religió i com pensem que hauria de ser una religió veritablement alliberada
i alliberadora.
Ponderant aquestes dues preguntes, “quin Déu?, quina Religió?”, les respostes són
les més serioses i les més desconcertants.
Parlant de Déu, precisament, un amic camperol de la nostra regió, tan distant de
categories metafísiques, responia amb la major simplicitat i devoció: “Déu és un bon
home”. Ja el profeta Osees posa en boca de Déu (el Déu Jahvè) aquesta categòrica identificació, sense rèplica possible: “Jo sóc Déu, i no pas un home” (Os, 11,9).
L’escriptor Saramago, Premi Nobel de Literatura, ateu assumit i militant, però que fa
de la religió matèria freqüent dels seus textos, ens ha donat una poètica i contemplativa definició de Déu: “Déu és el silenci de l’Univers i l’home el crit que dóna sentit
a aquest silenci”. Un altre Premi Nobel, el poeta espanyol Juan Ramón Jiménez,
deia que el dubte de fe no és contra Déu, sinó a favor de Déu. Els nostres teòlegs de
l’alliberament ens recorden que el contrari de la fe no és pas el dubte, sinó la por (por
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de Déu, tot sovint). Quin Déu, quina religió, quina salvació... Una veïna pentecostal
em ponderava: “Els bons se salven perquè són bons, i els dolents també se salven,
perquè Déu és bo i perdona”.
Aquesta Agenda, que ha costat molts intercanvis respecte del tema i de les
implicacions que el tema comporta, ofereix un catàleg bastant complet d’aspectes.
La història de les religions i de l’ateisme o la increença. La diferència i complementarietat entre espiritualitat i religió. La religió que fomenta i justifica guerres.
L’espiritualisme, el fonamentalisme, l’alienació, denunciats tantes vegades i persistents avui i ahir. La necessitat del diàleg interreligiós. El macroecumenisme. La
sacralització del poder, del lucre, del consumisme. La caiguda, llavors, de vells déus
substituïts per déus nous. La necessitat, la set vital, de resposta als interrogants
majors del cos humà. La recerca de sentit per a la vida personal i per a la societat
humana com un tot.
Estem arribant, després de guerres i inquisicions, a preguntar-nos si una religió
veritable pot existir atacant, tancant-se, forçant un assentiment de fe (que és gratuïtat, afer del cor, recerca de tota una vida, i tota una història). Totes les religions
poden ser veritables i totes poden albergar, simultàniament, molta falsedat. (És
d’agrair la declaració del Cardenal Jean-Louis Tauran, President del Consell Pontifici
pel Diàleg Interreligiós, que diu que “totes les religions tenen la mateixa dignitat i
importància”).
Sovint s’ha fet un esquema tripartit per classificar les característiques fonamentals de la religió segons cultures i èpoques. Les religions afroindígenes serien
religions de la Natura. Avui, evidentment, aquesta Natura seria vista i venerada
ecològicament. Les religions orientals serien les religions de la Interioritat, contemplatives, gratuïtes fins i tot. I les religions judeo-cristianes serien les religions de
la Història, de l’Amor-Justícia, de la profecia, de la política. Lògicament totes les
religions serien la recerca de Déu, l’acollida de Déu, l’espera de Déu. D’un déu que
sempre ens està cercant a nosaltres, acollint-nos, i revelant-se, cada dia, en qualsevol angle de la geografia humana. Cap religió no té l’exclusiva d’aquest Déu de tots
els noms, que perdona i salva perquè és l’Amor.
L’Agenda no vol ser proselitista i vol estimular totes les riqueses humanes que
aporten les religions. Sense croades i sense supermercats. Deixant que Déu dialogui
amb Déu, el Déu de la família humana i de l’univers sencer. Sempre pensant holística i personalitzadament. Déu no és un concepte, no és un dogma, és més que una
causa. De quin Déu parlem? Amb quin Déu somiem? Santa Teresa d’Àvila té aquell
poemet conegut mundialment que diu: Sólo Dios basta. Amb un respectuós afecte
jo li dic a la gran Teresa: “Sólo dios basta”, Teresa, / sempre que sigui aquell Déu /
que és Ell i tots i tot / en comunió.

PeRE CASALDÀLIGA
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Aniversaris MaJORs de 2011
Martirologi LLatinoamericÀ
1971: 40 anys
9.6: Héctor Gallego, sacerdot colombià, 34 anys, màrtir dels
camperols, Veraguas, Panamà.
21.8: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc, assassinat
durant un cop d’Estat a Bolívia.
1.9: Julio Spósito Vitali, estudiant, 19 anys, militant cristià,
assassinat per la policia.
1976: 35 anys
2.2: José Tedeschi (del MSTM), sacerdot obrer, màrtir dels immigrants i «villeros» a l’Argentina.
13.2: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justícia entre els
pobres a El Tigre, Argentina.
23.3: María del Carmen Maggi, professora universitària, màrtir de
l’educació alliberadora, Argentina.
24.3: Cop militar a l’Argentina, 30.000 desapareguts.
3.4.1976: Víctor Bionchenko i Lilian Coleman, de l’Església
Evangèlica de Cosquín. Assassinats. Argentina.
14.5: Beatriz Carbonell, Horacio Pérez, Marta Vásquez, César
Lugones, Mónica Mignone, Esther Lorusso, i Mónica Quinteiro:
duts als «vols de la mort».
20.05: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michellini, polítics i militants
cristians, màrtirs, Uruguai.
16.06: Aurora Vivar Vásquez, militant cristiana, sindicalista,
màrtir de les lluites obreres de Perú.
4.07: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador Barbeito i José Barletti, palotins, Buenos Aires.
7.07: Arturo Bernal, camperol cristià, dirigent de les Lligues
Agràries, mort en la tortura, Paraguai.
12.07: Aurelio Rueda, sacerdot, màrtir dels habitants de tuguris
a Colòmbia.
15.07: Rodolfo Lunkenbein, missioner, i Simão, cacic bororo,
màrtirs del poble indígena, Brasil.
17.07: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma, Argentina.
18.07: Carlos Murias i Gabriel Longueville, sacerdots, segrestats i
morts a La Rioja, Argentina.
25.7: Wenceslao Pedernera, camperol dirigent de Cooperatives
Agràries, màrtir a la Rioja, Argentina.
4.8: Enrique Angelelli, bisbe de La Rioja, Argentina, màrtir de la
Causa dels pobres, assassinat.
16.8: Coco Erbetta, catequista, universitari, màrtir de les lluites
del poble argentí.
1.9: Inés Adriana Cobo, militant de l’Església metodista, màrtir
pels pobres, Buenos Aires, Argentina.
3.9: Ramón Pastor Bogarín, bisbe, fundador de la Universitat,
profeta de l’Església a Asunción, Paraguai.
24.9: Marlene Kegler, estudiant obrera, màrtir del servei entre els
universitaris de La Plata, Argentina.
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4.10: Omar Venturelli, màrtir dels pobres, Temuco, Xile.
11.10: Marta González de Baronetto i companys, màrtirs de la fe
i el servei, Córdoba, Argentina.
12.10: Juan Bosco Penido Burnier, assassinat per la policia, als
peus de Casaldàliga, Riberão Bonito, Brasil.
22.10: Ernesto Lahourcade, gremialista, Argentina.
1981: 30 anys
2.1: José Manuel de Souza, «Zé Piau», agricultor, víctima dels
grans «grileiros» del Parà, Brasil.
3.1: Diego Quic, indígena, catequista, líder de les organitzacions
populars de Guatemala, desaparegut.
7.1: Sebastián Mearin, líder rural a Parà, Brasil, assassinat per
«grileiros».
15.1: Estela Pajuelo Grimani, camperola, 55 anys, màrtir de la
solidaritat al Perú.
17.1: Ana María Castillo, militant cristiana, guerrillera, màrtir de
la justícia a El Salvador.
17.1: Silvia Maribel Arriola, infermera, religiosa màrtir en un
front de combat, acompanyant el poble salvadorenc.
18.1: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, assassinat per
un «grileiro».
21.1: Oscar Armando Ramos, catequista salvadorenc, assassinat a
trets i mutilat.
4.2: Matança de Chimaltenango, Guatemala, 68 morts.
15.2: Juan Alonso Hernández, missioner, màrtir dels camperols
indígenes de Guatemala.
16.2: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, mort per
l’exèrcit, màrtir del poble paraguaià.
18.3: Presentació Ponce, delegat de la Paraula, i companys,
màrtirs de la revolució nicaragüenca.
18.3: Centenars de dones, nens i ancians camperols, assassinats
per l’exèrcit a Cabañas, El Salvador.
14.4: Matança a Morazán, El Salvador: 150 nens, 600 ancians i
700 dones.
1.5: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de les CEBs, a Soyapango,
El Salvador, desaparegut, amb Edwin Laínez.
14.5: Carlos Gálvez Galindo, sacerdot, màrtir, Guatemala.
16.5: Edgar Castillo, periodista assassinat, Guatemala.
20.5: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir de la causa dels
pobres i perseguits, Guatemala.
9.6: Toribia Flores de Cutipa, dirigent camperola víctima de la
repressió de la Guardia Civil al Perú.
12.6: Joaquín Neves Norte, advocat del sindicat rural de Naviraí,
Paranà, Brasil, assassinat.
1.7: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luis Navarrete, catequista,
màrtirs a Guatemala.
5.7: Emeterio Toj, indígena, segrestat, Guatemala.

6.7: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per la democràcia
del poble xilè.
19.9: Charlot Jacqueline i militants alfabetitzadores, màrtirs de
l’educació alliberadora. Haití.
23.10: Vilmar José de Castro, militant per la causa de la terra,
assassinat a Caçú, Goiás, Brasil.
28.10: Mauricio Maraglio, missioner, màrtir de la terra, Brasil.
1991: 20 anys
2.2: Expedito Ribeiro de Souza, president del sindicat rural, a Rio
Maria, Parà, Brasil, assassinat.
19.3: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, assassinada a Cagua,
màrtir del servei als pobres.
29.4: Moisés Cisneros Rodríguez, religiós marista, víctima de la
violència i la impunitat a Guatemala.
3.5: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i companys, màrtirs de la
Reforma Agrària, El Astillero, Hondures.
14.5: Porfirio Suny Quispe, militant i educador, màrtir de la
justícia i solidaritat al Perú.
21.5: Jaime Gutiérrez Álvarez, religiós, Colòmbia.
21.5: Irene Mc’Cormack, missionera, i companys, màrtirs per la
causa de la pau, Perú.
1.6: João de Aquino, president del Sindicat de Treballadors de
Nova Iguazú, assassinat.
7.7: Carlos Bonilla, obrer, màrtir del dret al treball a Citlaltepetl,
Mèxic.
8.7: Martín Ayala, militant, màrtir de la solidaritat dels marginats
del seu poble salvadorenc.
13.7: Riccy Mabel Martínez, símbol de la lluita del Poble
d’Hondures contra la impunitat militar.
15.7: Julio Quevedo Quezada, catequista d’El Quiché, assassinat
per les forces de la seguretat de l’Estat, Guatemala.
27.7: Eliseo Castellano, sacerdot, Puerto Rico.
9.8: Miguel Tomaszek i Zbigniew Strzalkowski, franciscans, missioners al Perú, testimonis de la pau i la justícia.
25.8.1991: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir de la fe i
la promoció humana, Perú.
14.9: Alfredo Aguirre i Fortunato Collazos, màrtirs de l’entrega
als seus germans de San Juan de Lurigancho, Perú.
30.9: Vicente Matute i Francisco Guevara, indígenes màrtirs de la
lluita per la terra, Hondures.
30.9: José Luis Cerrón, universitari, màrtir de la solidaritat entre
els joves i els pobres de Huancayo, Perú.
16.12: Indígenes màrtirs del Cauca, Colòmbia.
2001: 10 anys
5.5: Bárbara Ann Ford, 64, germana, dels EUA, per ajudar a
declarar les víctimes de la guerra. Guatemala.
19.9: Yolanda Cerón Delgado, de la Companyia de Maria, directora de Pastoral Social, Tumaco, Colòmbia, assassinada.
19.10: Digna Ochoa, compromesa investigant desaparicions,
matances, abusos, tortures... Assassinada. Mèxic DF.
19.12: Claudio “Pocho” Leprati, dirigent de barri, catequista,
assassinat, Rosario, Argentina: www.pochormiga.com.ar
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15.7: Misael Ramírez, camperol, animador de comunitats, màrtir
de la justícia a Colòmbia.
20.7: Masacre de Coyá, Guatemala: tres-cents morts, amb dones,
ancians i nens.
25.7: Ángel Martínez Rodrigo, espanyol, i Raúl José Léger, canadenc, missioners laics, màrtirs, Guatemala.
28.7: Stanley Rother, sacerdot dels EUA a favor dels pobres, assassinat, Santiago de Atitlán, Guatemala.
30.7: Afusellen Miguel Hidalgo, rector de Dolores, heroi de la
Independència de Mèxic.
2.8: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, apòstol de malalts i presos,
desaparegut, Guatemala.
11.9: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, màrtir de la fe i
la solidaritat a El Quiché, Guatemala.
15.9: Pedro Pío Cortés, indígena achí, catequista delegat de la
Paraula, Rabinal, Baixa Verapaz, Guatemala.
17.9: John David Troyer, missioner menonita dels EUA, màrtir de
la justícia a Guatemala.
30.9: Honorio Alejandro Núñez, celebrador de la Paraula, màrtir
de les lluites del poble hondureny.
22.10: Eduardo Capiau, religiós belga, màrtir de la solidaritat a
Guatemala.
23.10: Marco Antonio Ayerbe Flores, universitari, Perú.
1.11: Simón Hernández, indígena Achí, catequista delegat de la
Paraula, Rabinal, Baixa Verapaz, Guatemala.
1.12: Diego Uribe, sacerdot, màrtir de la lluita d’alliberament del
seu poble, Colòmbia.
7.12: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, hondurenys, celebradors de la
Paraula i màrtirs de la solidaritat.
12.12: Matança d’El Mozote, més de mil camperols torturats i
assassinats per l’exèrcit, Morazán, El Salvador.
1986: 25 anys
6.1.1986: Julio González, bisbe de Puno, Perú, mort en un «accident», després de ser amenaçat de mort.
10.2: Alberto Koenigsknecht, bisbe de Juli, Perú, mort en «accident» per la seva opció pels pobres.
16.2: Mauricio Demierre, cooperant suís, i companyes camperoles, assassinats per la «contra», Nicaragua.
15.3: Antonio Chaj Solís, Manuel Recinos i companys, evangèlics,
màrtirs de la fe, Guatemala.
25.3: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys, màrtirs
de la fe, Nicaragua.
11.4: Antonio Hernández, periodista i militant popular, màrtir de
la solidaritat a Bogotà.
14.4: Adelaide Molinari, religiosa, màrtir de la lluita dels marginats a Marabà, Brasil.
10.5: Mossèn Josimo Morais, màrtir de la pastoral de la terra,
assassinat pel latifundi, Imperatriz Brasil.
15.5: Nicolás Chuy Cumes, pastor evangèlic i periodista, màrtir
de la llibertat d’expressió, Guatemala.
24.5: Ambrosio Mogorrón, infermer espanyol, i companys camperols, màrtirs de la solidaritat, Nicaragua.
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Premis atorgats en els certàmens...

El Premi del Concurs de Conte Curt Llatinoamericà
(500 euros) l’han guanyat, exaequo, a parts iguals, Aroldo Moisés PESCADO, guatemalenc (angu_sdei@hotmail.
com), amb «Els titans del temps», i Susana BENAVIDES,
costa-riquenya (delosangeles25 @ hotmail.com), per «El
record o l’esperança». Publiquem ambdós contes curts
en aquesta mateixa edició de l’Agenda (Pàgs. 236-237).
Convoquem per l’any vinent la XVII edició del Concurs.
Vegeu la pàg. 17.
Una àmplia antologia de «Contes curts llatinoamericans» -més de vuitanta ja-, no només els guanyadors,
sinó els millors d’entre tots els que es presenten a concurs,
s’està posant en línia com una secció dels Serveis Koinonia, amb els millors contes rebuts durant tots aquests
anys. A: servicioskoinonia.org/cuentoscortos
• El premi del Concurs de Pàgines Neobíbliques, dotat amb 500 euros, ha estat concedit a Gerardo GUILLÉN
DE LA ROSA (gerardoguillen10@gmail.com), per la seva
pàgina neobíblica «Jesús els envia en missió», actualització de l’enviament de Jesús als 72. Publiquem en aquesta
edició el text guanyador. Vegeu la pàg. 236. El Jurat atorga una menció honorífica a Orlando VALDÉS CAMACHO
per la seva pàgina «L’arbre, símbol de vida i comunió amb
Déu”. Felicitacions a tots...
Convoquem la XVI edició d’aquest Concurs en aquesta
Agenda Llatinoamericana ‘2011. Vegeu la pàg. 17.
Una àmplia antologia de «Pàgines Neobíbliques» (més
d’un centenar ja) rebudes per al concurs en aquest 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», patroci-

nat pel Centre de Comunicació i Educació CANTERA, de
Managua, Nicaragua, ha atorgat un accèssit, de 100 US
$, a Vilma Amanda AGUINAGA, de Managua, Nicaragua,
(javiernicjuridico@hotmail.com), pel seu treball «La lògica de la irracionalitat» (el publiquem a la pàgina 238). El
primer premi ha quedat desert.
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». Vegeu la pàg. 17.
• El Certamen de Novetats Ecoteològiques, convocat
pel Grup de recerca «Ecoteologia» de la Facultat de
Teologia de la Universitat Javeriana de Bogotà, aquest any
ha quedat desert. Amb una nova temàtica i en un nivell
molt assequible, es convoca de nou enguany en la seva VII
edició. Vegeu la pàg. 20.
• El Certamen «Concepció cristiana de l’ésser humà
i antropocentrisme», ha quedat desert.
Amb les mateixes bases, nova dotació i nova temàtica,
es convoca la X edició del Certamen. Cf. pàg. 19.
• El premi del concurs convocat pel Col·lectiu Ronda
d’Advocats, de Barcelona, ha quedat desert.
El concurs es convoca per al proper any, en la seva ja
IX edició. Vegeu la pàg. 18.
• La Revista Alternativas i la Fundació Verapaz
han atorgat el Premi Antonio Montesinos, en la seva XV
edició, a la Germana Luisa CAMPS VILLALÓN OP. Vegeu el
premi i la seva justificació a la pàgina del costat, 15.
Recordem que per a aquest Premi es poden presentar
candidats a la consideració del Jurat; vegeu la convocatòria, renovada per a la seva XVI edició, a la pàg. 17.

Els premis que proclama aquesta pàgina són els concedits en els certàmens convocats per l’Agenda’2010; vegeu-los
també a: http://latinoamericana.org/2010/premios
Les convocatòries d’aquesta Agenda’2011, pel 2012, vegeu-les a: http://latinoamericana.org/2011/convocatorias
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...convocats el 2010 pel 2011

La Revista «ALTERNATIVAS»
i la Fundació VERAPAZ,
de Managua, Nicaragua, atorguen el

• En el concurs de Sòcioecologia urbana, convocat
pel Grup de Reflexió «Converses a sa serena», el Jurat,
ha atorgat el primer premi, ex aequo, a parts iguals,
a EcoBase (www.cultivobiointensivo.net/EcoBASE), de
República Dominicana, juntament amb Melba Alejandra
Botalin Aguiló (botalin@cultstgo.cult.cu), de Cuba, per
les seves respectives participacions. El premi està dotat
amb 800 euros. Felicitacions ...
• El concurs convocat per «Redes de Solidaridad
y esperanza», ha resultat desert. Tots els concursants
han rebut un certificat d’acreditació. «Redes» torna a
convocar el concurs amb una nova temàtica en la seva ja
VI edició. Vegeu la pàg. 16.
• Són tres els concursos, els terminis per a l’enviament
de participacions en els quals és posterior al 31 de març.
Això fa que el seu resultat no arribi a ser recollit per la
nostra Agenda, el tancament de la qual té lloc a l’abril. Els
concursos són:
- sobre «Instruments pedagògics per al canvi de
consciència ambiental», convocat per la Fundació
ECODES,
- sobre Difusió dels principis del decreixement, convocat per la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana,
- i el convocat per la Coordinadora Continental Llatinoamericana de les Comunitats de Base.
El resultat d’aquests concursos es publicarà a Internet,
el primer de novembre de 2010, juntament amb el resultat
de tots els concursos convocats per l’Agenda, a la seva
pàgina: latinoamericana.org/2010/premios
FELICITACIONS a tots els premiats, i el nostre AGRAÏMENT a tots els que han participat. Els 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 seu virtual: http://latinoamericana.org

❑

«PREMI ANTONIO MONTESINOS
al gest profètic en defensa
de la dignitat humana»,
en la seva XV edició, de 2011, a:

Luisa CAMPOS VILLALÓN op
Fundadora i actual directora del Centre Antonio
Montesinos, dedicat a la formació en drets humans
amb els grups més vulnerables i pobres, amb seu al
convent dels Dominics a Santo Domingo, República
Dominicana, Luisa CAMPOS ha dedicat la seva vida
al treball amb els/les més pobres del país i del Carib, i ha tingut gran impacte en la vida religiosa, a
través de CODAL i de Justícia i Pau de l’Orde dominica. Luisa Camps és fundadora del Centre Dominicà d’Assessoria i Investigacions Legals, CEDAIL, de
suport als grups més marginats i exclosos del país.
Ha dedicat gran part de la seva llarga vida a
l’estudi de la vida de la primera comunitat dominicana a l’illa i les seves repercussions per als drets
humans a la resta del continent. La seva tesi de
teologia «Pedro de Córdoba, Precursor d’una comunitat defensora de la Vida» (publicada per Edicions
MSC, Santo Domingo 2008, 207 pp,
pròleg de Carles Aspiroz, Mestre de l’Orde de
Predicadors) és una reveladora aportació a l’actual
reflexió sobre la contemplació i l’acció dels evangelitzadors avui.
La vida religiosa dominicana i els pobres del
país han estat testimonis, durant molts anys, de
la constància, ardu valor, riscos i tendresa en el
compromís amb els pobres, de la Germana Luisa
Camps op, una expressió del «gest profètic en defensa de la dignitat humana» que aquest premi de
la Fundació Verapaz vol enaltir.
15
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Invitació de les CEBs d’A.L.

Co

Concurs
Transformant la
nostra idea de déu
VI Edició

Tot i que la majoria del nostre
continent Llatinoamericà es declara
cristiana, trobem serioses diferències
i contradiccions sobre la concepció
de Déu. El món està ple de pobresa i
desigualtats, però el nostre continent
«cristià», és el més desigual de tots,
en termes econòmics (*).
D’altra banda, en els darrers anys
han passat «desastres naturals», com
a Haití i Xile, que han portat cristians
a dir: «això és càstig de Déu»...
En quin Déu creiem? En quin
Déu volem creure? El Déu en el qual
creiem, és el Déu de Jesús?
REDES, (http://redesperanza.org)
Red de Esperanza y Solidaridad de
Puerto Rico,
CONVOCA tots i totes a reflexionar
sobre aquestes preguntes.
Envieu la vostra reflexió (de
fins a 7.000 pulsacions), personal o
col·lectiva (amb la vostra comunitat,
els vostres alumnes, els vostres veïns,
el vostre grup d’amics/es ...), abans
del 31 de març de 2011, a: inforedes@redesperanza.org
El premi està dotat amb 500
dòlars i un diploma acreditatiu de
participació.
(*) Vegeu la pàg. 21 d’aquesta mateixa Agenda.
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En el marc del Rellançament de les Comunitats Eclesials de Base,
l’Articulació Continental de les Comunitats Eclesials de Base (CEBs)
d’Amèrica Llatina i el Carib,
CONVIDA a participar en la recollida de TESTIMONIS de Vida
de Dones de les Comunitats Eclesials de Base. Volem recuperar
testimonis:
- De l’aportació de les dones de CEBs en la vida quotidiana,
ordinària, on es gesten coses extraordinàries. És una forma de donar
rostre a les dones que han construït i construeixen
comunitat a l’església i en la societat i el testimoni ens anima i
enriqueix.
- De les nostres matriarques, dones de llarga trajectòria en
aquest caminar.
- De diferents generacions de dones que, des del seu desenvolupament en comunitat, s’han compromès en diferents serveis
(ecologia, salut, participació ciutadana, catequesi,
cultura...)
- Testimonis col·lectius de comunitats en les quals les dones
han emprès accions a favor de la vida.
Amb les següents BASES:
1. Podran participar-hi agents de pastoral, laics i laiques, religiosos i religioses, comunitats, sacerdots.
2. Els treballs s’hauran de presentar en format digital. Preferentment s’hauran d’acompanyar amb 3-5 fotografies de les dones
que presenten o de la tasca realitzada. En espanyol o portuguès.
Extensió lliure.
3. L’envíament s’haurà d’acompanyar d’identificació completa del autor/autors 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 qual es pertany... o si no es pertany a cap comunitat
però en coneix i vol escriure també és vàlid)
4. 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–, amb finalitats de divulgació i intercanvi i promoció de les
CEBs.
5. Els treballs s’hauran d’enviar com a molt tard l’1 d’octubre de
2011, a: ceb_continental@prodigy.net.mx
6. Els testimonis es compilaran en una edició digital que es publicarà el febrer de 2012 a la pàgina continental de les CEBs: www.
cebcontinental.org
7. Més informació: luromac@yahoo.com.mx (Carmen Romero) o
cebcontinental@prodigy.net.mx
I al tel. (52) (55) 56 88 63 36 / fax (52) (55) 56 01 43 23.

❑

en la forma, allò que es premia és el contingut, l’encert i la creativitat en la “relectura” de la pàgina bíblica
escollida.
Els treballs hauran d’arribar abans del 31 de març de
2011 a: agenda@latinoamericana.org
Premi: 350 euros i la seva publicació a l’Agenda de
2012. La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre
de 2010 a http://latinoamericana.org/2011/premios

Concurs «Gènero i compromís polític», XVI edició
El Centre d’Educació i Comunicació Popular CANTE
CANTERA i l’Agenda Llatinoamericana convoquen la XVI edició
del seu concurs “Perspectiva de gènere en el desenvolupament social”. Les bases són:
Temàtica: “La vivència de l’espiritualitat en l’equitat
de gènere. L’espiritualitat vista des de la connexió de la
persona amb l’Univers, amb ella mateixa, amb la Natura i
amb la Societat”. En estil d’assaig.
Extensió i idioma: No podrà passar de mil paraules o

pulsacions. En castellà o portuguès
portuguès, i en qualse
qualse66.000
000 pulsacions
vol altre idioma, sempre que s’adjunti una traducció al
castellà.
Els treballs hauran d’arribar abans del 15 de març de
l’any 2011 a: Cantera, Apt. A-52, Managua, Nicaragua,
cantera@ibw.com.ni, tel.: (505) 277 53 29
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, XVI edició
La Revista “Alternativas” i la Fundació Verapaz
convoquen la XVI edició del “Premi Antonio Montesinos al gest profètic en defensa de la dignitat humana a
Amèrica Llatina”. Bases:
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?”.

Qualsevol grup, persona o comunitat pot presentar-hi
candidats, raonant-ne els motius i acompanyant-los amb
firmes si ho creu oportú, abans del 31 de març de 2011
a: Fundació Verapaz / Apt. P-177 / Managua / Nicaragua
/ tel.: (505) 265 06 95 / revista_alternativas@hotmail.
com
El jurat admetrà a concurs tant accions puntuals,
com treballs duradors o actituds profètiques mantingudes
al llarg del temps.
Premi: 500 US$. Es podrà declarar desert.

servicioskoinonia.org/cuentoscortos

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

d’aquesta hora històrica
històrica...
Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març de
2010 a: agenda@latinoamericana.org
El conte guanyador es premiarà amb 350 euros, i es
publicarà a l’Agenda Llatinoamericana 2012 (en uns 18
països). La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre de 2011 a http://latinoamericana.org/2010/premios
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 XVI edició
del Concurs de “Pàgines Neobíbliques”:
Temàtica: basant-se en alguna figura, situació o missatge bíblic, tant del Primer com del Segon Testament,
els textos intentaran una “relectura” des de l’actual
situació llatinoamericana i mundial.
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», XVI edició
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Premi
«Col·lectiu Ronda d’advocats»
IX Edició

Defensa jurídica dels pobres
i dimensió espiritual
El Col·lectiu Ronda de Barcelona, Assessoria jurídica, laboral, econòmica i social al servei de
les classes populars, fidel a la seva tradició de pensament i de compromís, convoca la IX edició
del Premi Ronda per a l’any 2011, per homenatjar les iniciatives de defensa jurídica dels pobres
fonamentada en una sensibilitat o dimensió explícita o implícitament religiosa.
A primera vista pot semblar incongruent que el Col·lectiu Ronda, que es considera laic,
convoqui un premi amb connotacions religioses. Però hem considerat que la laïcitat comporta el
pluralisme, i per tant inclou tant les persones amb sensibilitat religiosa com les que es professen
agnòstiques o atees. Les experiències que aquestes porten a terme estan fonamentades, sens
dubte, en l’estimació per l’altre, i per tant per una disposició de compartir, que té com a suport la
dimensió altruista. Així, la convocatòria va dirigida:
A aquelles experiències en què la vivència religiosa o sensibilitat amorosa o dimensió altruista es mostri millor com a defensora dels pobres. També va dirigida a les experiències de defensa
dels pobres en les quals figurin recursos i enfocaments en què la dimensió espiritual, en el més
ampli sentit de l’expressió, siguin presents, o en les que el compromís de defensa es fonamenti en
aquella dimensió.
Òbviament, quan parlem de «pobres» ens estem referint també als exclosos, marginats, oprimits, i quan diem «dimensió espiritual» tenim en compte el pluralisme esmentat més amunt.
Per tot això el Col·lectiu Ronda d’Advocats,

www.cronda.coop

CONVOCA:
les entitats, grups, col·lectius i persones que des de la dimensió espiritual explicada es dediquen a la defensa del pobre a participar en un concurs, amb les següents bases:
BASES:
Presentació d’un informe clar i concret i precís, sobre l’experiència i la seva relació amb
la sensibilitat o dimensió espiritual. S’hi haurà de referir el context social, la composició i la
motivació de la persona o l’entitat concursant, així com les activitats realitzades i l’avaluació dels
resultats obtinguts. Addicionalment s’hi haurà d’incloure una memòria informativa de presentació
de l’entitat.
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 de 2011, a agenda@latinoamericana.org i a jpujol@cronda.coop
Premi: 1.500 (mil cinc-cents) euros. Es podrà declarar desert, també es podrà concedir algun
accèssit.

❑
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Certamen
Agenda/Missió Institut
X edició

CAP A un
Concili macroecumÈnic
Plantejament
El 2012 es compliran 50 anys del començament del Concili Vaticà II. Potser hagi
estat l’esdeveniment religiós occidental que més va influir en el passat segle XX. Els seus
desafiaments van ser tants que la por va suscitar la involució.
Però, balanços a part, 50 anys més tard, el món amb el que el Concili Vaticà II va
dialogar ja no existeix. La nostra problemàtica actual és molt diferent. Potser, ni tan
sols un Vaticà III tindria sentit ... Hauria de ser un Jerusalem II, o un ... concili macroecumènic?
En el món actual, en què la Humanitat ha pres consciència
- que és una única família,
- que «totes les religions són vertaderes»,
- que està en perill imminent la viabilitat de la vida humana en el planeta,
- que només hi haurà pau al món quan n’hi hagi entre les religions
- i que cal replantejar d’una manera nova el sentit i el paper de la religió en el món
humà i en la vida del planeta,
Quines podrien ser les prioritats, la temàtica, els protagonistes, la metodologia
d’aquest possible Concili macroecumènic?
L’Agenda Llatinoamericana, en la desena 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

www.mwi-aachen.org

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 de 2011, 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.
❑
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CONCURS D’
«Experiències eco-teològiques»
Diàlegs entre ecologia i religió
VII Edició

L’equip d’investigació «ECOTEOLOGIA», Facultat de Teologia, Pontifícia Universitat Javeriana
(Bogotà, Colòmbia)

ecoteologiapuj.blogspot.com

CONVOCA el concurs «EXPERIÈNCIES ECO-TEOLÒGIQUES: Diàlegs entre ecologia i religió» les
bases del qual són:
1. Participants: El certamen té un enfocament macro-ecumènic, 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 2011, cada
treball haurà de socialitzar experiències en les quals s’innovi el sentit d’allò religiós a partir de la
consciència i la gestió ecològiques. Es tracta de donar a conèixer experiències que siguin significatives en el diàleg entre ecologia i religió, per mitjà de les quals es plantegin, s’intueixin, suggereixin... noves 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 a dalt’, ‘allà-fora’. Una Divinitat trobada més aviat aquí-baix, endins, a la mateixa
interioritat de la matèria-energia, en relació amb l’evolució de l’Univers o el caràcter immanenttrascendent-transparent del Déu Creador respecte de la seva Creació.
3. Pautes: Per presentar les experiències, els concursants poden fer ús de llenguatges
alternatius (narracions, poesies, cançons, vídeos, fotografies, entre altres) en què es descrigui
el context, es detalli l’acció o el projecte i s’explicitin els continguts ecoteològics que aporten per
entreveure altres formes de comprendre Déu a partir del diàleg entre ecologia i religió. En qualsevol cas, cal redactar un document més descriptiu i analític de l’experiència.
L’extensió màxima del document complet és de 10 fulls mida carta (o 20.000 caràcters) en castellà o portuguès (si el treball és en un altre idioma s’ha d’incloure una traducció al castellà).
4. Data límit: Els textos, que han de ser inèdits i originals, hauran d’arribar abans del 31 de
març de 2011 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 es premiarà amb 250 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 total o parcialment aquells
treballs que millor contribueixin a impulsar el diàleg ecologia – teologia en el nostre Oikos: la
Creació.

❑
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A.L.: El continent més desigual

Premi
a la difusió
del «decreixement»
III Edició

La «Comissió de l’Agenda Llatinoamericana», de
Girona,
C O N V O C A aquest concurs, amb les següents
bases:
Temàtica: El decreixement com alternativa al
creixement il·limitat.
Contingut i format: Es premiarà la persona, comunitat, entitat, etc., que, mitjançant treballs
escrits, organització de cursos o conferències,
treballs de recerca, realització de material
audiovisual, creació de material pedagògic
dirigit a persones adultes o a escolars, execució d’accions directes, etc., millor difongui els
principis del decreixement.
Termini i enviament: Els treballs o memòries dels
actes organitzats hauran d’arribar abans del
30 de juny de 2011 a Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana, C. Santa Eugènia, 17, 17005
Girona. llatinoamericana@solidaries.org. Tel.
972 21 99 16.
Idioma: En qualsevol dels idiomes en què es publica aquesta Agenda: català, castellà, portuguès,
anglès o italià.
Premi: El premi està dotat amb 500 Euros. El jurat
el podrà declarar desert, però podrà concedir
un o més accèssits de 100 Euros. La decisió
del jurat es farà pública el primer de novembre
de 2011 a http://latinoamericana.org/2011/
premios.

❑

La ddesigualtat entre rics i pobres va augmentar
a Amèrica
Amèri Llatina els darrers anys. Avui dia el 20%
més ric acapara el 56,9% dels recursos, mentre que
m
eel 20% més pobre rep només el 3,5%, el que fa del
ccontinent la regió més desigual del món.
«El país amb menys desigualtat d’ingressos
dd’Amèrica Llatina té més desigualtat que qualsevol
ppaís de l’Organització per la Cooperació i el Desenvollupament Econòmic (OCDE) i fins i tot que qualsevol
ppaís de l’est d’Europa», assenyala el document.
Brasil és el país menys equitatiu, doncs el 10%
ddels més rics acapara més de la meitat dels ingressos
((50,6%), enfront del 0,8% que reben els més pobres
dde la població.
Mèxic és el segon país més desigual, atès que
lla desena part més acabalada de la població rep el
442,2% dels ingressos, enfront de l’1,3% que rep el
mateix percentatge dels més pobres.
m
A l’Argentina, en tercer lloc, el 41,7% d’ingressos
dde la capa més alta de la societat contrasta amb
ll’1,1% que reben els menys afavorits.
A Veneçuela en 4t lloc, el 10% més ric recapta el
336,8% dels diners i el 30% més ric controla el 65,1%
ddels recursos, mentre que el 10% més pobre es veu
oobligat a sobreviure amb només el 0,9%.
A Colòmbia, és el 49,1% dels ingressos del país
eel que reté el 10% més ric, enfront del 0,9% dels més
ppobres. A Xile és el 42,5% enfront del 1,5%.
Els països més equitatius de la regió són Nicaragua,
Panamà i Paraguai, encara que en els tres les
g
diferències
entre rics i pobres són abismals, ja que el
d
10%
més ric consumeix més del 40% dels recursos.
1
La urbanització no ha disminuït la pobresa a A.L.
El
E nombre de pobres ha augmentat molt les darreres
r dècades. El 1970 hi havia 41 milions de pobres
a les ciutats de la regió, el 25% de la població. El
2007
són 127 milions de pobres urbans, el 29% de
2
la
l població urbana. La pobresa rural al Brasil és del
50,1%
de la població, a Colòmbia el 50,5%, a Mèxic
5
el
e 40,1% i al Perú el 69,3%. L’excepció és Xile, amb
un
u índex de pobresa rural del 12,3%.
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ONU-Hàbitat, en el V Fòrum Urbà Mundial de l’ONU, Rio de Janeiro, 25/març/2010

El 220% més ric reté el 57% de la riquesa

VE
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Panorama de lEs religions en el MÓn 1910-2010
Franz Damen

Bèlgica - Bolívia
Aprofitant el centenari de la Primera Conferència Missionera Mundial (Edimburg, 1910), s’han actualitzat les
dades i les anàlisis del panorama religiós publicades l’any 2000. La següent anàlisi les complementa.

1. Les religions en el món
A la taula següent es mostra el nombre
d’adherents de les majors religions del món el 1910,
comparats amb els del 2010, amb els seus percentatges respecte de la població mundial total. Les dues
darreres columnes mostren el creixement mitjà anual
d’aquestes religions sobre el darrer segle (1910-2010)
(*) i sobre la darrera dècada (2000-2010) (**).
Demografia de les religions del món
(en milions)

1910

2010

*

**

Població mundial

1759 (100%)

6096 (100%)

1,38

1,21

Cristians

612 (34,8%)

2292 (33,2%)

1,33

1,35

Musulmans

220 (12,6%)

1549 (22,4%)

1,97

1,82

Hindús

223 (12,7%)

948 (13,7%)

1,46

1,46

Agnòstics

3,36 (0,2%)

639 (9,3%)

5,39

-0.36

Budistes

138 (7,8%)

468 (6,8%)

1,23

1,25

Relig. Popular Xina

392 (22,3%)

458 (5,6%)

0,16

0,85

Religs. Indígenes

135 (7,7%)

261 (3,8%)

0,66

1,21

Ateus

0,24 (0,0%)

138 (2,0%)

6,55

-0,09

Noves Religions

6,86 (0,4%)

64,4 (0.9%)

2,26

0,46

Jueus

13,1 (0,7%)

14,6 (0,2%)

0,10

0,61

Espiritistes

0,32 (0,0%)

13,9 (0,2)

3,84

1,15

Actualment, la població mundial creix un 1.21%
anual. La gran majoria (el 88.7%) de la població
mundial es declara religiosa. En el curs del darrer
segle, tant el cristianisme, l’hinduisme com també el
budisme han mantingut la seva presència relativa a
la població mundial. L’Islam, en canvi, ha mostrat un
creixement molt fort.
En el segle XX, les religions mundials han estat
afectades per canvis considerables, entre els quals:
La conversió massiva de membres de les reli-

gions ètniques i indígenes a les religions universals,
particularment al cristianisme (Àfrica subsahariana
i Amèrica Llatina), i a l’Islam (nord d’Àfrica i Àsia
occidental).
Una explosió de la no creença (agnòstics i ateus)
arreu del món, especialment sota règims comunistes,
i sota la influència del secularisme a Europa i Amèrica
del Nord.
La natalitat com el factor determinant tradicional
de creixement i disminució de les religions ha anat
cedint en favor de la conversió i la desafecció.
La globalització i la migració planetària ha creat
una major diversitat, tant entre les religions com dins
de les mateixes religions.
En general, les grans religions s’han mostrat relativament estables. El panorama religiós es presenta avui
menys monolític que el 1910.
El segle passat, l’Islam s’ha perfilat amb el major
creixement mundial, especialment a Àfrica i Àsia. En
canvi, la presència relativa de les religions ètniques
i indígenes que el 1910 eren majoritàries a Àfrica i
Melanèsia, s’ha reduït a la meitat, en favor del cristianisme i l’islam.
El factor que, al començament i mitjans del segle
XX, ha fomentat més el creixement mundial explosiu
de la no creença i de l’ateisme, ha estat el comunisme
(les revolucions russa i xinesa).
Els darrers cent anys, el cristianisme mundial ha
patit una lleugera disminució relativa, mentre s’ha
observat un desplaçament profund en la seva composició ètnica i lingüística. La disminució notable
que es va produir en el món nord-occidental i a l’Àsia
central, s’ha compensat amb un fort creixement al
Sud. Mentre que el 1910, el 95% de tots els cristians
vivien a Europa i Amèrica del Nord, el 2010, més del
60% viuen a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. A banda

[1] BARRETT, D.B.; KURIAN, G.T., JOHNSON, T.M., World Christian Encyclopedia, Oxford University Press, Oxford 22001, 2 vols.
Ver: DAMEN, F., Panorama de las religiones en el mundo y en América Latina, en: «Agenda Latinoamericana-mundial» 2003, 36-37.
[2] Fuentes: JOHNSON, T.M.; ROSS, K.R. (orgs.), Atlas of Global Christianity: 1910–2010, Edinburgh University Press, Edinburgh
2009, 361 p.; Status of Global Mission, 2010, in Context of 20th and 21th Centuries, en: «International Bulletin of Missionary
Research», 34/1 (2010) 36.
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d’un creixement notable a l’Àsia, el cristianisme va
conèixer a l’Àfrica central un creixement fenomenal
de l’1.1% al 81.7% de la població. Alhora, les petites
minories de cristians en països tan poblats com Xina i
l’Índia, de fet, representen ja una part important de la
població cristiana mundial.
Avui dia, el cristianisme continua representant
una tercera part de la població mundial. Igual com les
demés religions mundials, s’ha diversificat considerablement els darrers 100 anys.
Les dades estadístiques presentades no ens informen sobre el ritme i les fluctuacions reals que, en el
transcurs del darrer segle, hagin afectat el creixement
o la disminució de les religions mundials. Però les
dades sobre la darrera dècada (2000-2010) ens donen
alguna idea de la situació en la qual ens trobem
actualment.
En comparar les mitjanes del creixement –els seus
índexs anuals proporcionals– de la darrera dècada
(2000-2010) amb les del període 1910-2010, ja hi
consta una disminució notable del creixement de la
població mundial. Dins d’aquest context, les grans
religions sembla que es mantenen bé, i fins i tot milloren el seu ritme de creixement. Alhora, les religions
ètniques (la religió popular xinesa i les religions indígenes) demostren un clar ressorgiment, i el judaisme
ha aconseguit recuperar-se. D’altra banda, tant les
noves religions i l’espiritisme, però més que res els
agnòstics i els ateus, han sofert greus pèrdues en la
darrera dècada.

Budistes

0,007 (0,0%)

0,80 (0.1%)

4,84

1,76

Hindús

0,186 (0,2%)

0,78 (0,1%)

1,44

0,43

A primera vista, la demografia religiosa d’Amèrica
Llatina no ha canviat gaire en el transcurs del darrer
segle. El cristianisme gairebé ha mantingut la seva
presència tradicional, com una religió quasi hegemònica. Alhora, els demés moviments religiosos i
religions, tot i haver-se expandit amb força continuen
essent molt minoritaris.
A l’Amèrica Llatina, el nombre d’agnòstics i
ateus va créixer molt en el darrer segle. L’espiritisme
va tenir un nou impuls, especialment al Brasil. La
presència de jueus va créixer inesperadament després
de l’Holocaust. Entre les noves religions, la Fe Baha’i
es va perfilar com la religió amb un creixement més
ràpid del continent.
En canvi, crida l’atenció el cas excepcional de les
religions indígenes –ja molt minoritàries- que han
disminuït considerablement, en favor del catolicisme i
del protestantisme.
Una comparació de les mitjanes estadístiques del
període 2000-2010 amb les del 1910-2010, revela, al
començament del segle XXI, una baixada considerable
del 37.5% en el creixement mitjà de la població del
subcontinent. Només el cristianisme ha mantingut el
seu ritme de creixement “biològic”. Les altres religions, així com els agnòstics i els ateus, han sofert
un retrocés relatiu considerable. En contrapartida,
aquesta dècada, i en contrast amb el que va passar
durant el segle XX, les religions indígenes han mostrat
un creixement explosiu.

2. Les religions a Amèrica Llatina:
Demografia de les religions a Amèrica Llatina
(en milions)

Demografia de les religions a Amèrica Llatina

3. El cristianisme a Amèrica Llatina

1910

2010

*

**

Població d’AL

78,2 (100%)

593 (100%)

2,05

1,28

Cristians

74 (95,2%)

549 (92,5%)

2,02

1,27

Agnòstics

0,446 (0,6%)

17,1 (2,9%)

3,72

1,38

Espiritistes

0,31 (0,4%)

13,6 (2,3%)

3,85

Rels.Indígenes

2,72 (3,5%)

3,7 (0,6%)

Ateus

0,012 (0%)

Musulmans

Demografia del cristianisme a Amèrica Llatina
(en milions)

1910

2010

*

**

Població d’Amèrica Llatina

78,2

593,69

2,05

1,28

Cristians

74,4

549

2,02

1,27

1,19

Catòlics

70,6

478

1,93

0,78

0,31

1,12

Protestants

1.09

57,1

4.04

2,52

2,9 (0,5%)

5,6

1,43

Anglicans

0,8

0,89

0,11

0,50

0,067 (0,1%)

1,86 (0,3%)

3,37

1,19

Esgl. Independents

0,034

41.08

7,37

1,76

Noves Religions

0,005 (0,0%)

1,83 (0,3%)

6.08

2,26

Ortodoxos

0,008

1,06

4.99

2,38

Jueus

0,029 (0,0%)

0,93 (0,2%)

3,52

0,26

Cristians Marginals

0,004

0,011

8,13

2,66
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Entre 1910 i 2010, a l’Amèrica Llatina, el percentatge global de la presència del cristianisme s’ha
mantingut. El catolicisme continua mantenint la seva
posició dominant.
Alhora, s’han produït canvis pel que fa a la composició interna del cristianisme llatinoamericà. Els
protestants (sobretot pentecostals i evangèlics) i
les esglésies independents han anat ocupant espais
considerables. Però, malgrat el creixement i vitalitat
del moviment carismàtic, el catolicisme, no ha aconseguit mantenir el seu creixement relatiu. Tampoc les
esglésies independents, els ortodoxos i els cristians
marginals han aconseguit assegurar el seu creixement
“biològic”.
Demografia del cristianisme a Amèrica Llatina per regions
Cristians a:

1910

2010

*

**

74,7 (95,2%)

548 (92,5%)

2,02

1,27

Carib

7.9 (97,7%)

35,3 (83,6%)

1,5

1,18

Amèrica Central

20,5 (99,0%)

147 (95,5)

1,99

1,24

Amèrica del Sud

45,9 (93,1%)

366 (92,1%)

2,1

1,3

Amèrica Llatina

El segle XX, el cristianisme s’ha diferenciat a les
diverses regions d’Amèrica Llatina. El Carib va ser on
menys va créixer el cristianisme. El reconeixement
oficial de la religió Vudú a Haití va afavorir de manera
notable el seu creixement. Cuba va fomentar el creixement de l’agnosticisme i l’ateisme, però la darrera
dècada, el seu règim polític va permetre igualment un
ressorgiment destacat del cristianisme, especialment
del catolicisme i del protestantisme. De la mateixa
manera que al Carib, a l’Amèrica Central, la migració
massiva, tant interna com a l’exterior, va ser un factor
important de diversificació interna del cristianisme.
El cristianisme es va mantenir millor a l’Amèrica
del Sud. No obstant, hi va haver una disminució
dramàtica de les religions indígenes (del 5.1% de la
població el 1910, al 0.6% el 2010).
A l’Amèrica Central i a la del Sud, la presència
demogràfica relativa del cristianisme va canviar ben
poc. No obstant, alhora es varen produir canvis interns significatius pel creixement impressionant de les
esglésies protestants, independents i marginals, i, en
el catolicisme, del moviment carismàtic. Uruguai, amb
la seva tradició d’agnosticisme i ateisme, continua
essent el país menys cristià d’A.L.
❑
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Religions i natalitat
Dades de Google, Le Monde Diplomatique i atrio.org

Google, amb el títol «Natalitat en el món» ofereix
unes estadístiques cridaneres. L’Àfrica central se situa
en un índex d’entre 40 i 50 naixements per cada 1.000
habitants. En el pol oposat, Europa al voltant de 10
naixements per 1.000 habitants.
Per la seva banda, Le Monde Diplomatique, en un
llarg estudi titulat «El mite de l’Islam conqueridor»,
de gener de 2010, presenta dades sorprenents sobre
la natalitat en els països musulmans del nord d’Àfrica
i Orient Pròxim. En el conjunt d’aquests països, la
natalitat ha baixat entre 1975 i 2005, d’una xifra de
6’8 fills per dona (en edat fèrtil, de 15 a 49 anys) a
3’7. Citem alguns països: Marroc, de 7’3 a 2’4, Algèria,
de 8’4 a 2’6, Aràbia Saudita, de 8,5 a 3,6; Tunísia i
l’Iran, de 7’3 a 2.
Sorprèn la velocitat d’aquest descens: Europa va
passar de mitjanes properes als 6 fills a l’actual de 2
en 40 anys, entre els anys 50 i 90. Els països àrabs
esmentats hi han passat en 30 anys, i el descens
continua.
Sorprèn l’escassa influència de la fe religiosa en
la natalitat. Per exemple a l’Iran, on tot i el règim
teocràtic i les prèdiques dels aiatol·làs en pro de la
natalitat, aquesta segueix baixant. De 6’8 fills per
dona el 1985, en plena revolució islàmica, s’ha arribat
avui a 2 fills per dona.
Més curiós: al Líban, país musulmà i cristià, la
natalitat ha disminuït més entre els musulmans que
no pas entre els maronites, de confessió catòlica.
Des d’una òptica agnòstica-laica, Le Monde Diplomatique destaca que el descens de la natalitat està en
relació directa, no pas amb el nivell de religiositat,
sinó amb el nivell d’alfabetització i modernització
de cada país. Per exemple, a Líbia, on l’organització
tribal es manté viva, la natalitat no ha baixat; al
Iemen, país molt endarrerit i pobre, es manté també
alta, mentre que en els altres països de la península
aràbiga està gairebé a nivell europeu. Aquest mateix
factor, l’endarreriment cultural i tècnic, explica l’alt
nivell de natalitat que persisteix a l’Àfrica Central.
Le Monde Diplomatique opina que la religiositat
musulmana està posposant valors comunitaris i està
optant per valors de signe individualista.
❑

Religions i dones
Font: Atlas de les religions

RELigions i Violència
RE
encara avui dia
Associated Press i Efe, 08/03/2010

L’estatut de les dones varia fortament d’una religió
a una altra. Però la tendència a no considerar-les en
peu d’igualtat amb els homes, persisteix. L’estatut de
les dones i el seu paper en les religions evoluciona
lentament.
Avui, al Marroc, hi ha un centre de formació per a
morxidates (guies): les dones poden instruir els fidels
en els deures religiosos, però dirigir la pregària dels
divendres continua estant prohibit.
El mateix passa a l’Iran, on sí que estan autoritzades a practicar les rowze (recitacions de la història
dels màrtirs).
A Malàisia, les autoritats musulmanes van permetre l’accés de les jutgesses als tribunals, però elles
no poden aplicar lleis hudud (lapidació, amputació,
etc.) ni castigar les gises (crims que donen lloc a
l’empresonament o la pena capital).
En el judaisme, l’estudi de la Torà i els deures de
la litúrgia pertanyen als homes; per a la dona, la cura
de la llar i la transmissió dels valors.
Només el judaisme de la Reforma (milió i mig de
membres el 1972), permet que a finals de la dècada
actual es comptin gairebé 200 rabines als EUA, 10 a
Gran Bretanya, 4 a Israel i 2 a França.
Les dones ocupen un lloc important en la catequesi de l’Església Catòlica, en la litúrgia poden dirigir
funerals i assemblees sense sacerdot, així com repartir
la comunió. No obstant això no els està permès
d’accedir a l’ordre sacerdotal.
L’Església Anglicana d’Anglaterra els autoritza el
sacerdoci des de 1994: ja n’hi ha 2.000 en activitat al
Regne Unit.
L’Església Ortodoxa, per la seva banda, es nega a
ordenar dones.
Entre els budistes (Mahayana), igual que els homes, poden convertir-se en monges i en lames.
Paral·lelament, sovint, són els estats més laics els
que garanteixen a les dones una igualtat de tracte,
almenys segons la llei.
❑

Una nova onada d’odi interreligiós a Nigèria deixa
500 morts. Segons les autoritats locals, unes 500
persones de tres pobles de majoria cristiana han estat
assassinades per assaltants amb matxets, en un atac
que s’interpreta com a represàlia als assalts que van
tenir lloc a la mateixa zona fa menys de dos mesos,
que també van deixar 236 morts. En aquesta ocasió,
són els pastors musulmans de l’ètnia fulani els que
han atacat assentaments cristians. A principis d’any,
la violència la varen originar els cristians.
Altre cop, la violència ha tingut lloc a Jos, ciutat
situada al centre del país, on convergeixen el nord
musulmà i el sud cristià, dues comunitats que s’han
enfrontat durant la història del país, independent del
Regne Unit des de 1960.
Segons declaracions de testimonis presencials a
diferents agències d’informació, la major part de les
víctimes són «dones i nens». «Hem vist que els més
indefensos, com nens i ancians, els que no poden
fugir, aquests han estat els assassinats», va declarar a
France Presse Maki Lipdo, de l’ONG cristiana Fundació
Stefanos. Els atacs a persones han estat brutals i sanguinaris. Segons alguns testimonis, algunes víctimes
han estat atrapades amb xarxes de pesca i trampes per
a animals, per posteriorment ser apunyalades fins a la
mort. En els successos de gener, els testimonis van
informar que moltes víctimes eren enterrades vives en
pous d’aigua.
Les tensions entre nigerians cristians i musulmans
també es palpen al govern. Després de diversos mesos
d’incertesa i escaramusses en les altes esferes, el president de Nigèria, Jonathan Goodluck, (cristià) va ser
autoritzat a substituir de forma temporal el convalescent Umaru Yar’Adua, hospitalitzat des de novembre
de 2009, musulmà. Els cristians i els musulmans de
Nigèria es tornen en la presidència del país, segons un
acord tàcit.
Els conflictes que tenen com a protagonistes
cristians i musulmans a Nigèria s’han cobrat la vida
de més de 12.000 persones des de 1999, quan es va
implantar la xària, o llei islàmica, a 12 estats del nord
del país.
❑
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El mapa de la increença
Cardenal Paul Poupard

Expresident del Consell Pontifici de la Cultura

“La increença ha deixat de ser un fenomen reduït
a uns pocs individus per convertir-se en fenomen de
masses”. El cardenal Paul Poupard aclareix que aquesta
situació es produeix “sobretot en els països en els
quals domina un model cultural secularitzat”.
- ...Però, ¿no parlen molts sociòlegs de “retorn a
allò sagrat”?
- Molts parlen d’un “retorn a allò sagrat” sense
precisar que es tracta més aviat del sorgiment d’una
nova religiositat dèbil, sense una referència a un
Déu personal, quelcom més emotiu que doctrinal.
Assistim a la despersonalització de Déu. Aquesta
nova religiositat no coincideix amb un retorn a la fe i
constitueix un autèntic repte per al cristianisme.
- Quina relació té aquesta religiositat amb
l’ateisme?
- L’ateisme militant està retrocedint arreu del
món, però es produeix un fenomen d’increença
pràctica que creix en ambients culturals impregnats
de secularisme.
Es tracta d’una forma cultural que jo qualificaria
de “neopaganisme”, en la qual la religió constitueix
una idolatria dels béns materials, un sentiment
religiós més aviat panteista, que es troba molt a gust
amb teories cosmològiques, com les de la Nova Era.
Evidentment que cal reflexionar sobre aquest
fenomen que és típic de les cultures secularitzades
d’Occident.
- Quins són els resultats de l’estudi que han
realitzat amb motiu de l’assemblea del Consell Pontifici
de la Cultura?
- Les situacions canvien segons els països i els
continents. A l’Àfrica la increença afecta la població
d’origen europeu i el seu influx es fa sentir a les grans
ciutats. En un país com Sud-àfrica hi ha més de sis
mil esglésies diferents. És difícil, per tant, parlar
d’increença.
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A Amèrica del Nord, als Estats Units, els ateus
declarats són l’1%, mentre que els “sense Església”
són el 15%. La majoria dels ciutadans dels EUA resa,
mentre que només l’1% ha declarat que no ho fa mai.
A Amèrica Llatina, Cuba és l’únic país en el
qual encara roman en el poder un règim oficialment
ateu. És significatiu que després de quaranta anys
d’educació atea, el 86% dels cubans es consideri
creient, tot i que només el 15% va a l’Església.
Un altre cas singular és Mèxic, on durant setanta
anys va governar un règim controlat per grups
maçònics d’orientació anticlerical. Doncs bé, el 90%
dels mexicans són catòlics i el 100% devots de la
Verge de Guadalupe. Això dóna una idea de les arrels
profundes de la religiositat popular.
A l’Amèrica Central, la pietat popular resisteix les
sirenes del model secularitzat.
Al Brasil, on hi ha el major nombre de catòlics del
món, assistim al pas de creients de l’Església catòlica
a d’altres grups cristians. En els anys cinquanta els
catòlics eren el 93,5%, avui són el 73,8%. En el
mateix període les esglésies cristianes han passat del
0,5% al 15%.
A l’Argentina, el 4% de la població es declara
atea i el 12% agnòstica.
A l’Àsia la situació és molt diferent: com ha
comentat un bisbe asiàtic, “no es produeix el fenomen
de la increença atès que no hi ha cap creença”.
Al Japó, per exemple, existeix un veritable
supermercat de les religions: si sumem el nombre de
xintoistes, taoistes, budistes i cristians ens dóna un
percentatge del 125% de la població, ja que molta
gent afirma seguir vàries religions.
A Filipines, únic país d’Àsia de gran majoria
cristiana, amb el 82,9% de catòlics i el 4,57% de
musulmans, només el 0,3% deixa buida la casella
dedicada a la religió.

www.zenit.org/article-12989?l=spanish

En una entrevista concedida a zenit.org el Cardenal Poupard, que va ser l’home de Joan
Pau II per a la Cultura, traça “el mapa de la increença religiosa al món”, destacant els trets
més rellevants de cada religió o país. Tot i que les dades van canviant ràpidament, heus aquí el
“mapa” des d’un punt de vista oficial, el de la jerarquia de l’Església Catòlica.

Corea del Sud és un país interessant, amb el
major nombre de conversions al catolicisme.
- Però, llavors, on es produeix el fenomen de la
increença?
- D’Europa n’arriben notícies preocupants, amb
importants diferències entre l’àrea mediterrània, el
centre i el nord.
A Itàlia, el 4% es declara ateu, el 14% indiferent,
la majoria creient, però només participa de tant en
tant en la vida de l’Església.
A Espanya, es produeix un procés de polvorització
cultural i religiosa amb el suport dels governs de
cultura socialista.
A l’Europa Central hi trobem els tres països que
declaren el nombre més elevat de persones sense
religió: Bèlgica amb el 37%, França amb el 43% i els
Països Baixos amb el 54%.
França continua essent el país amb el major
nombre d’ateus: el 14%. En aquest cas sento la
temptació de fer una comparació amb el final de
l’Imperi Romà.
Al Regne Unit, el 77% de la població es declara
cristiana. Els anglicans són la majoria, però la
quantitat de catòlics que va a l’Església supera la dels
anglicans en números absoluts. A Gran Bretanya el
14% afirma que no té religió.
Als països escandinaus: Islàndia, Dinamarca,
Suècia i Noruega, els catòlics són una minoria que
creix mercès a l’arribada de nous immigrants de
Filipines i Corea.
A Dinamarca, les persones sense religió són
l’11%, l’11,6% a Noruega, i el 12,7% a Finlàndia.
En aquests països, per una part es produeix la
secularització; per l’altra, es constata el culte a la
natura d’influències paganes, segons les quals la
natura és sagrada.
A Alemanya cal distingir entre l’Est i l’Oest. El
60%, a l’exrepública de l’Est, declara no tenir religió,
mentre que a l’Oest aquest percentatge és d’un 15% i
sobretot es dóna a les grans ciutats.
A Polònia els no creients són molt pocs, però es
pot dir que al materialisme marxista l’està substituint
el materialisme consumista, i aquesta és la major
preocupació.
A Hongria, dels deu milions d’habitants només hi
ha 887 persones que es declarin atees, però la major
part de la població viu la religió a la seva manera.

A la República Txeca, la meitat de la població es
considera atea o sense confessió religiosa (Bohèmia),
mentre que Eslovàquia és en la seva majoria catòlica.
- I què en pot dir estadísticament parlant dels
països islàmics?
- En els països de majoria islàmica no hi ha dades
de confiança, perquè si algú no és creient no ho pot
dir. Per aquest motiu els números són falsos.
- Quines conclusions treu després de dibuixar
aquest mapa?
- L’ateisme militant retrocedeix, però disminueix la
pertinença activa a l’Església. En el món la increença
no creix, amb l’excepció dels països en els quals hi ha
present el model cultural secularitzat.
Creix la indiferència religiosa sota la forma
d’ateisme pràctic. Des del punt de vista pastoral, allò
més preocupant és que la increença està avançant
fins i tot entre les dones. Durant mil·lenis les mares
han transmès la fe a les famílies, mentre que ara ens
trobem amb una fractura.
A més, hi ha un fet nou: creix l’ésser humà
indiferent, és a dir, l’home o la dona que poden creure
sense pertànyer, i pertànyer sense practicar.
Augmenta el nombre dels que diuen ser religiosos
però no van a l’església i que creuen en tota una sèrie
de pràctiques que de vegades formen part del terreny
màgic.
- Davant d’aquesta situació, ¿hi ha signes
d’esperança per a l’Església Catòlica?
- Certament. Subratllo sobretot els nous
moviments religiosos: Neocatecumenals, Focolars,
Comunió i Alliberament, Renovació Carismàtica...
Des de fa un quart de segle hem constatat l’expansió
numèrica i geogràfica que han experimentat. Me’ls
trobo arreu del món i també han crescut en intensitat
i profunditat espiritual. Es tracta d’una reacció
suscitada per l’Esperit Sant per respondre a la cultura
secularitzada. En el moment en què sembla que es
produeix una dissolució, presenten un intens sentit
d’agregació i de pertinença, testimonien una forta
religiositat, arrelada en la trobada eclesial i personal
amb Crist: en els sagraments i en l’oració, en la
litúrgia, en la celebració de l’Eucaristia.
❑
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religió a Europa i a Amèrica Llatina
A partir d’un plebiscit suís sobre la construcció de minarets
Paulo Suess
São Paulo, SP, Brasil

Suïssa és famosa pel secret dels seus bancs i per la
precisió dels seus rellotges. Fa ben poc, amb els seus
7,7 milions d’habitants, ha cridat l’atenció mundial,
no pas per cap escàndol bancari o per l’endarreriment
d’algun rellotge seu, sinó per un plebiscit sobre la
construcció de minarets (29-11-2009). Minaret és la
torre de la mesquita, des de la qual el muetzí crida
els fidels musulmans a l’oració. La gran majoria dels
prop de 350.000 musulmans suïssos són emigrants de
l’antiga Iugoslàvia i de Turquia, i de les més de 100
mesquites que hi ha a Suïssa, només 4 tenen minaret.
Doncs bé, el 57,7% dels electors van votar a favor de
la prohibició de construir minarets.
Estudis d’opinió han mostrat que en altres
països europeus el resultat de la consulta hagués
estat semblant. O sigui, el que va passar a Suïssa
no representa un comportament aïllat. Ignorància i
intolerància, que confonen l’Islam amb Al Qaeda i els
talibans, es van sumar a la por d’una islamització del
país, a la pèrdua de la identitat cultural i de la laicitat
política. Per motius diferents, el govern suís, el Vaticà,
les esglésies evangèliques i els bisbes catòlics, sectors
de la població civil i de partits polítics d’esquerra,
es varen expressar a favor de la construcció de nous
minarets. Fou en va. Les institucions polítiques,
religioses i civils, amb els seus comunicats d’opinió
políticament correctes, han perdut el contacte amb el
poble.
Davant l’Islam i altres religions no cristianes, els
senyals emesos pel sector hegemònic de l’Església
Catòlica gairebé sempre ha estat ambivalent. Encara
recordem la polèmica conferència de Benet XVI, a la
universitat de Regensburg (12-9-2006). Recordem
també el discurs d’obertura de la V Conferència General
del CELAM, a Aparecida (13-5-2006), en què el papa
va afirmar que la conquesta d’Amèrica va dur als
pobles indígenes el “Déu desconegut”, i que l’anunci
de l’Evangeli “no va suposar, en cap moment, una
alienació de les cultures precolombines, ni va ser la
imposició d’una cultura estranya”. En tots dos casos,
per apagar el foc provocat, va fer falta més aigua que
no pas per batejar els pocs neòfits que encara volen
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acollir el misteri. Per parlar de violència i intolerància,
a l’Europa cristiana de qualsevol denominació no li cal
cercar en les aigües tèrboles d’altres religions.
Els minarets mostren canvis en les societats
europees deguts a l’emigració de persones que
arriben d’altres cultures i regions cercant feina, i que
estan disposades a viure la integració en la societat
acollidora, sense assimilació cultural ni religiosa.
Convidar treballadors o permetre l’emigració dintre de
la Unió Europea, no és pas com importar màquines.
Les persones emigren amb les seves cultures i les seves
religions, que són visibles, i els permeten viure la seva
identitat.
Suïssa és un país petit d’Europa, i Europa és
una regió petita del planeta Terra. Però, en un món
globalitzat, les idees, les economies i els processos
organitzatius han perdut la seva territorialitat. El
món nord-atlàntic continua dominant les economies
i les ideologies mundials. L’Església Catòlica controla
les seves esglésies d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina
segons patrons culturals europeus. Això ha produït una
homogeneïtat teològica, ministerial i administrativa
de seminaris, parròquies i litúrgies. Alhora, en nivells
considerats secundaris, hi ha nínxols culturals de
gran diversitat, i relacions interreligioses amigables.
No són pas el resultat de l’explotació de la mà d’obra
d’immigrants, sinó la mateixa convivència colonial
que va produir un intercanvi permanent entre religions
indígenes, afroamericanes i cristianismes. Juntament
amb les noves religions i confessions d’emigrants,
i amb la secularització i la urbanització, varen
deconstruir la imatge de la homogeneïtat del continent
catòlic.
Avui, a la majoria dels països llatinoamericans,
amb els seus 4 milions de musulmans, o al Brasil,
on n’hi ha un milió, seria impossible pensar en un
plebiscit victoriós contra la construcció de minarets
o res semblant. El poble llatinoamericà ha incorporat
com a hàbit constitucional de la seva vida el “joc de
cintura”, que és una forma de tolerància ligth, que no
es pronuncia sobre la veritat o no veritat de la doctrina
tolerada. La diferència amb Suïssa rau en la major ❑

liberalitat del poble llatinoamericà, que va heretar dels
indígenes i dels africans colonitzats l’alquímia de la
seva supervivència. Sobreviure és un bon motiu per a
la tolerància dels subalterns.
On hi ha vida humana, hi ha símbols. ¿Quants
símbols religiosos aconsegueix suportar una societat
secular sense abandonar el seu estatut laic, que en la
societat plural és quelcom positiu, perquè garanteix la
pau entre les religions, aquella pau que amenacen les
religions hegemòniques? La tendència de la política
cultural de l’Europa secularitzada i laica apunta a la
progressiva prohibició dels símbols religiosos. El nom
de “Déu” ja no consta en la Constitució de la Unió
Europea, i només apareix en 5 de les Constitucions
dels 27 estats membres. Per ordre judicial, ja han
desaparegut creus i imatges religioses de les escoles i
edificis públics a la majoria dels països. En els països
pluriculturals i multireligiosos, ¿es pot considerar
que un crucifix a la paret d’una escola o d’un edifici
públic afavoreix una religió davant d’una altra? ¿Es pot
prohibir el vel de les musulmanes que són professores
de les escoles públiques?
Amb la mundialització, aquestes qüestions van
arribar també als ports d’Amèrica Llatina. A Brasil, la
qüestió de l’estatut públic dels símbols religiosos ha
emergit no pas per una baralla entre minarets i torres
de catedrals, sinó entre religió com a tal i laicitat,
entre vida pública i privada. El Consell Nacional de
Justícia (CNJ), en la seva sessió del 29 de maig del
2009 va desatendre quatre demandes de retirada
de símbols religiosos de les dependències del Poder
Judicial. El CNJ va al·legar que els crucifixos i altres
objectes són símbols de la cultura brasilera, i no
interfereixen en la imparcialitat de la Justícia. Ja el
tercer Programa Nacional de Drets Humans, firmat pel
president Lula el 21 de desembre de 2009, preveu,
juntament a “mecanismes que assegurin el lliure
exercici de les diverses pràctiques religioses”, impedir
“l’ostentació de símbols religiosos en establiments
públics de la Unió”. L’Estat brasiler no és confessional,
però tampoc és ateu, com es pot deduir del preàmbul
de la Constitució, que invoca desinhibidament la
protecció de Déu. Es fa difícil diferenciar entre vida
pública i religió privada; tal com mostra la proposta
de la Procuradoria Regional dels Drets del Ciutadà de
juliol del 2009, que proposa la retirada dels símbols
religiosos dels locals d’accés ampli o d’atenció al
públic, en els llocs públics federals de l’Estat de São

Paulo, sempre que es respecti la manifestació de la
fe dels servidors públics a les seves taules i oficines.
Segons aquesta proposta, el jutge pot posar una
imatge de la Verge d’Aparecida a la seva taula de
treball, però no es pot permetre que una imatge de
Nostra Senyora de Guadalupe o una creu adorni el
Tribunal de Justícia.
Els processos de racionalització cultural han
produït el desencantament del món (Max Weber) i
la diferenciació funcional de les antigues unitats
familiars, pels processos de treball i organització,
dividits en esferes de política, economia i dret. La
religió s’ha convertit en una d’aquestes esferes, una
entre d’altres, perdent la seva hegemonia (Emile
Durkheim). Els dos processos, la racionalització com a
desencantament i la diferenciació en esferes funcionals
separades, han desallotjat la religió del seu tron.
A les societats europea i llatinoamericana modernes
ha disminuït el conjunt de valors col·lectivament
compartits, però cal un nucli de valors fonamentals per
garantir la integració social dels ciutadans. Així, les
religions han ressorgit amb noves configuracions en el
món postsecular. Les religions tenen futur, perquè la
transcendència –el seu camp propi–, que fa transcendir
la dimensió pulsional, és una qualitat essencial de
l’ésser humà. Tenen futur perquè, en el seu conjunt, en
un món de contingències, relativismes i gaudi total,
són capaces no només de dir –amb Freud i Lacan– que
la limitació del gaudi funda la societat humana, sinó
de traduir també aquesta limitació en “compensacions”
a través d’imatges d’esperança, senyals de justícia i
accions de solidaritat.
“Futur” i “limitació” apunten a noves formes
d’esglésies i organització eclesial, capaces d’acollir
l’alteritat sense perdre la pròpia identitat. El futur no
vindrà pas de la limitació dels minarets ni de la de
les teologies del Tercer Món. Vindrà de la prohibició
de l’escàndol de la intolerància i de l’endarreriment
de la fam. Per això, necessitem unir-nos en una
“cadena productiva” de constructors de solidaritat
i de pau, amb els sectors rebels i lúcids de Suïssa,
del Vaticà i del món. Qui és incapaç de reconèixer
l’estatut teològic del Continent Llatinoamericà, també
serà incapaç de reconèixer el dit de Déu en la religió
de l’Altre i en la construcció dels seus minarets. Els
ciutadans que siguin incapaços d’acceptar els minarets
dels fidels musulmans un dia es veuran obligats a
❑
acceptar els fusells dels infidels.
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2050 a la vista
Som massa gent? Preocupació pel planeta i pels pobres
Verónica
ó
Calderón
ó
Superpoblació
La gravetat de la crisi alimentària, l’augment
inusitat de la població als països menys desenvolupats
i els efectes del canvi climàtic són algunes raons
per repetir la mateixa frase: “Som massa gent”. I en
serem més. El 2012, la població mundial arribarà
als 7.000 milions de persones. El 2050, a la Terra
n’hi haurà 9.100 milions. La gran majoria dels nous
habitants viuran en països pobres. Segons càlculs de
l’ONU, el 2050, la població espanyola per exemple,
serà pràcticament igual que el 2009: uns 42.8 milions
d’habitants, molt lluny del creixement previst per a
països com Níger, Somàlia i Uganda, les poblacions
dels quals creixeran els propers 40 anys cap al 150%.
La població en els països desenvolupats es mantindrà
pràcticament igual i en alguns fins i tot disminuirà.
En canvi, les nacions més pobres del món tindran un
creixement accelerat. Dels 2.400 milions de persones
més que hi haurà al món el 2050, el 98% viurà en
països pobres. Hi ha espai i recursos per a tothom?
Les taxes de natalitat han disminuït en un 50%
els darrers 30 anys, i s’espera que encara es redueixin
més. Fins i tot en els països més pobres del món,
la natalitat es reduirà a la meitat. Les previsions de
l’ONU coincideixen que la tendència es mantindrà.
El 2050 es preveu que la fertilitat mundial sigui
de tan sols 1,85 nens per dona. Sense els mètodes
anticonceptius, la població mundial creixeria fins als
11.000 milions de persones el 2050. Els controls de
natalitat han estat fonamentals. Però no són, ni de
bon tros, l’única solució.
Des de fa més de 200 anys, l’advertència ja era
explícita: l’anglès Thomas Malthus advertia en el seu
cèlebre Assaig sobre el principi de la població que
els recursos naturals serien insuficients per proveir
la població mundial. La investigadora Rosamund
McDougall, directora adjunta de l’ONG Fons per a una
Població Òptima (OPT, en anglès) adverteix que “més
de 9.000 milions de persones tindrien un impacte
terrible sobre la Terra, no només en la qualitat
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de vida. La quantitat d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle faria impossible viure al planeta el 2050”.
Qui ocuparà la Terra aleshores? La població en
els 49 països més pobres del món es duplicarà,
de 840 milions fins als 1.700 milions de persones,
segons aporta l’informe Perspectives sobre la població
mundial, difós el 2008 i elaborat per la Divisió
d’Investigació Demogràfica i Població Mundial de
l’ONU.
Els països desenvolupats, en contrast, no patiran
un canvi significatiu en la seva població: de 1.230
milions d’habitants el 2009 a 1.280 milions el 2050.
Fins i tot, Japó, Geòrgia, Rússia i Alemanya perdran
un 10% de població. El científic i escriptor britànic
Fred Pearce opina que el problema no rau en quants
som, sinó en la manera com repartim els recursos. “És
evident que el problema és el consum excessiu dels
països desenvolupats i no pas la superpoblació dels
més pobres”, afirma.
Emissions de diòxid de carboni
Als EUA el consum d’una persona emet 20 tones
de diòxid de carboni cada any, l’equivalent de dos
europeus, quatre xinesos, deu hindús i 20 africans.
El 80% de la població pagaria les conseqüències
econòmiques i ambientals del consum d’un 20%.
Stephen Pacala, director de l’Institut Ambiental de
la Universitat de Princeton (EUA), calcula que els
500.000 habitants més rics del món –prop d’un 0.7%
de la població actual– són responsables del 50% de
les emissions de diòxid de carboni del món.
I la situació només farà que agreujar-se en els
propers anys. “El repte és, en realitat, que els recursos
es reparteixin d’una manera més equitativa. Els
efectes sobre el medi ambient són extremadament
difícils de revertir a través de les taxes de natalitat”,
adverteix Pearce. “Encara que reduíssim a zero la
fertilitat al món, les emissions de gasos amb efecte
hivernacle s’haurien de rebaixar, com a mínim, un
50% a mitjans de segle”, explica.
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Fam
A més dels efectes del canvi climàtic, els països
menys desenvolupats s’enfronten a la fam, la causa
directa o indirecta d’un 58% del total de morts
del món segons un estudi de l’ONU difós el 2004.
L’Institut de Recursos Mundials (WRI, en anglès) va
advertir la setmana passada que el 2050 hi haurà 25
milions de nens desnodrits al món, que s’afegiran als
150 milions que pateixen fam actualment. Els nivells
de pobresa continuaran augmentant: entre 1981 i
2001, el nombre de persones que vivien amb menys
d’un dòlar diari a l’Àfrica subsahariana es va duplicar.
De 164 milions a 316 milions; i els propers 40 anys,
dos terços de la població mundial viurà en països en
vies de desenvolupament.
El fet és que avui dia, mil milions de persones
(una sisena part de la població mundial) pateixen
fam. El 2050, seran 1.700 milions, un 18% de
la població prevista per aleshores. A més del
deteriorament ambiental, els conflictes i el baix
desenvolupament causen l’escassetat d’aliments. Els
agricultors africans utilitzen l’equivalent a l’1% del
fertilitzant que empra un agricultor en un país ric.
I mentre en els països pobres es consum una dieta
basada en vegetals, els rics consumeixen menjar que
menja vegetals. Per produir un quilo de carn calen,
com a mínim, 10 quilos de farratge. Un nord-americà
consumeix una mitjana de 120 quilos de carn a l’any;
mentre que en els països en vies de desenvolupament,
la mitjana és de 28 quilos.
“La cooperació marcaria una diferència
significativa”, afirma Stephen Pacala. “Les fams
es deuen, en la majoria de les ocasions, al pobre
desenvolupament dels països i a que la producció ha
estat insuficient”, comenta. La manca de tecnologies
que desenvolupin l’agricultura en els països menys
desenvolupats i els efectes de la crisi econòmica
global empitjoren les circumstàncies.
L’Organització de les Nacions Unides per a
l’Agricultura i l’Alimentació (FAO, en anglès) va
advertir el 2008 que la despesa anual en aliments
importats en els països més pobres podria suposar
quatre vegades més que el 2000. “Per als consumidors
més pobres, que gasten un 60% de la seva despesa
habitual en menjar, l’augment significa un cop brutal
per a les seves finances”, observa l’informe. La FAO
també assenyala que per combatre la fam, el món

hauria de produir el 2050 un 70% més d’aliments que
en l’actualitat.
El repte no és nou. L’anomenada “revolució
verda” va aconseguir duplicar la producció d’aliments
entre 1960 i 1990. I, actualment, encara hi ha un
60% de terra fèrtil al món. Però què garanteix als
països pobres un desenvolupament sostenible en els
propers anys? Pearce i Pacala coincideixen que un
bon inici és la inversió. Un informe del Ministeri de
Desenvolupament Britànic va calcular el 2008 que
per reduir la fam al món caldrien, com a mínim, uns
900 milions de lliures (uns 1.504 milions de dòlars)
per garantir el desenvolupament i les tecnologies
necessàries per afavorir l’agricultura en els països més
pobres.
Urgència de mesures eficaces
El pressupost de la FAO va sumar el 2008 uns 870
milions de dòlars. El 2009 va pujar lleugerament, fins
a 930 milions de dòlars. En comparar la xifra amb els
700.000 milions de dòlars que el govern dels EUA va
destinar per evitar la fallida del banc d’inversió Bear
Stearns, les hipotecàries Freddie Mac i Fannie Mae
i l’asseguradora AIG el setembre de l’any passat, el
pressupost mundial dedicat a combatre la fam tot just
representa un 2% d’aquesta xifra.
Els líders reunits a la cimera del G-20 celebrada a
Pittsburgh (setembre del 2009) van acordar destinar
uns 2.000 milions de dòlars a ajudes per combatre
la fam al món, però un estudi publicat per l’Institut
Internacional per a la Investigació de Polítiques
Agràries difós l’octubre assenyala que és insuficient.
“Calen com a mínim, uns 7.000 milions de dòlars
anuals per a la investigació agropecuària i la millora
de la infraestructura rural en els països. Si es continua
amb una política que privilegia els guanys, les
conseqüències seran desastroses”, adverteix Gerard
Nelson, un dels autors de l’informe.
La prioritat per resoldre la fam, un greu efecte del
mal repartiment de recursos al món, tampoc és nova.
El 1972 Dick Cavett, en una entrevista a John Lennon,
va preguntar-li sobre els efectes de la superpoblació,
que va ser clar en definir el primer pas: “Tenim prou
menjar i diner per alimentar tothom. Hi ha prou espai,
i n’hi ha que fins i tot van a la Lluna”.
❑
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Textos AntolÒgics sobre religió
Un dels aspectes més inquietants del món actual és
la generalitzada insatisfacció que s’hi manifesta, i d’una
manera encara més puixant, en allò referent a la religió. En
aquest moment no hi ha cap mena de petja damunt la Terra
d’una fe en estat d’expansió; tan sols ací i allí diversos
credos pràcticament estabilitzats, quan no es troben en
vies de clara regressió. No és pas que el món s’estigui
refredant: psíquicament no havia estat mai tan ardent! No
és pas que el cristianisme hagi perdut res (ans el contrari)
de la seva capacitat de seducció absoluta: es pot provar el
seu extraordinari poder d’adaptabilitat i control.
Però heus aquí que, indubtablement, per alguna obscura raó, en el nostre temps hi ha quelcom que «no marxa» entre l’home i Déu, tal com Déu es presenta a l’home
d’avui. Tot passa avui dia com si l’home no tingués exactament davant seu la figura del Déu que desitja adorar...
D’aquí, aquesta impressió obsessionant, per tot arreu, d’un
ateisme que creix irresistiblement, o encara més específicament, d’una descristianització creixent i irresistible.
P. Teilhard DE CHARDIN, El porvenir del hombre, 320.

La paraula “Déu”...
...és la més carregada de totes les paraules humanes. Cap ha estat tan esquitxada, tan mutilada.
Precisament per això no hi renunciaré. Generacions
d’homes i dones han fet rodar damunt d’aquesta
paraula el pes de la seva vida angoixada, i l’han
oprimida contra el terra. Jau en la pols, i suporta
el pes de totes aquestes persones. Les generacions
d’homes, amb els seus partidismes religiosos, han
esquinçat aquesta paraula. Per ella han matat i
han mort. I té marcades les empremtes dels dits i
la sang de tots ells. On trobaria jo una paraula que
se li assemblés, per designar allò més alt! Si prenc
el concepte més pur i més radiant del més íntim
tresor dels filòsofs, no podria trobar-hi més que una
imatge conceptual que no m’hauria d’obligar a res.
Però no podria infondre-hi la presència a la qual em
refereixo: la Presència d’Aquell a qui les generacions
dels homes han honrat i escarnit amb el seu estremidor viure i morir.
M.BUBER, Gottesfinsternis, München 1962, 509-510.

«El Dios que todos llevamos,
el Dios que todos hacemos,
el Dios que todos buscamos
y que nunca encontraremos».

PER QUÈ NO CANVIES DE DÉU?
Per canviar de vida
s’ha de canviar de Déu.

Antonio MACHADO

Sóc un no creient
profundament religiós.
D’alguna forma,
aquesta és una nova mena de religió.
Albert EINSTEIN

Déu és el silenci de l’univers,
i l’ésser humà,
el crit que dóna sentit a aquest silenci..
José SARAMAGO
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S’ha de canviar de Déu
per canviar l’Església.
Per canviar el món
s’ha de canviar de Déu..
Pere CASALDÀLIGA

Potser “canviar de Déu” –per exigència de la
mateixa fe cristiana– sigui el repte més profund
i urgent per a les esglésies cristianes en el servei
major al Regne, al projecte de Déu.
CASALDÀLIGA, Pere, O macroecumenismo e a proclamação do
Deus da vida, en TEIXEIRA (org), O diálogo inter-religioso como
afirmação da vida, Paulinas, São Paulo 1997, pág. 35.

Religió és un sentiment d’allò misteriós, d’allò
‘totalment altre’, del ‘mysterium tremendum et
fascinans’. Rudolf OTTO.
La religió amaga el rostre de Déu. Martin BUBER.
És un sistema de creences i pràctiques del que se
serveix un grup de persones per afrontar els problemes
últims de la vida humana. J.M. YINGER.
És la creença en éssers espirituals. E.B. TYLOR.
Religió és allò que l’individu fa amb la seva soledat
(...) Institucions, esglésies, ritus, bíblies, codis de
conducta... són els ornaments de la religió, les seves
formes passatgeres. Alfred N. WHITEHEAD.
Religió és la presència en el món de quelcom
espiritualment major que el propi ésser humà. (...)
La meta de l’ésser humà és cercar comunió amb la
presència que hi ha darrera dels fenòmens. Arnold TOYNBEE.
La religió és una il·lusió. Sigmund FREUD.
És el sospir de la criatura oprimida, el sentiment
d’un món sense cor, l’ànima d’un món sense ànima; és
l’opi del poble. Karl MARX.
Religió és un sistema unificat de creences i
pràctiques relatives a coses sagrades, o sigui, coses
separades i prohibides, creences i pràctiques que
uneixen en una única comunitat, anomenada Església,
tots els que s’hi adhereixen. Emile DURKHEIM.
Religió és un anhel revolucionari, un impuls psicosocial per generar una nova humanitat. Aloysius PIERIS.
Religió és una cosa per l’antropòleg, una altra pel
sociòleg, una altra pel psicòleg (i una altra per un altre
psicòleg!). Una cosa pel marxista, una altra pel místic,
una altra pel zen-budista i encara una altra pel jueu o
el cristià. Existeix en conseqüència una gran varietat de
teories religioses sobre la naturalesa de la religió. No hi
ha, per tant, cap definició universalment acceptada de
religió, i possiblement no hi serà mai. John HICK.

Les religions parlen amb una autoritat
absoluta que no s’expressa només a través de
paraules i conceptes, doctrines i dogmes, sinó
també a través de símbols i oracions, ritus i
festes, tant de forma racional com emocional.
Les religions posseeixen mitjans per modelar
l’existència humana no pas només d’una elit
intel·lectual, sinó també d’amplis segments de
la població. I això d’una forma històricament
experimentada, culturalment adequada i
individualment concretada. La religió no ho pot
possibilitar tot, però pot obrir i proporcionar un
“plus” en termes de vida humana.
* La religió aconsegueix transmetre una
dimensió més profunda, un horitzó interpretatiu
més abastador davant del dolor, de la injustícia,
de la culpa i de la manca de sentit. Aconsegueix
transmetre un sentit de vida darrer davant
la mort: el sentit d’on ve i on va l’existència
humana.
* La religió aconsegueix garantir els valors
més elevats, les normes més incondicionals,
les motivacions més profundes i els ideals més
sublims: el sentit (per què) i l’objectiu (per a
què) de la nostra responsabilitat.
* A través de símbols, rituals, experiències, objectius comuns, la religió aconsegueix
crear una pàtria de confiança, de fe, de certesa,
d’autoestima del jo, d’abric i d’esperança: una
comunitat i una pàtria espiritual..
Hans KÜNG, Projeto de ética mundial, Paulinas, São Paulo
2001, p. 81-82.

3

«En el món modern, la religió és una força
central, tal vegada ‘la’ força central que motiva i
mobilitza les persones. Allò que en darrera anàlisi
compta per a les persones no és pas la ideologia
política ni l’interès econòmic; allò amb què les
persones s’identifiquen són les conviccions religioses, la família i els credos. Per aquestes coses
combaten i fins i tot estan disposades a donar la
seva vida».
Samuel P. HUNTINGTON, Foreign Affaires, nov-dic 1993, 186ss
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Religió?... De quÈ PARLEM?
AclarINT paRaULEs
Agenda Latinoamericana

La paraula “religió” té diversos sentits, força
diferents, que podem agrupar en tres nivells:

atenció en aquesta dimensió humana i en aquest fet
social.
En la mentalitat ingènua tradicional, allò religiós
1) Les “religions”: són sistemes de creences, va estar sempre revestit d’un cert caràcter tabú,
doctrines, pràctiques, ritus... sobre allò considerat
sagrat, com si tocar-ho fos una irreverència, o pogués
sagrat, diví, o espiritual, cristal·litzats sovint en
comportar un càstig diví... Afortunadament ja no
institucions, que com a tals, són actors socials i fins és així: les ciències humanes i l’opinió pública han
i tot polítics, amb interessos, i funcions de poder.
perdut aquest excessiu temor reverencial i aborden el
Cadascun d’aquests conjunts institucionals és allò que tema religiós amb naturalitat i profunditat. Nosaltres
anomenem “una religió”, les “religions”.
també ho podem fer així.
2) La religió és també el mateix fet social
religiós: el fet que l’ésser humà sigui capaç de
És important recalcar la distinció entre “religió”
religiositat i en tingui necessitat, les manifestacions i “espiritualitat”:
d’aquesta religiositat, la seva incidència cultural,
- tècnicament parlant, religió fa referència
històrica i política en la societat... Tot això també és a la dimensió institucional de les religions, a les
“la religió en la societat”.
seves creences i les seves pràctiques, les seves
3) Però allò religiós és sobretot una
institucions... mentre que
experiència de la persona: els éssers humans
- espiritualitat o vida espiritual o experiència
necessitem un sentit per viure, i no el podem trobar
espiritual, es refereix a aquesta vivència religiosa
si no obrim el nostre cor, en la intimitat, al misteri
íntima personal que acompanya totes les persones,
d’allò sagrat, al valor absolut de l’amor, a la Realitat
d’una manera o altra, i que es pot donar tant dins com
última, la Divinitat... Aquesta experiència espiritual
fora de les “religions”.
es dóna de fet en totes les persones, amb infinites
Cal fer notar que, apurant les paraules, tindríem
variacions, ja sigui dins, fora o fins i tot en contra de objeccions per a la paraula “espiritualitat”... doncs
les “institucions” religioses, és a dir, de les religions. etimològicament és allò oposat a la materialitat,
És l’experiència religiosa, o espiritual, una capacitat a la corporalitat... No és pas aquest, òbviament,
de percepció i relació amb aquesta realitat indefinible el sentit que té per nosaltres. No ens considerem
que s’ha anomenat allò sagrat, el misteri, l’absolut...
un compost de dues coses, sinó una única realitat,
Són doncs tres nivells diferents, que convé
que és simultàniament material, corporal, psíquica,
distingir i tenir presents en la seva diferència.
espiritual... Espiritualitat ja és una paraula
consagrada, que avui no fa referència al seu origen
En qualsevol cas, aquests tres nivells evidencien
grec (o l’oblidem, deliberadament). Espiritualitat
que allò religiós és un fet humà, personal i social,
és en definitiva la dimensió profunda de l’ésser
i també institucional. Hi és, en totes les societats i
humà, la seva vivència de sentit, la seva experiència
afecta la nostra vida molt més del que ens pensem.
profunda de la realitat, la seva qualitat de profunda
No es tracta doncs de cap tema tabú, ni d’un camp humanització.
reservat als especialistes, ni de res que caigui sota la
Renunciar a l’espiritualitat o menystenir-la, o
competència exclusiva de les institucions religioses.
desatendre-la, per confondre-la amb la “religió” i les
Qualsevol persona interessada sincerament pel
seves institucions, ritus, creences, dogmes... seria un
benestar i la realització humana plena, ha de parar
greu error, una tremenda pèrdua humana.
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OrÍgenS antropolÒgicS de la Religió
Eduardo Hoornaert
Lauro de Freitas, BA, Brasil

Els antropòlegs ensenyen que, des de la
seva aparició en el planeta Terra, els humans
han mostrat capacitat de sentir la presència
de quelcom que no apareix, però que –d’una
manera o altra– es revela. Un tremolor de
l’herba del costat del corriol del caminant
revela la possible presència d’una cobra, cosa
que és una preciosa ajuda en la vida, i és
una de les raons de l’èxit de l’ésser humà en
l’evolució. La nostra capacitat de sentir allò
estrany i misteriós, obre camins nous, no
només en el sentit de prevenir-nos davant
el perill (la mossegada de la cobra), sinó
per donar sentit al confús entortolligament
de successos amb què ens enfrontem a la
vida. Teixint conjunts cohesionats, a base de
relacionar esdeveniments revelats, ens dotem
d’un sentit per a les nostres vides.
O sigui, l’organisme humà està proveït
d’instruments d’atenció davant allò que
es revela, i és capaç d’inserir aquesta
experiència en un sentit global coherent.
Aquest és l’origen de la religió segons els
antropòlegs.
La Bíblia hebrea està repleta de relats
que mostren aquesta capacitat humana de
pressentir una cosa i de donar un sentit més
profund a dades aparentment ordinàries.
Noé contempla un arc estès damunt dels
núvols (Gn 9,13) i hi veu un senyal de Jahvè;
un migdia calorós, tres visitants estranys
s’acosten a la tenda d’Abraham a Mambré
i ell pressent que li porten un missatge
important (Gn 18, 1-15); Moisès sospita la
presència de Jahvè en una bardissa encesa;
més tard, pressent la presència de Jahvè
rere els núvols que tapen el cim del Sinaí;
assegut a l’entrada del seu refugi, Elies

sent la presència de Jahvè en una brisa
suau; observant l’arribada de petits ocells a
l’àrid desert, els israelites exulten: “Jahvè
ens està enviant manà del cel”; observant
una polseguera que s’aixeca al desert,
senten altre cop un missatge de Jahvè; en
el tremolor del desert els sembla veure el
paradís; de cop, el ruc del profeta Balaam
es nega a continuar pel camí i el profeta
decideix no seguir el viatge; al mig d’un
banquet al palau, Nabucodonosor veu els dits
d’una mà misteriosa moure’s sobre el guix
de la paret (On, 5,5); en fugir de Jerusalem
després de la derrota de Jesús, els deixebles
d’Emaús estranyen la presència d’un home
que inesperadament apareix en el camí (Lc
24, 13-35); a les portes de Damasc, Pau, de
cop, no aconsegueix donar cap més pas (Fets
9, 1-22).
Avui no és pas diferent: algú està prenent
una cervesa en un bar i s’espanta en veure,
pintat a la paret, l’ull penetrant de Déu;
el malalt mira espantat l’àngel cruel que
aguanta la balança dels elegits i condemnats
en una pintura del judici final que les
germanes infermeres van posar a la paret de
l’hospital. I molts altres casos que diàriament
podem inquirir, si hi posem atenció.
Nosaltres, els humans, som religiosos per
naturalesa. La nostra naturalesa religiosa
es manifesta de les més diverses maneres
però de qualsevol manera, tenim la capacitat
de sentir alguna cosa més enllà del que
els nostres cinc sentits ens informen, per
més que aquest sentiment continuï essent
misteriós, imprecís i tot sovint enigmàtic.
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religió I Evangeli
José Comblim

João Pessoa PB, Brasil

És doctrina comuna i opinió generalitzada que el
cristianisme “és una religió”. La mateixa autoritat afirma
amb molta força que l’Església és essencialment una
entitat religiosa. Hi insisteix tot afirmant que l’Església
és una institució religiosa i no pas política, encara que
tingui una doctrina social, però aquesta no legitima cap
doctrina política. Tanmateix, tenir una doctrina social
no és comú en les religions.
El cristianisme procedeix de Jesús de Natzaret.
Jesús era jueu, però tot el seu comportament i les
seves paraules critiquen la religió oficial del seu poble,
la religió ensenyada pels sacerdots, pels doctors i pels
ancians. “Jesús va desintegrar la religió dels jueus i no
en va fundar cap”. Jesús no va ensenyar cap doctrina
religiosa, no va fundar un culte, no va fundar una
institució religiosa. “Després d’ell”, a poc a poc, els
deixebles van erigir un edifici religiós que, durant els
primers segles, va ser molt modest, i tan sols es va
desenvolupar quan l’Església va ser adoptada com a
religió imperial romana.
Jesús va avenir per proclamar un evangeli. Aquest
evangeli era l’anunci del “regne de Déu a la terra”.
El regne de Déu havia de ser com una nova creació,
una refundació de la humanitat, lliure de l’esclavatge
del pecat, lliure per tal de formar un món de pau i de
fraternitat on el mateix Déu hi habitaria.
La religió consisteix en un conjunt d’institucions
per les quals els éssers humans volen anar cap a Déu,
per adorar, suplicar, agrair, demanar perdó. Ara bé,
Jesús anuncia que no necessita buscar Déu perquè
Ell ha vingut per pròpia iniciativa abans de qualsevol
recerca humana. Déu ja ha perdonat els pecats i s’està
amb el seu poble per a qualsevol mena d’ajuda. Crida
tots els éssers humans per construir un món nou. Es
tracta d’una megapolítica, d’una política mundial, d’un
projecte de transformació de totes les relacions socials
i del mateix interior de l’ésser humà. Abans de ser una
religió, el cristianisme és “l’anunci d’un canvi total de la
humanitat en tots els seus aspectes” (personal, social,
polític, econòmic, cultural, etc.) No ve pas a destruir
tot el que existeix, tota l’evolució cultural, política,
econòmica, etc. Ve per salvar tot el que hi ha de bo a la
vida en aquest món. Ve per redreçar el que estava tort.
Conserva i promou tot allò que hi ha de veritablement
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humà en la humanitat i destrueix el que és inhumà.
L’evangeli ha demostrat, durant 2.000 anys, que
era una força de transformació personal i social. Ha
despertat la llibertat tant en el pla personal com en el
pla social. Ha provocat una transformació de la manera
de viure. Ha lluitat contra l’esclavitud, la guerra, la
pobresa i la dominació econòmica. L’evangeli orienta
cap a un futur diferent en comptes de continuar el
passat i considerar que l’edat d’or formava part del
passat.
Va esdevenir-se, amb tot, que en la història del
cristianisme “l’evangeli va ser contrabalançat per la
religió”. Va néixer una religió cristiana que va manifestar
tots els caràcters de les religions. Moltes vegades
l’evangeli va quedar reduït a una petita minoria de
creients entremig d’una massa de persones religioses
que volien conservar el passat i impedir els canvis cap
a un món més humà. Hi va haver situacions en què
l’evangeli estava sent viscut per persones apartades de
la institució catòlica. La religió catòlica els va semblar
una nosa, la nosa més gran en la recerca d’un món més
humà. No era Gandhi qui deia que trobava estrany que
els cristians eren els que menys entenien l’evangeli de
Jesús? En qualsevol cas, ell sí que l’entenia.
Les religions poden pensar que sempre han existit
i que sempre han romàs iguals. Però en realitat totes
s’han anat formant a poc a poc, “amb el pas dels segles,
i han evolucionat molt” sense que una sola generació
pogués adonar-se del canvi lent i continu. Tan sols el
judaisme i les religions nascudes a partir del judaisme
poden invocar dates històriques de fundació.
L’ésser humà “és un ésser religiós”. La religió
sempre ha estat en el centre de la cultura, i la font
de les obres culturals més belles del món. Ha estat i
encara és font activa de cultura, per bé que ho sigui
menys que temps enrere. La religió ha estat l’ànima de
totes les cultures. L’actual crisi de la secularització no
desmenteix aquesta tesi. El desenvolupament de les
tècniques i de la racionalitat científica ha fet que els
éssers humans dediquessin cada cop més temps a les
activitats científiques, tècniques i econòmiques. Han
creat un munt d’objectes útils que els han dut a un
consum que absorbeix tots els seus recursos. Dediquen

la major part del temps a guanyar diners per comprar
tot el que se’ls ofereix al mercat. No queda temps per a
la religió, que és una activitat gratuïta, un temps perdut
econòmicament parlant.
Aquesta situació ha perjudicat els grans sistemes
religiosos que abastaven bona part del temps, els
pensaments i les relacions socials de la humanitat. Amb
tot, “la religió no ha desaparegut”. Als Estats Units
hi ha 38.000 religions registrades. A les grans ciutats
brasileres hi ha centenars o milers de religions, encara
que moltes no estiguin registrades. Són religions més
fragmentàries, més simplificades, generalment per a
grups més petits, sense cap gran sistema doctrinari,
amb un culte molt reduït i gairebé sense institució
religiosa. Són grups que es reuneixen al voltant de
persones carismàtiques que ofereixen un servei religiós
ràpid i accessible a tothom. No necessiten una iniciació
prolongada. Ofereixen molt i exigeixen poc. Molt sovint
no demanen ni un compromís personal. Però donen
respostes a les necessitats sentites per tothom o quasi
tots els éssers humans.

manera de fer-ho.
En una societat desintegrada com ara la nostra
societat de capitalisme radical, la religió ofereix una
identitat. Al costat del club de futbol, de clubs socials
com el Rotary, al costat del partit polític, la pertinença
a una religió contribueix a situar una persona dins d’una
societat atomitzada en què el sistema econòmic redueix
l’ésser humà a la condició de simple consumidor. La gent
diu: “Jo sóc del Flamengo, o del Corintians, o soci del
Rotary, o voto el Partit dels Treballadors” i d’altres coses
semblants. Però també diuen: “sóc catòlic, o luterà,
o presbiterià, o testimoni de Jehovà, o espiritista,
o xangozeiro...” Això situa i “dóna identitat” a una
persona dins la societat.

Totes les religions són “construccions humanes”,
encara que puguin invocar un “origen sobrenatural”,
una revelació d’ens celestials. Podem dir que sorgeixen
per l’energia del Déu creador, però podem dir el mateix
de l’economia, de l’art, de l’organització social i tot el
que és humà. No hi ha una creació específicament de la
religió.
Els éssers humans no poden entendre “el sentit de la
Les religions “són conservadores”. Resisteixen tots
seva vida”. Viuen en un món misteriós. Les explicacions els canvis. El seu ideal és l’estabilitat en tot: en la
científiques deixen de banda el més important de la
política, en l’organització social, en la cultura. Són les
vida. La religió explica el misteri de l’existència, el
últimes que es conformen amb el canvi en la societat.
misteri del temps de la vida, del naixement i de la mort. La seva visió del món és cíclica. No poden entendre el
Explica la relació amb un món en gran part estrany.
valor dels canvis perquè no entenen que el futur pugui
Per què hi ha cataclismes, sequeres, inundacions,
ser millor que el passat.
terratrèmols, tempestes? El món exterior sembla alhora
Quan una religió domina totalment un país, aquest
agradable i útil, i perillós. L’ésser humà no s’entén a
roman idèntic a través dels segles. Tan sols entra en
si mateix: quin és el perquè de totes les emocions, els
un progrés quan noves forces socials o culturals poden
temors, les rivalitats, les desavinences, les aspiracions
equilibrar el conservadorisme religiós. Els déus no
a una altra manera de viure, tots aquests desitjos i
ofereixen cap estímul per als canvis. Les religions troben
tota aquesta vida emocional? Què és el que ocupa la
que qualsevol canvi tan sols pot portar el caos.
ment dels homes i de les dones? No cal donar més
“Què va passar amb els deixebles que Jesús va
explicacions sobre les religions perquè les ciències
deixar sense religió?” En un primer moment, van estar
de les religions, la psicologia religiosa, la sociologia
esperant l’arribada imminent del Messies. L’espera
religiosa, l’antropologia religiosa han estudiat tots
substituïa la religió. Quan van constatar que el Messies
aquests fenòmens.
no vindria tan aviat, es van haver d’acostumar a viure
Tot plegat genera la idea que aquest món és dirigit en aquest món i interpretar tot el que Jesús havia dit i
per “forces exteriors, sobrenaturals”, a les quals es
fet com a orientació per viure en aquest món. L’evangeli
donen diverses representacions: déus, àngels, sants,
va ser transmès i “adaptat” a les circumstàncies de
esperits, forces ocultes. Ja que no podem controlar o
cada fase de la història. Però no van poder viure sense
dirigir la nostra vida, necessitem relacionar-nos amb
religió, de la mateixa manera que ningú no viu sense
aquestes forces amagades. Els éssers superiors creen
religió. Al segle II els pagans encara podien considerar
temors o desitjos. Poden ser perillosos o favorables. La els cristians com ateus, perquè “no tenien cap religió”.
religió ofereix mitjans per vèncer el temor i satisfer els Però una religió estava en fase de construcció.
desitjos. Però cal saber com fer-ho. La religió ensenya la
Jesús no havia fundat cap culte i tampoc mai no
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va voler que el tractessin com si fos un objecte de
culte. Un cop ressuscitat, els deixebles van començar
a invocar-lo com un objecte de culte. Jesús només
els havia demanat que el seguissin, però els deixebles
es van empescar un culte. Es van inspirar en l’Antic
Testament i més tard també en les “religions paganes”.
Dels senyals deixats per Jesús, en van fer un culte, en
forma de “sacraments” religiosos (el baptisme, l’últim
sopar), que, en un principi, no tenien cap significat
religiós.
Cada generació i cada regió va portar algun escreix
o variació en el culte a Jesús. Jesús no va deixar cap
doctrina, però van fer-ne objecte de doctrina. Un dels
exemplars més antics és el “Símbol dels Apòstols”.
Més tard van crear tot un “sistema teològic”. Jesús
havia enviat dotze missioners arreu del món perquè
proclamessin l’arribada del regne de Déu. No va
organitzar res ni va preveure què passaria després de la
mort d’aquells dotze deixebles. Aquests van crear a poc
a poc un “sistema” de lleis, de regles, de ministeris. A
finals del segle II, el bisbat ja estava instal·lat en quasi
totes les regions evangelitzades.
La religió cristiana va créixer i va passar per
una sèrie de transformacions fins a constituir el
sistema actual de l’Església catòlica i de les Esglésies
reformades. Les Esglésies afirmen que aquestes
transformacions no canvien gens la seva religió. Els
elements de la religió van arribar en gran part de
l’Antic Testament, de la tradició sacerdotal i de culte. I
també de les religions que els cristians van freqüentar
durant l’expansió de l’Església. La “tesi oficial” és que
el cristianisme va purificar totes les religions paganes,
acceptant tan sols les influències que no eren cap nosa
per a la tradició evangèlica. La tesi és “discutible”.
El gran problema és que durant els segles de la
cristiandat “la religió cada cop va ocupar més espai
en les esglésies, fins al punt d’ocultar l’evangeli”. Tots
els historiadors de l’Església a l’Amèrica Llatina no
poden sinó confirmar aquesta situació. Charles Maurras,
publicista francès ateu però d’extrema dreta, va escriure
que felicitava l’Església perquè havia aconseguit extirpar
el verí perillós de l’evangeli. Pot semblar exagerat,
però té bona part de raó. En molts llocs i en moltes
èpoques, ser cristià era practicar el culte, observar els
manaments, acceptar una doctrina misteriosa i obeir el
clero. L’evangeli era usat com a element litúrgic. En la
litúrgia cal llegir els textos, però no cal pas entendre’ls,
ni tan sols escoltar-los. Únicament la lectura és sagrada.
En la cristiandat, cada cop més, el clero va controlar
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una doctrina abundant i rigorosa, vigilada per un
magisteri sever que reprimia –o encara reprimeix– les
possibilitats d’errors o de desviaments. Es va crear una
teologia que, sobretot després del Concili de Trento, va
estar al servei de la Inquisició, defensant totes les tesis
de la jerarquia, fins i tot quan entraven en conflicte amb
les ciències o la història. I l’organització estrictament
monàrquica exigia i encara exigeix una “submissió
total, fins i tot del mateix pensament”. En una Església
de “pensament únic” es feia difícil seguir el camí de
l’evangeli.
Sempre han reaparegut “grups profètics”, poblacions
pobres que vivien sense contacte amb tot el sistema
i podien viure l’evangeli sense ser molestats per les
exigències de la religió. Sempre hi ha hagut una
minoria. Però encara avui, quan la societat occidental
s’ha secularitzat en gran part, el sistema religiós de les
Esglésies mantenen una disciplina rigorosa que no deixa
espai per a la creativitat o les transformacions socials.
La història del cristianisme és una “tensió
permanent entre dos pols”: el pol evangèlic i el pol
religiós. Totes les reformes d’inspiració evangèlica
han derivat cap al pol religiós en menys d’un segle.
S’han transformat en institucions religioses. Va ser el
que va succeir amb les Esglésies reformades o amb els
moviments evangèlics a l’Església catòlica. Per exemple:
les grans fundacions d’instituts anomenats “de religió”
(els monjos, els pidolaires, les societats sacerdotals,
les congregacions religioses). Arriba un moment en
què sorgeixen tendències cap a una tornada al pol
evangèlic. De vegades aconsegueixen obrir un espai. En
d’altres situacions són eliminades per l’inflexible sistema
religiós.
Si ens preguntem per què tantes vegades en la
història –i també en la història recent–, els “catòlics
han estat i encara són tan conservadors”, no ens cal
anar a buscar gaire lluny la resposta. “Quan es prioritza
la religió, el conservadorisme és inevitable”. És una cosa
inconscient. Senzillament passa que les preocupacions
per lluitar contra la pobresa, l’esclavitud, la guerra, la
dominació de classe, de raça, de cultura, o econòmica,
no penetren en la consciència. La religió és viscuda
“fora d’aquest món històric, en un món simbòlic que es
torna indiferent al món material” en què el nostre cos
ens col·loca.
És per això que hem de tenir cura perquè el diàleg
o l’aliança entre les religions no es torni una unió
conservadora en la qual cada religió procura salvar
la seva posició social, sense preocupar-se per la vida

terrenal, personal i social. El diàleg mundial també
haurà de ser amb tots aquells que no creuen en cap
sistema religiós institucionalitzat, aquells que són
conscients de la història de les religions i s’ho miren
amb recel.
“No es tracta de suprimir la religió”. Primer
perquè és impossible: la religió és una necessitat de
l’ésser humà. Segon perquè la societat secularitzada
i capitalista només deixa la religió com a espai de
llibertat. Però la nostra preocupació és que la religió no
es torni tan exclusiva, tan definida que no accepti el
moviment històric creat per l’evangeli de Jesús.
Durant els inicis de la conquesta d’Amèrica hi
va haver alguns grups de missioners (dominics i
franciscans) que venien amb la intenció d’evangelitzar.
Es van mostrar pobres, desvinculats dels conqueridors,
criticant i denunciant els abusos i els crims dels
conqueridors. Els noms són sempre citats per defensar
l’Església de les acusacions de col·laboració amb els
conqueridors, cosa que en realitat va ser el que va
succeir. Els mateixos dominics que a la Hispaniola van
excomunicar els espanyols, van ser denunciats al rei per
d’altres religiosos que també eren allà.
Després del Concili de Trento, que va obligar els
monjos a viure als seus convents, l’evangelització va ser
pràcticament abandonada, excepte en alguns casos com
ara les anomenades “reduccions” del Paraguai, finalment
condemnades pel Papa a instàncies dels Reis Catòlics.
El clero es va dedicar a “estructurar una cristiandat
que fos una prolongació de la cristiandat espanyola”.
La religió cristiana es va difondre a tot arreu. N’hi ha
prou amb visitar les antigues ciutats colonials per veure
la importància dels temples o dels convents: Quito,
Lima, Ouro Preto, Salvador de Bahia, Mèxic, Oaxaca i
moltes d’altres, que són testimonis d’una cristiandat
puixant, amb moltes festes, molt d’or, molt d’art
religiós, processons fastuoses i un clero dotat de tots
els privilegis. Els temples i els convents ocupaven més
de la meitat de la superfície d’aquestes antigues ciutats.
Era el triomf de la religió. Una campanya vigorosa de
lluita contra la idolatria “va destruir gairebé tots els
vestigis culturals i religiosos anteriors a la conquesta”.
Els pobles indígenes van ser completament abandonats.
Els van ser imposats els rites catòlics sense cap mena
d’explicació, i van ser tractats de la manera més
inhumana possible. On és que haurien pogut escoltar
l’evangeli de Jesús?
“La religió no tan sols va tolerar, sinó que va
recolzar la reducció dels indis a la condició d’esclaus, i

va recolzar l’esclavitud dels negres de l’Àfrica”. Sacerdots
i religiosos tenien els seus propis esclaus. És per aquest
motiu que el clero no va lluitar mai per l’abolició de
l’esclavitud. Els indis i els negres van ser totalment
lliurats als instints de dominació dels colonitzadors, que
volien acumular ràpidament una gran riquesa mitjançant
l’explotació del treball esclau. Tot plegat enmig del
triomf de la religió a les ciutats colonials.
“La situació, en l’actualitat, encara no ha superat
aquesta esquizofrènia de 450 anys”. Encara hi ha un
enorme abandonament dels indígenes i dels negres,
encara que hi ha illes on alguns bisbes, sacerdots i
religioses han assumit la tasca d’alliberar els hereus
d’aquests esclaus. Encara subsisteix una profunda
pobresa, i sobretot una exclusió social dels indis i dels
negres. Quants bisbes hi ha que siguin negres o indis?
Quants negres hi ha a les parròquies? Quants indígenes?
Quina és la formació religiosa que se’ls dóna?
Per altra banda, a les classes superiors i en una gran
part dels bisbes i del clero, hi ha una consciència de
triomf: Amèrica Llatina, un continent catòlic! El Brasil,
una nació catòlica! El Perú, un país catòlic! L’Argentina,
un país catòlic! Etcètera. No miren aquells que són
a sota i van ser esclaus. Quants negres hi ha a les
avingudes i als barris rics de les ciutats? Quants indis
o negres hi ha als centres comercials? Els blancs no
assumeixen cap responsabilitat en l’opressió dels indis
o dels negres. “La més gran desigualtat del món en un
continent catòlic! Aquesta és la religió”.
I on es troba l’evangeli? Es troba, des dels anys
50 del segle passat, en algunes minories del clero
i dels religiosos que es van instal·lar entre aquests
descendents d’esclaus. Però la pastoral de l’Església
els reserva una mínima part de les seves atencions.
Molt d’amor en el culte, en els cants, en els grups
de blancs… però molt poc servei! Un amor deslligat
d’una realitat que no es vol veure. L’opció preferent
pels pobres en pures paraules. Per entendre què passa
encara avui dia, hem de veure la situació dels maputxes
a Xile, en ple conflicte perquè els blancs els volen
treure el poc que encara conserven a fi de dedicar-lo
al desenvolupament econòmic dels blancs. “Amb la
complicitat de l’Església”, que s’acontenta amb bones
paraules i bones intencions, com a la ciutat d’Aparecida,
sense cap conseqüència pràctica.
Necessitem, més que mai, “tornar a l’evangeli
de Jesús”. Necessitem sortir del recinte clos de la
cristiandat catòlica.

❑
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RELIGIÓ COM A RECERCA DE SENTIT
Faustino Teixeira

Aquest començament del segle XXI està marcat
per moltes dificultats. El gran historiador britànic Eric
Hobsbawn, en la seva obra Temps interessants (2002),
senyala que el segle XXI, continuant el funest segle
anterior, un dels més violents de la història, no apunta
canvis substancials, ja que comença amb “l’obscuritat
del crepuscle”. Temps difícils, amb catàstrofes humanes i
naturals impressionants. Això genera molta desorientació,
inseguretat, angoixa i depressió. Segons l’Organització
Mundial de la Salut la segona causa de morbiditat del
món industrialitzat serà, fins al 2020, la depressió. Un
diagnòstic mesurat sobre el “malestar que acompanya
la dinàmica del nostre temps, expressió també d’un
“empobriment” de la vida interior”.
Es fa difícil per a l’ésser humà viure en un estat
d’inseguretat i sense certeses. No pot conviure en
un món social sense ordenació ni significat, doncs
l’exigència humana de sentit és una dada antropològica
essencial. Així, en aquest temps d’opacitat, constatem
el creixement de camins espirituals diversificats, com
a mecanismes essencials de construcció de xarxes de
sentit en un món fragmentat. Estem parlant d’“opcions
espirituals”, i no pas només de “religió”, per ampliar el
ventall i eixamplar els horitzons de les respostes trobades
pels éssers humans per afrontar les amenaces d’un món
fragilitzat i desencantat.
No hi ha dubte que les religions ocupen un paper
singular, en tant que poderosos sistemes de símbols
elaborats pels éssers humans, en l’ordenació de la realitat
i en l’afirmació del sentit. Exerceixen també un paper
essencial en la integració de les experiències marginals
o límit, emmarcant les experiències doloroses en
quadre còsmic de referència. Funcionen com un “domàs
sagrat”, o sigui, una protecció contra les dificultats i
amenaces de la vida. Ocupen un paper important en
la interpretació de situacions doloroses, ajudant les
persones a afrontar el dolor. Els sociòlegs i antropòlegs,
com Peter Berger i Clifford Geertz, senyalen que la religió
ajuda a “localitzar” el patiment i la mort, tornant més
suportables les paradoxes de l’ésser humà. No elimina la
perplexitat, el mal o el patiment –ni s’ho proposa–, però
intenta situar-los en un quadre referencial de sentit que
produeix alleujament i seguretat. En situacions de gran
patiment, res més important que trobar un significat. És
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tan fonamental com la necessitat de felicitat.
La religió entra en escena per garantir el codi
interpretatiu de les complexes i difícils situacions que
marquen el camí quotidià dels éssers humans. Fa possible
afrontar i tolerar el dolor. D’aquí la seva importància tan
decisiva en els mitjans populars, que no aconsegueixen
entendre el món sinó és per la porta d’entrada de la
religió. El singular personatge Riobaldo, de Guimarães
Rosa, en la clàssica obra Grande Sertão: veredas (1967),
expressa bé aquest sentiment:
“És per això que es manca principalment de religió,
per desencantar, per tornar en si. El resar guareix la
bogeria. En general, això és el que és la salvació de
l’ànima... Molta religió, amic meu! Jo no perdo ocasió
de religió. Les aprofito totes. Bec aigua de tots els
rius... Una de sola, per mi és poc, potser no en faci prou
(...). Tot m’aquieta, em suspèn. Qualsevol ombreta em
refresca”.
Analitzant els espais referencials de la societat
brasilera, l’antropòleg Roberto da Matta va identificar
tres camps relacionals: la casa, el carrer i l’altre món.
La casa, el nostre univers més proper, és on habitem i
vivim; hi predominen les relacions de parentiu, amistat
i gratuïtat. El carrer és l’espai on treballem i afrontem
l’àrdua lluita per la vida, i l’espai regit per les lleis del
mercat. Però també hi ha un altre univers relacional que
és el de l’altre món, delimitat per esglésies, ermites,
oratoris, sinagogues, mesquites, cementiris, etc. És
un espai senyalitzat per la dinàmica de l’eternitat i
de la relativitat, ple d’esperits, morts, àngels, sants,
orixes, déus i dimonis. Es tracta d’un món de protecció
en el qual “tot pot tenir o donar sentit”. És un món
d’esperances i utopies, que pot obrir portes i finestres
que no apareguin en la implacable dinàmica de les lleis
del mercat. És un món en el qual s’afirma la possibilitat
de compensacions no realitzades en l’àmbit de la casa
i del carrer, i també de rescat d’un sentit ocult, capaç
d’ordenar la vida i la relació amb les coses de la vida.
Tot és possible en la relació amb l’altre món. Com diu
Roberto da Matta, en el llenguatge religiós, teixit a base
de precs, resos, súpliques i promeses, es pot permetre
a “un poble, destituït de tot, que no aconsegueix
comunicar-se amb els seus representants legals... parlar,
ser escoltat i rebre els déus en el seu propi cos”.

En l’àmbit de les investigacions realitzades per
les ciències socials es confirma que les experiències
religioses en curs en els mitjans populars han suscitat
una important funció de cohesió social. Tenim al Brasil
els exemples de les comunitats eclesials de base (CEBs)
i de les religions pentecostals i afrobrasileres, que
apunten envers una dinàmica singular de reconstrucció
d’un nou significat vital i a la intensificació de la
qualitat de l’“ésser subjecte” o “ésser comunitat”. Estudis
antropològics realitzats amb segments pentecostals
revelen una experiència inaugural de “generació
de llaços de confiança i fidelitat pels que circulen
beneficis materials i afectius, mitjançant ajuda mútua,
informacions (o recomanacions) de feina o d’accés a
polítiques públiques, a part de la generació d’autoestima
i d’enllaços matrimonials que tendeixen a superposar
relacions religioses a xarxes de parentiu” (Ronaldo de
Almeida).
Al Brasil es constata avui que són els evangèlics
els que viuen amb més radicalitat l’opció pels
pobres, assolint els racons més apartats i aïllats de la
societat, responent de forma efectiva als clams dels
més desassistits, i promovent dinàmiques afegidores
inusitades. Llaços matrimonials reconstruïts, persones
que estaven al “fons del pou” i redescobreixen les ganes
de viure i la brillantor en els seus ulls per tornar al seu
dia a dia. Persones paralitzades per la por, el dolor i
el caos, troben en els cultes un nou ànim per viure.
És el que Emile Durkheim va identificar com la força
dinamogènica de la religió, que ajuda a viure, o sigui, a
enfrontar i superar les dificultats.
Aquesta energia vital i espiritual entre els
pentecostals brasilers va ser analitzada per Richard
Saull, un dels pares de la teologia de l’alliberament.
Juntament amb el sociòleg Waldo César, va intentar
identificar alguns aspectes que escapen a les tradicionals
anàlisis sobre el tema, en especial el toc de l’experiència
espiritual que anima els pentecostals pobres en els seus
camins de fe. I és el repte d’entendre el que succeeix
amb nombrosos pobres del Brasil, que en situació
d’extrema precarietat “passen a conèixer una rica
experiència, que no podem imaginar, de guariment i de
presència salvadora de Déu”. A partir d’aquí comença la
reconstrucció de les seves vides. En aquesta dinàmica
espiritual es processa una “transfiguració i inversió
de la vida quotidiana”: els darrers del món passen a
considerar-se els “primers del Senyor”, els “escollits de
Déu”. Això també passa en altres experiències religioses,

en les quals els fidels prenen consciència que poden
més. L’experiència d’alegria, pau interior, serenitat i
entusiasme de viure, vivenciada en els cultes, suscita
un ànim nou i acciona energies inusitades per a l’acció
històrica. També en els cultes afrobrasilers, els fidels
cedeixen el seu cos per la dansa dels déus, i el resultat
és renovador per la vida: “Ja no són costureres, cuineres,
bugaderes que ballen al so dels timbals en les nits de
Bahia: és Omulu recobert de palla, Xangô vestit de
vermell i blanc, Iemanjá amb els seus cabells d’alga
penjant. Els rostres es metamorfossegen en màscares,
perden les arrugues de la feina quotidiana, desapareixen
els estigmes de la vida diària, feta de preocupacions i
misèries” (Roger Bastide).
Els estudiosos de la religió estan desafiats a ampliar
la seva mirada per poder captar la complexitat que
guarden aquestes experiències religioses, plenes de
vitalitat, que es produeixen en l’àmbit de diverses
tradicions. S’ha de reconèixer també la presència d’altres
xarxes que s’insereixen en aquest fenomen del “retorn
d’allò sagrat”, marcat per una extraordinària plasticitat:
noves alternatives de conversió, afiliació religiosa i
múltiple pertinença. Es tracta del repte de prendre’s
seriosament el dinamisme de l’experiència religiosa amb
les seves sorprenents facetes. Amb això no es vol amagar
l’ambigüitat que impregna qualsevol religió històrica
i concreta. També hi entren en joc les problemàtiques
martingales de poder. Però quan la mirada es gira vers
l’experiència concreta del fidel, l’autenticitat de la seva
dinàmica de fe... l’anàlisi no pot negar ni desconsiderar
una riquesa que és impressionant. Hi ha un “fervor
instituent” que escapa a qualsevol possibilitat de
domesticació o enquadrament institucional.
Però no només les religions produeixen sentit
avui dia. Hi ha opcions espirituals significatives, no
religioses, igualment molt importants. S’han d’ampliar
els horitzons per captar totes els energies espirituals que
produeixen experiències d’humanització. L’espiritualitat
no es restringeix al domini d’allò específicament religiós.
Com ve ensenyant el Dalai Lama, “l’espiritualitat té a
veure sobretot amb qualitats de l’esperit humà”, com
la capacitat d’amor, compassió, hospitalitat, cortesia
i delicadesa. No només els religiosos estan capacitats
per actuar aquestes qualitats, sinó que també les poden
desenvolupar, fins i tot en un grau ben alt, persones o
comunitats no religioses. D’aquí la importància de parlar
d’“opcions espirituals diferenciades en la recerca de
sentit”.
❑
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EL DÉU EN QUI NO CREC
MÉs de 40 aNYs despRés

JUAN ARIAS

Río de Janeiro RJ, Brasil

Conegut corresponsal d’“El País”, l’autor va escriure amb aquest títol un article, ja fa més de 40
anys, que va tenir tant d’èxit, que es va haver de convertir en un llibre, el qual fou traduït després a deu
idiomes, i que encara es continua reeditant. Expressava un salt en la consciència religiosa de la societat
El meu llibre El Déu en qui no crec, abans
Déu que pateix amb l’ésser humà, en el Déu del perdó,
d’aparèixer com a llibre, fou objecte d’un article
el Déu que estima el nostre fang, les nostres misèries,
aparegut amb gran escàndol a la primera pàgina del
com les mares. En el Déu que s’interessa pel nostre
desaparegut vespertí de Madrid, PUEBLO. D’això fa
planeta Terra, per tots els desheretats del món; per
més de 40 anys. Eren els temps durs de la dictadura
tots els humiliats; per tots els diferents.
franquista, amb censura als diaris. En aquella ocasió
Avui, mentre creix l’agnosticisme, curiosament,
degueren pensar que es tractava de quelcom religiós creix també la recerca d’una imatge diferent de
i ho van deixar passar, sense llegir-ho, certament. Al Déu, sense etiquetes, amb qui l’ésser humà modern,
final va ser objecte d’escàndol fins i tot per l’aleshores com el Job de la Bíblia, es pugui enfadar, demanar
arquebisbe de Madrid Monsenyor Morcillo, que em va explicacions i fins i tot queixar-se, com Jesús a la
cridar per cantar-me les quaranta.
creu, d’haver abandonat l’ésser humà al seu destí.
Com m’atrevia a dir, es devia preguntar, que no
No és pas Déu qui està en crisi. Són aquestes
s’hagi de creure en “el Déu que envia a l’infern”, o en falses imatges de Déu que hem forjat amb la nostra
“el Déu que no necessita de l’ésser humà”, o en “el
estreta visió del misteri, d’allò diví, d’una fe estèril
Déu que estimi el dolor”, en “el Déu a qui no tinguin ja incapaç de moure les muntanyes. El Vaticà II va
por els rics”, etc.? Eren 99 imatges falses de Déu,
remoure moltes de les falses imatges de Déu. Va
que van ajudar molts a pensar, en aquell ambient
arribar a defensar que la culpa de l’ateisme en el món
de caverna de l’Espanya dictatorial. Per exemple, a
eren les deformacions que els creients havíem fet de
un matrimoni jove que m’escrigué dient-me que ells
Déu i del seu fill Jesús. Encara en queden, no obstant,
eren ateus però que havien retallat el meu article per moltes per desemmascarar.
tal que si algun dia els seus dos fills petits decidien
Encara mantenim un cert paternalisme i una
creure, que ho fessin en aquell Déu “incapaç de
certa religió del poder en relació a la figura de
condemnar la sexualitat”.
Déu. Paraules clau del missatge cristià han acabat
Ara fa 40 anys, el títol d’aquell article va donar
prostituïdes. Fins i tot la formidable paraula
vida al meu primer llibre, publicat a Asís per Cittadella “misericòrdia”, que Jesús, seguint Osees, preferia
Editrice. Jo m’oposava a la seva publicació. Tenia poc a la de “sacrificis”, ha perdut la seva força perquè
més de 30 anys i a Itàlia no em coneixia ningú. El
s’ha interpretat en clau de poder, referida a Déu. És
llibre, no obstant, va ser el més traduït dels meus. Va Ell qui es compadeix de l’ésser humà, perquè ell és
sortir en més de deu idiomes, entre els quals el coreà el misericordiós, superior en la seva bondat. Jesús
i l’indonesi. Avui mateix, quan veig que el llibre es
va pensar, no obstant, en la misericòrdia com en la
continua publicant a diversos països, em pregunto el moderna “solidaritat”. D’aquesta manera, la clau de
perquè. El difunt cardenal Giovanni Benelli, em deia
la misericòrdia no és pas la bondat de Déu envers
que era un fruit del Concili Vaticà II que havia acabat l’ésser humà al qual ajuda, sinó que som els éssers
amb aquelles imatges negatives del Déu del temor.
humans els que hem de ser “solidaris” amb els demés,
Avui potser afegiria unes altres imatges noves
no pas perquè som superiors als qui oferim la nostra
negatives de Déu a aquell catàleg. En 40 anys les
misericòrdia, sinó perquè som iguals en dignitat, tots
coses han canviat molt, però crec que continua viva
germans d’una mateixa raça, encunyada amb la imatge
en molts cors l’esperança en un Déu que no condemni, del Creador. Ningú és superior a ningú en la lògica
en el Déu de la compassió entesa etimològicament: el misericordiosa de Jesús. Si de cas, el que d’alguna
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forma es consideri superior, ha de rentar els peus als
demés, per tal que quedi en evidència que ningú és
superior a ningú.
Passa el mateix amb la paraula “perdó”. Qui
perdona es posa per damunt del perdonat. Altre cop
es tracta d’una relació de poder. Jesús, a la creu, va
donar un exemple magnífic de com s’ha de perdonar
sense humiliar, sense sentir-se superior: “Perdona’ls,
perquè no saben què fan”. No els perdona, mostrantse superior als que el crucifiquen, sinó que els excusa:
no sabien què estaven fent, per tant no necessiten ser
perdonats.
Joan XXIII en el seu testament també va afirmar
que no necessitava perdonar a ningú, perquè “no
s’havia sentit mai ofès per ningú”.
És la sublimitat de l’amor. Són aquestes les noves

cares del Déu que difícilment rebutjarien, al menys
com a concepte, ni els agnòstics ni els ateus, i que
servirien en el nostre món modern, amassat encara
per la llei eterna de la violència, de les enveges,
dels odis mutus, de les ambicions, per descansar a la
platja amable d’un Déu diferent al que sempre els han
presentat, que no és pas el Déu de les lleis –Jesús
arremeté contra el dissabte-, ni el Déu burocràtic
del dret Canònic, sinó el Déu que no exigeix a l’ésser
humà res més ni res menys que ser fidel a la veu de
la pròpia consciència que, per cert, és més severa i
exigent que totes les lleis promulgades pels humans. I
que, com deia el convers cardenal Newman: “És millor
equivocar-se seguint la pròpia consciència que no pas
encertar en contra seu”.

El Déu en qui no crec (Juan Arias)
Jo mai creuré en:
El Déu que “sorprengui” l’home en un pecat de
debilitat.
El Déu que condemni la matèria.
El Déu que estimi el dolor.
El Déu que posi llum vermell a les alegries humanes.
El Déu mag i bruixot.
El Déu que es fa témer o no es deixa tutejar.
El Déu que es faci monopoli d’una església, d’una raça,
d’una cultura o d’una casta.
El Déu que juga a condemnar.
El Déu que «envia» a l’infern.
El Déu incapaç de perdonar allò que molts homes
condemnen.
El Déu incapaç de comprendre que els nens s’han
d’embrutir i són oblidadissos.
El Déu que exigeix a l’home, per creure, renunciar a ser
home.
El Déu a qui no temen els rics a la porta dels quals hi
trobem fam i misèria.
El Déu al que adoren els que van a Missa i continuen
robant i calumniant.
El Déu que no sabés descobrir ni un bri de la seva
bondat, de la seva essència, allà on vibri un amor
per equivocat que sigui.
El Déu que condemni la sexualitat.
El Déu per a qui fos el mateix pecat complaure’s amb la
vista d’unes cames boniques que calumniar i robar
als demés o abusar del poder per prosperar.

El Déu morfina per a la reforma de la terra i només
esperança per a la vida futura.
El Déu dels que creuen que estimen Déu perquè no
estimen ningú.
El Déu que doni la guerra per bona.
El Déu dels que pretenen que el mossèn ruixi amb
aigua beneïda els sepulcres blanquejats dels seus
jocs bruts.
El Déu que negués a l’ésser humà la llibertat de pecar.
El Déu a qui li falti perdó per a algun pecat.
El Déu que aceptés i donés per bo tot allò que en diuen
els capellans.
El Déu que posi la llei per sobre de la consciència.
El Déu que prefereixi la puresa a l’amor.
El Déu que no es pugui descobrir en els ulls d’un nen o
d’una dona bonica o d’una mare que plora.
El Déu que es casi amb la política.
El Déu que aniquilés per sempre la nostra carn en
comptes de ressuscitar-la.
El Déu que acceptés per amic a qui passa per la terra
sense fer feliç ningú.
El Déu que en abraçar l’ésser humà aquí a la terra no
sabés comunicar-li el gust i la felicitat de tots els
amors humans junts.
El Déu que no s’hagués fet veritablement humà amb
totes les seves conseqüències.
El Déu en el que jo no pugui esperar contra tota
esperança. (...)
Sí, el meu Déu és... l’altre Déu
❑
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TOT I QUE NO HI HA UN DÉU ALLÀ DALT
Roger Lenaers
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Veieu la col·lecció «Tiempo axial» a: http://tiempoaxial.org

Holanda - Àustria

L’AGENDA LLATINOAMERICANA, en la col·lecció que patrocina, anomenada “Temps axial”, ha publicat el llibre
“Otro Dios es posible” de Roger LENAERS, que ha tingut una gran acollida arreu dels països llatinoamericans.
Mogut per això, l’autor acaba d’escriure el llibre “Aunque no hay un Dios ahí arriba...” que aprofundeix el seu
missatge. El recomanem als nostres lectors. Aquest text n’és una síntesi, que val la pena llegir i debatre...
Aquest llibre prolonga l’anterior, Otro cristianismo
Per tal que aquest procés sobrevisqui a la “mort de
es posible, i pressuposa doncs que ja s’ha dit adéu
Déu”, i per tant a la desaparició de la seva font,
(com a mínim en teoria) a aquella representació de
lamentada per Nietzsche, cal un altre fonament i una
Déu en la qual ens varen educar, i que és la de la
nova justificació. Aquí entra la “teonomia” d’un Déu
tradició bíblica. Aquesta representació tradicional és
que és l’Amor primordial i transcendent que s’expressa
de naturalesa purament heterònoma: el nostre món,
en l’evolució del cosmos, sota la forma d’una crida i un
imperfecte, passatger, impotent... depèn en tot d’un
impuls a estimar. L’ètica de la teonomia (que és la fe
altre món, que és perfecte, etern, totpoderós... des
cristiana moderna) serà una ètica que es deixa guiar
d’on un Déu més o menys antropomòrfic governa el
per les exigències de l’amor. Aquestes exigències en
nostre. Però no n’hi ha prou amb dir adéu a aquesta
part són idèntiques a les de l’ètica tradicional, però
representació només en teoria, sinó que cal extreure’n sense les debilitats i sense els seus buits. Les debilitats
les conseqüències pràctiques.
d’una ètica de la llei són, entre d’altres: que sempre
Atès que la modernitat es caracteritza per la
permet escapatòries, que respon als problemes d’una
consciència de l’autonomia del cosmos i de l’ésser
època determinada i perd el seu sentit quan els temps
humà, cal separar-se de tot el que suposa una
canvien. La seva gran debilitat és que necessita de
visió heterònoma. Però, fins i tot quan rebutgem
sancions: la por que inspiren aquestes sancions ocupa
l’heteronomia, continuem inconscientment pensant i
el lloc de la lliure acceptació del bé que persegueix
actuant com si aquest altre món continués essent real la llei, i mina així el valor ètic dels actes humans. Les
i actiu, proporcionant-nos coneixements i determinant sancions són mitjans de domesticació; així es degrada
les nostres accions. Aquesta pregunta és un criteri
l’ésser humà al nivell de l’animal.
senzill i clar per veure on som víctimes d’aquest error
L’autor examina més en detall tres grans debilitats
inconscient: aquesta opinió, o aquesta pràctica,
concretes de l’ètica tradicional, i fa veure com una
¿suposa, o no, l’actuació o l’existència d’aquest altre
ètica de l’amor les corregeix, afortunadament. En
món? A vegades caldrà una anàlisi atenta. Si, per
primer lloc, la seva ètica sexual, que és totalment
exemple, jo m’oposo a l’eutanàsia perquè transgredeix deficient; l’autor n’examina les causes i fa veure
la prohibició de tocar una vida humana, m’estic referint com una ètica de l’amor té cura de tot allò que era
en el fons a un manament, el cinquè, i estic doncs
bo en l’ètica sexual tradicional, però ho allibera del
sota la influència de l’altre món, aquell al qual, no
pes mort que arrossegava amb ella. La masturbació,
obstant, jo havia dit adéu. O, per exemple, pensar que l’homosexualitat, les relacions prematrimonials... es
les espècies eucarístiques canvien realment, o que
veuen aleshores sota una perspectiva completament
Jesús ha abandonat la tomba el matí de pasqua, o que diferent. L’amor conjugal du l’autor a examinar més
la multiplicació dels pans és un fet... tot això significa de prop la indissolubilitat del matrimoni, que reposa
postular la intervenció d’una força sobrenatural en
sobre una concepció heterònoma de la relació entre els
el domini (autònom!) de la natura. Aquest nou llibre
esposos, i a criticar la pràctica absurda de l’anul·lació
emprèn una tasca de neteja.
eclesiàstica del matrimoni.
En una primera part, l’autor examina el camp de
La segona debilitat és l’absència de línies directrius
l’ètica. L’ètica cristiana és una ètica de la llei, i atès
de l’ús dels diners. Aquesta carència ha obert la porta
que aquesta llei prové de dalt, és heterònoma, encara al capitalisme desvergonyit que estem vivint. Una ètica
que no ens n’adonem. En general, el que ordena
de l’amor, inspirada en l’ètica de Jesús, que rebutja
aquesta llei és bo, i afavoreix el procés d’humanització. qualsevol forma d’avarícia, ens hagués conduït a un

món econòmic totalment diferent.
La tercera debilitat d’aquesta ètica és que ha
sacrificat la llibertat –un bé inalterable de l’ésser
humà que el cristianisme ha de viure en plenitud,
com Jesús–, sobre l’altar de l’obediència, a instàncies
que no es pot legitimar sinó és des de l’òptica
heterònoma. L’autor tracta de trobar l’equilibri entre
l’exigència d’actuar com a persones lliures i el d’actuar
com a membres del cos que és l’Església, exigències
complementàries i de vegades contradictòries.
La segona part del llibre és de naturalesa dogmàtica
i en sis capítols aborda quatre temes importants, on la
barreja inconscient de l’heteronomia i de l’autonomia,
o sigui, de l’aigua i del foc, contra la qual s’ha escrit
aquest llibre, es manifesta clarament: la relació entre
creació i evolució, la mort, la bíblia, l’eucaristia. Com
s’aborden aquests temes si no s’apel·la l’existència
d’un altre món?
1. La creació. A Roma es diu bé que creació i
evolució no són coses oposades, però si, amb Roma, es
mira la creació com un acte del Déu de dalt, s’accepta
implícitament que ell pot intervenir en qualsevol
moment. És per això pel que els neodarwinistes,
com Dawkins, rebutgen un Déu creador, fins i tot a
Déu sense més. D’altra banda, ¿quin paper pot jugar
encara aquest Déu de dalt, quan les lleis formulades
per Darwin i per De Vries, expliquen suficientment
el procés? A aquesta doble objecció, el capítol hi
respon presentant el cosmos com l’expressió evolutiva
del Misteri, que ens transcendeix totalment i que
és Esperit. No cal mai apel·lar una intervenció de
“Déu d’allà dalt”. Una comparació amb una sonata de
Mozart il·lustra aquesta forma de veure l’acte creador
i aclareix alhora l’origen de la vida i de la consciència
animal, i de l’esperit humà, problemes insolubles en
una òptica purament materialista.
2. És clar que la mort ja no es pot entendre com
el pas d’aquest món a l’altre, perquè aquest altre món
ha desaparegut. Però la tradició ens ha impregnat de
tal manera amb les seves concepcions, que fins i tot
els que professen l’autonomia, tenen molta dificultat
per alliberar-se de les certeses del passat: judici, cel,
purgatori, infern i llimbs, per als quals avui ja no hi
ha lloc en la teonomia. El capítol intenta trobar una
resposta per als problemes que sorgeixen llavors. Per
exemple: què en queda del nostre jo? I si ja no hi ha
càstig ni recompensa... ens és igual com es visqui?
i què queda aleshores de la Justícia de Déu? Fins i

tot encara que ens satisfacin del tot les respostes,
ens equivocaríem cercant refugi novament en
l’heteronomia: viuríem en contradicció amb nosaltres
mateixos.
3. Pel que fa a la Bíblia, l’Església la llegeix de fet
com els musulmans llegeixen l’Alcorà, com un recompte
de paraules procedents directament de la boca del
Déu-d’allà-dalt. Dos capítols s’ocupen dels problemes
que per al creient modern comporta l’expressió “Paraula
de Déu”. Si bé el Misteri transcendent “Déu” no “parla”,
no para d’expressar-se en l’evolució del cosmos i en
la profunditat dels que estan més oberts a la seva
inspiració. Quan aquests formulen la seva inspiració, el
resultat és una paraula humana, marcada per la cultura
i la psicologia de l’autor. Però en aquestes paraules
humanes ressona la trobada amb l’Absolut. Això
explica l’ambivalença de la Bíblia. Igual que l’Alcorà, la
Bíblia ha inspirat tant humanització com crims contra
la humanitat. En qualsevol cas, és una exageració
perillosa i totalment heterònoma reverenciar-la com a
sacrosanta emprant-la per justificar allò que pensem o
allò que fem.
4. Per tots els sagraments val el fet que des del
principi s’han interpretat de forma heterònoma:
el Déu-d’allà-dalt faria davallar les seves “gràcies”
en el moment d’una determinada acció humana.
Per a l’eucaristia s’hi afegeix el fet que aquesta
acció combinada realitzaria canvis invisibles
que poden recordar la màgia, especialment la
“transsubstantació”, i com a conseqüència d’aquesta,
la presència real (entesa com a corporal física) de
Jesús ressuscitat. Aquesta interpretació és el fruit
d’una forma heterònoma de llegir la Bíblia, des d’una
visió premoderna del cosmos i de les seves lleis. La
interpretació de la missa com a sacrifici –un altre
concepte plenament heterònom– i el fet que quedi
reservada a oficiants privilegiats masculins, completa el
quadre dels problemes que assalten el creient modern
quan vol participar en aquest ritus. En dos capítols,
el llibre fa veure què passa realment en aquest ritus i
quin paper important pot tenir en la vida de la fe.
El llibre conclou amb un capítol que demostra que
la modernitat, partint del seu axioma de l’autonomia,
condueix necessàriament a l’ateisme... però que aquest
ateisme, si es comprèn bé, obre la vida al Déu-Misteri,
❑
que és Amor transcendent.
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2011: ANY internacional de l’ONU...
2010-2020: DecenNI de lEs Nacions UnidEs
pER a lEs personas afrodescendents
L’Assemblea General,
Reafirmant la Declaració Universal dels Drets
Humans, on es proclama que tots els éssers humans
neixen lliures i iguals en dignitat i drets i que tota
persona té els drets i llibertats que hi són enunciats
sense cap distinció, en particular de raça, color o
origen nacional,
Recordant, en particular, el Pacte Internacional
de Drets Civils i Polítics, en el qual es disposa que
totes les persones són iguals davant la llei i tenen
dret sense discriminació a igual protecció de la llei
i que, sobre això, la llei prohibirà tota discriminació
i garantirà a totes les persones protecció igual i
efectiva contra qualsevol discriminació per motius de
raça, color, sexe, idioma, religió, opinions polítiques o
de qualsevol mena, origen nacional o social, fortuna,
naixement o qualsevol altra condició social,
Recordant també, en particular, el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals,
en què es disposa que els estats que en són part es
comprometen a garantir l’exercici dels drets sense cap
discriminació per motius de raça, color, sexe, idioma,
religió, opinió política o d’altra mena, origen nacional
o social, posició econòmica, naixement o qualsevol
altra condició social,
Recordant també les seves resolucions relatives
al monument permanent i record de les víctimes de
l’esclavitud i del tràfic transatlàntic d’esclaus,
Reafirmant el compromís de prevenir, combatre i
eradicar el racisme i la discriminació racial,
Reafirmant també que tots els drets civils,
polítics, culturals, econòmics i socials són universals i
indivisibles, estan relacionats entre ells, depenen els
uns dels altres i es reforcen mútuament,
Reiterant el reconeixement del valor i la diversitat
del patrimoni cultural de les persones d’ascendència
africana, i reafirmant la importància i necessitat
d’assegurar la seva plena integració en la vida social,
econòmica i política on siguin minories,
Expressant preocupació perquè, malgrat els
esforços realitzats al respecte, en algunes parts del
món no han estat eradicades algunes formes de
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racisme i discriminació ni els efectes de la marginació
i l’exclusió social de les persones d’ascendència
africana,
Reconeixent que cal adoptar noves mesures a
nivell nacional i internacional per assegurar a les
persones d’ascendència africana el ple gaudi de tots
els drets humans, econòmics, socials, culturals, civils
i polítics,
1. Proclama el període de deu anys que comença
l’1 de gener de 2010 Decenni de les Nacions Unides
per a les persones d’ascendència africana;
2. Decideix que els objectius del decenni siguin,
entre d’altres:
a) Reforçar la cooperació internacional i
les mesures nacionals en favor de les persones
d’ascendència africana en àmbits com els drets
humans, la igualtat entre homes i dones, el medi
ambient, el desenvolupament, l’educació, la salut,
l’ocupació, l’habitatge i l’accés a les tecnologies de la
informació i les comunicacions, entre d’altres;
b) Donar suport a l’aplicació de mesures per
millorar la participació i integració de les persones
d’ascendència africana en tots els aspectes polítics,
econòmics, socials i culturals de la societat, i en
l’avenç i el desenvolupament econòmic dels seus
països, respectant al mateix temps les seves identitats
culturals i ètniques;
c) Promoure un major coneixement i respecte
per la diversitat de l’herència i cultura d’aquestes
persones;
d) Reconèixer i reafirmar la important contribució
cultural, econòmica, política i científica de les
persones d’ascendència africana al desenvolupament
i la història de les societats i promoure un millor
coneixement d’aquesta contribució;
3. Insta els estats membres a adoptar mesures,
o reforçar les que ja hi hagi, fins i tot en els plànols
legislatiu, polític, institucional i operacional, per
procurar assolir efectivament els objectius de la
present resolució i tots els altres objectius que
tinguin efectes positius per al benestar de les
persones d’ascendència africana.
❑

2011: ANY internacional
de la Química

L’Assemblea General,
Recordant el Conveni sobre la Diversitat Biològica,
la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el
Canvi Climàtic, la Convenció de les Nacions Unides de
lluita contra la desertificació en els països afectats
per sequera greu o desertificació,
Reconeixent que els boscos i la seva ordenació
sostenible poden contribuir significativament al
desenvolupament sostenible, l’eradicació de la pobresa
i l’assoliment dels objectius de desenvolupament
convinguts internacionalment, inclosos els objectius
de desenvolupament del Mil·lenni,
Subratllant la necessitat que hi hagi una
ordenació sostenible de tots els tipus de boscos,
inclosos els ecosistemes forestals fràgils,
Convençuda que els esforços concertats s’haurien
de dedicar a crear més consciència en tots els àmbits
per enfortir l’ordenació sostenible, la conservació i
l’explotació sostenible de tots els tipus de boscos en
benefici de les generacions
presents i futures,
1. Decideix declarar el 2011 Any Internacional
dels Boscos;
2. Demana a la secretaria del Fòrum de les
Nacions Unides sobre els Boscos del Departament
d’Afers Econòmics i Socials que serveixi de centre de
coordinació de la celebració de l’Any Internacional
dels Boscos, en col·laboració amb els governs,
l’Associació de col·laboració en matèria de boscos
i les organitzacions i els processos internacionals,
regionals i subregionals, així com amb els principals
grups pertinents;
3. Exhorta els governs, les organitzacions
regionals i internacionals pertinents i els principals
grups a donar suport a les activitats relacionades amb
l’Any mitjançant, entre d’altres coses, l’aportació de
contribucions voluntàries, i a vincular les seves
activitats pertinents amb l’Any;
4. Encoratja els estats membres, les organitzacions
internacionals i els principals grups a establir
voluntàriament aliances per facilitar i promoure les
activitats relacionades amb l’Any en els àmbits local i
nacional, fins i tot creant comitès
nacionals o designant centres de coordinació en
els seus països respectius.

L’Assemblea General,
Reconeixent que la comprensió que la humanitat
té del caràcter material del món es basa, en
particular, en el coneixement de la química,
Recalcant que l’ensenyament i l’apreciació de la
química són fonamentals per abordar problemes com
el canvi climàtic mundial, oferir fonts sostenibles
d’aigua potable, aliments i energia, i mantenir un
medi ambient sa per al benestar de totes les persones,
Atès que gràcies a la ciència i l’aplicació de
la química s’obtenen medicaments, combustibles,
metalls i pràcticament tots els altres productes
manufacturats,
Conscient que l’any 2011 ofereix l’oportunitat de
celebrar les contribucions de les dones a la ciència,
atès que és el centenari de la concessió del Premi
Nobel de Química a Maria Sklodowska-Curie,
Conscient també que l’any 2011 ofereix
l’oportunitat de subratllar com n’és de necessària
la col·laboració internacional en el terreny de la
ciència, amb ocasió del centenari de la fundació de
l’Associació Internacional de Societats de Química,
Observant que la Junta Executiva de l’Organització
de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència
i la Cultura, en el seu 179è període de sessions,
va aprovar la proposta que les Nacions Unides
proclamessin el 2011 Any Internacional de la
Química i observant també la resolució de la Unió
Internacional de Química Pura i Aplicada, aprovada
per unanimitat en la reunió del 2007 del seu Consell,
que el 2011 es proclami Any Internacional de la
Química,
Reconeixent la funció de lideratge de la Unió
Internacional de Química Pura i Aplicada en la
coordinació i promoció arreu del món d’activitats
vinculades a la química d’àmbit nacional i regional,
Decideix proclamar el 2011 Any Internacional de
la Química;
I encoratja tots els estats membres, l’ONU i
tothom a aprofitar l’Any per impulsar iniciatives en
tots els àmbits destinades a augmentar la consciència
pública de la importància de la química, i a promoure
un ampli accés als nous coneixements i a les
activitats en l’àmbit de la química.

❑
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2011: ANY internacional
dels bosCOS
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29 Dimecres

ANY 2011:
Any 6724 del període Julià.
Any 5771 de l’Era dels Jueus (el 5772 comença el 29 de setembre de 2011).
Any 1432 de l’Hègira (va començar el 7 de desembre de 2010);
l’any 1433 comença el 26 de novembre de 2011).
Hi ha un convertidor de dates cristiano-islàmic a www.islamicﬁnder.org (pitjar a calendar).
Any amazig 2960 (el 2961 comença el 13 de gener de 2011).

30 Dijous

31 Divendres

11

Dissabte

Gener

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

22

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

Basili el Gran
Gregori Naciancè
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarcament de marines a la República Dominicana «per protegir interessos nord-americans».
1979: Francisco Jentel, defensor d’indis i camperols, víctima
de la Seguretat Nacional al Brasil.
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», camperol, víctima
dels «grileiros» de Parà (Brasil).
1994: Daniel Rollano, militant de la vida, evocador constant de
la memòria dels màrtirs del seu poble argentí.
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Gener

33

Dilluns

4 Dimarts
4

1Jn 3,22-4,6 / Sl 2
1Jn 4,7-10 / Sl 7I
Mt 4,12-17.23-25 Rigobert
Mc 6,34-44
Genoveva
1511: El «Grito de Coayuco», la gran rebel·lió dels taïns 1975: És desaparegut José Patricio León «Pato», animador
de la JEC i militant polític (Xile).
encapçalada per Agüeybanà el Brau (Puerto Rico).
2005: La Cort Suprema autoritza el processament de
500 anys.
Pinochet per crims de la Operació Còndor.
1981: És desaparegut Diego Quic, indígena, catequista,
líder de les organitzacions populars de Guatemala. 2010: A Els Emirats Àrabs s’inaugura el Burj Dubai,
l’ediﬁci més alt del món, 818 m, 370m més que el
30 anys.
Taipei 101.
1994: Mor Antulio Parrilla Bonilla, bisbe i lluitador independentista i de la causa dels perseguits (“Las Casas” 2010: Mort de Tsutomu Yamaguchi, l’home que va sobreviure
a les dues bombes atòmiques.
del segle XX), a Puerto Rico.
Eclipsi parcial de Sol, visible a Europa,
N d’Àfrica i O d’Àsia.
Nova: 09h02m a Capricorn
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55

Dimecres

1Jn 4,11-18 / Sl 71
Mc 6,45-52
Telesfor i Emiliana
Kaj Munk
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacic cristià de La Española
(República Dominicana), primer en rebel·lar-se en
defensa dels seus germans.
1785: La Reina Maria I ordena suprimir tota la indústria
brasilera excepte la de roba pels esclaus.
2007: Mor Axel Mencos, heroi de la resistència i la pastoral
compromesa a Guatemala.

6
6

Dijous

77 Divendres

9
9

8
8

Dissabte

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 3,22-30
Severí
1454: El Papa Nicolau autoritza el rei de Portugal a
esclavitzar qualsevol nació del món africà, sempre
que s’administri el baptisme.
1642: Mor Galileu Galilei, condemnat per la Inquisició. El
Vaticà no el rehabilitarà ﬁns tres segles i mig després
(el 30/12/1992).
1850: Juan, líder de la Revolució del Queimado (Espirito
Santo, Brasil), és penjat.
1912: Fundació del Congrés Nacional Africà.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista
delegat de la Paraula i camperol, és assassinat a
Rabinal (Baixa Verapaz, Guatemala).

Gener

1Jn 5,5-13 / Sl 147
1Jn 4,19-5,4 / Sl 71
Lc 5,12-16
Lc 4,14-22a Ramon de Penyafort
Melcior, Gaspar, Baltasar
1848: Un decret de Carlos A. López declara els guaranís 1835: Victoria de Cabanagem, “el moviment popular
més notable del Brasil”. Els rebels prenen Belém i
ciutadans paraguaians.
assumeixen el govern de la província.
1915: Reforma agrària a Mèxic, fruit de la revolució, primer
1981:
Sebastião Mearim, líder rural a Parà (Brasil) és
repartiment de latifundis a l’Amèrica Llatina.
assassinat per «grileiros». 30 anys.
1927: Tropes dels EUA ocupen Nicaragua per combatre
1983: Felipe i Mary Barreda, militants cristians revolucionaris,
Sandino. No en sortiran ﬁns l’any 1933.
són assassinats per la Contra a Nicaragua.
1982: És desaparegudaVictoria de la Roca, religiosa
1999: Mor Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, bisbe
guatemalenca, màrtir dels pobres.
d’Oaxaca (Mèxic), destacat en l’opció pels pobres
1986: Julio González, bisbe de El Puno (Perú), mor en un
i pels indígenes.
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 (Ejército Zapatista
de Liberación Nacional).

Baptisme del Senyor
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Hch 10,34-38 / Mt 3,13-17

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 són els pioners de la lluita obrera.
1959: Neix Rigoberta Menchú a Chimel, departament del
Quiché (Guatemala).
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Gener

10
10

60

Dilluns

11
11

Dimarts

Hb 2,5-12 / Sl 8
Hb 1,1-6 / Sl 96
Mc 1,14-20 Higini, Martí de León
Aldus
Mc 1,21-28
1911: Vaga de 5 mesos dels sabaters de São Paulo per la 1839: Naixement d’Eugenio María de Hostos, lluitador per
jornada de 8 hores.
la independència de Puerto Rico.
1920: Es crea la Lliga de les Nacions, després de les
matances de la Primera Guerra Mundial.
1978: Mor 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.

12 Dimecres
12

Hb 2,14-18 / Sl 104
Mc 1,29-39
Benet, Tatiana
1694: 6.500 homes comencen el setge de Palmares, que
resistirà ﬁns al 6 de febrer.
1948: La Cort Suprema dels EUA proclama la igualtat de
blancs i negres a l’escola.
2010: Un terratrèmol de 7’3º Richter fa més de 250.000
morts i una destrucció total a Haití. Gran solidaritat
mundial.
2010: Una comissió holandesa conclou que la invasió contra
Iraq el 2003 va ser il·legal.
Creixent: 11h31m a Àries

13
13

Dijous

14 Divendres
14

Idd Inneyer, Any Nou Amazig (2961).

16
16

15Dissabte
15

Hb 4,12-16 / Sl 18
Mc 2,13-17
Eﬁsi
1929: Neix Luther King a Atlanta (Geòrgia, EUA).
1970: Mor Leonel Rugama, en la lluita revolucionària contra
la dictadura de Somoza.
1976: El govern de Bahia (Brasil) suprimeix els registres
policials als Candomblés.
1981: Estela Pajuelo Grimani, camperola, de 55 anys i amb
11 ﬁlls, màrtir de la solidaritat, Perú. 30 anys.
1982: La llei constitucional del Canadà inclou els drets
dels indis.
1990: S’allibera la cotització del real brasiler i cau en
picat.

Gener

Hb 3,7-14 / Sl 94
Hb 4,1-5.11 / Sl 77
Mc 1,40-45 Fulgenci
Mc 2,1-12
Hilari, Jorge Fox
1825: És afusellat Frei Caneca, revolucionari republicà, heroi 1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comissió de
Drets Humans, i Moisés Landaverde són assassinats
de la Confederació de l’Equador.
a Hondures.
1879: Roca comença la campanya del Desert a la Patagònia
1997: Marxa de 700.000 sud-coreans en les vagues contra
argentina.
la ﬂexibilització dels drets socials.
2001: Un terratrèmol de 7’9º Richter fa 1.200 morts, 4.200
desapareguts i més de 500.000 damniﬁcats a El
Salvador.

2n Diumenge ordinari
Is 49,3.5-6 / Sl 39
1Cor 1,1-3 / Jn 1,29-34

Marcel
1992: Es ﬁrmen els Acords de Pau a El Salvador.
2004: Comença a Mumbai el 4rt Fòrum Social Mundial.
Dia Internacional Contra l’Esclavitud Infantil.
En memòria del nen Iqbal Mashib, antic esclau, que unit al
Front d’Alliberament del Treball del Pakistan, va aconseguir
tancar vàries fàbriques de nens esclaus. ww.solidaridad.net)
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Gener

17
17

62

Dilluns

Hb 5,1-10 / Sl 109
Antoni Abad
Mc 2,18-22
1961: Lumumba, heroi de la independència d’Àfrica, és
assassinat al Congo. 50 anys.
1981: Silvia Maribel Arriola, infermera, primera religiosa
màrtir en un front de combat, acompanyant al poble
salvadorenc. 30 anys.
1981: Ana María Castillo, militant cristiana, màrtir de la
justícia a El Salvador. 30 anys.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdot, màrtir de la causa
dels pobres a Colòmbia.
1991: Comença la guerra del Golf Pèrsic. 20 anys.
1994: Terratrèmol a Los Angeles. 15 anys.
1996: Juan Luis Segundo, teòleg de l’alliberament, mor
a l’Uruguai.

18
18

Dimarts

19 Dimecres
19

Hb 7,1-3.15-17 / Sl 109
Hb 6,10-20 / Sl 110
Beatriu, Prisca
Mc 3,1-6
Mc 2,23-28 Màrius, Marta
La confessió de Pere
Enric d’Upsala
1535: Fundació de la Ciutat dels Reis (Lima).
1897: Batalla de Tabuleirinho: els sertanejos aturen l’exèrcit
1867: Neix Rubén Darío a Metapa (Nicaragua).
a 3 km de Canudos (Brasil).
1978: Germán Cortés, militant cristià i polític, màrtir de la
Plena: 21h21m a Cranc
causa de la justícia a Xile.
1981: José Eduardo, líder sindical d’Acre (Brasil), és
assassinat per encàrrec. 30 anys.
1982: Sergio Bertén, religiós belga, i companys, màrtirs de
la solidaritat a Guatemala.

20 Dijous
20

23
23

21 Divendres
21

Hb 8,6-13 / Sl 84
Agnès
Mc 3,13-19
1972: Gerardo Valencia Cano, bisbe de Buenaventura
(Colòmbia), profeta i màrtir de l’alliberament dels
pobres.
1974: Màrtirs camperols de l’Alto Valle (Bolívia).
1980: María Ercilia i Ana Coralia Martínez, estudiants,
socorristes de la Creu Roja i catequistes, màrtirs a
El Salvador.
1984: Es funda a Cascavel (PR, Brasil) el MST, Moviment
dels Treballadors Sense Terra.
2000: Alçament indígena i popular a l’Equador.

22 Dissabte
22

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

Gener

Hb 7,25-8,6 / Sl 39
Mc 3,7-12
Fabià i Sebastià
1973: Amilcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau, és
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.

3r Diumenge ordinari
Is 8,23b-9,3 / Sl 26
1Cor 1,10-13.17 / Mt 4,12-23

Ildefons
1914: Revolta de Juazeiro (Brasil) amb 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.
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Gener

24
24
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Dilluns

25
25

Dimarts

26 Dimecres
26

Hb 9,15.24-28 / Sl 97
Hch 22,3-16 / Sl 116
2Tim 1,1-8 / Sl 95
Francesc de Sales
Mc 3,22-30 Conversió de Sant Pau
Mc 16,15-18 Timoteu, Titus i Siles
Lc 10,1-9
1500: Vicente Pinzón desembarca al nord-est brasiler, abans
1835: Els negres malês organitzen a Salvador la revolució Jornada per la Unitat dels cristians
1524: Surten d’Espanya els «dotze apòstols de Mèxic»,
que Pedro Alvares Cabral.
urbana més gran del Brasil.
franciscans.
1813: Neix Juan Pablo Duarte, heroi nacional, precursor de
1977: Primer Congrés Indígena d’Amèrica Central.
1554: Fundació de São Paulo.
la independència dominicana.
1914: Mor José Gabriel, “Cura Brochero”, sacerdot profeta
entre els camperols de l’Argentina.
2001: Un terratrèmol a l’Índia fa 50.000 víctimes.
Minvant: 12h57m a Escorpí

27
27

Dijous

28 Divendres
28

Dia de Commemoració de l’Holocaust.
6 millions de jueus assassinats pels nazis.

30
30

29 Dissabte
29

Hb 11,1-2.8-10 / Int. Lc 1
Valeri
Mc 4,35-41
1895: José Martí comença la guerra per la independència
de Cuba.
1985: Primer congrés nacional del MST.
1999: El dòlar arriba a 2’15 reals: moment més crític de la
caiguda de la moneda brasilera.
2001: Pinochet és processat com a autor dels crims de la
“caravana de la Mort”.
2010: Tony Blair respon davant la Comissió que
l’investiga per la seva participació en la invasió
d’Iraq el 2003.

Gener

Hb 10,19-25 / Sl 23
Hb 10,32-39 / Sl 36
Mc 4,21-25 Tomàs d’Aquino
Mc 4,26-34
Àngela de Mèrici
1853: Neix José Martí a L’Havana.
Lídia
1554: Pablo de Torres, bisbe de Panamà, primer exiliat 1979: Inauguració de la Conferència de Puebla.
d’Amèrica Llatina per defensar l’indi.
1945: És alliberat el camp de concentració d’Auschwitz
(Polònia).
1977: És desaparegut Miguel Ángel Nicolau, sacerdot
salesià, màrtir de la solidaritat i de lliurar-se a la
joventut argentina.

4t Diumenge ordinari
Sof 2,3; 3,12-13 / Sl 145
1Cor 1,26-31 / Mt 5,1-12a

Martina
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destrueix les missions
guaranís de Guaíra, PR, Brasil i esclavitza 4.000
indígenes.
1948: Mahatma Gandhi mor assassinat.
Dia de la No-violència i la Pau.
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DÉU: “FORAT” O “TAPA-FORATS?
Pere Torras

Sant Feliu de Guíxols, Catalunya

1. “Déu no l’ha vist mai ningú”. Si és així, podem parlar
de “Déu”?
Imaginem la següent historieta:
Hi havia una vegada unes persones que havien nascut i
viscut sempre en un gran espai, tancat per tots cantons
com una immensa bola, on tenien tot el necessari
per viure i desenvolupar-se. No hi havia portes ni hi
entrava cap classe de llum. Per això aquella gent donava
per suposat que el seu món era TOT EL MÓN. No havien
desenvolupat el sentit de la vista, però sí els altres
sentits.
2. Un dia, un d’ells va arribar a la paret-límit d’aquell
espai, i va tocar una cosa com una petita finestra que es
podia obrir. Va avisar tota la colla dient: Toqueu aquí. No
hi ha res! Alguns van allargar el braç i van comprovar
que no tocaven res. Algú va dir: Això és un forat, un
buit en la paret; i podria ser perillós. Deixeu-ho com
estava abans. Però d’altres pensaven que potser aquell
buit podia ser com una sortida. Tal vegada existia un
“exterior”; potser el seu món no era l’única cosa que
existia...
3. La finestra va quedar mig oberta i ara hi entrava llum.
Per això, al cap de molt temps, alguns van començar a
desenvolupar el sentit de la vista: veien una mena de
“taca lluminosa i borrosa” enmig de la fosca general, i
en parlaven.
D’altres, d’allò que més o menys veien, en deien
simplement al·lucinacions.
4. Amb el temps alguns percebien millor aquella llum:
veien la forma que tenia, però no sabien si allò que
podien veure però no tocar formava part de la paret-límit
o venia de fora, si hi havia “fora”.
–Podria ser que existís un món exterior? –es preguntaven
uns.
–Això és impossible! –responien uns altres. Allò que
existeix es pot tocar.
–Potser el món de debò està aquí fora, i nosaltres no
tenim el sentit adequat per percebre’l! –deien encara uns
altres.
5. Aquell “buit” va ser causa de grans discussions; i fins
i tot baralles i divisions. Molts lamentaven i denunciaven
el gran “engany” generat per “quatre il·luminats”. Deien:
Ja tenim prou problemes aquí com per preocupar-nos de
66

si existeix o no un altre món. Però d’altres replicaven:
Que no us n’adoneu? Potser aquest nostre món no és
res més que una presó. Si existeix un “exterior”, tot és
diferent per a nosaltres! D’altres volien tapiar aquell
forat maleït; d’altres volien mantenir-lo obert; d’altres
volien fer nous forats...
6. Passat més temps, alguns van descobrir que, quan
algú passava a la vora d’aquell “forat” podien veure’l.
Ells i les coses, quan passaven a prop d’allò que en deien
“llum”, d’alguna manera també es tornaven “lluminosos”.
No sabien què era la “llum”, però la “llum” els permetia
veure’s entre ells i veure les coses.
Els poderosos d’entre ells van intentar fer-se els amos
d’aquell forat, i, fins i tot, volien obligar tothom a
passar-hi davant per controlar-los millor.
7. Quants problemes va portar aquell “forat”! Però
també, segons alguns, quantes possibilitats!
No sabem com va acabar la historieta. Tu, benvolgut
lector, pots imaginar el seu final o el seu procés sense
final.
****
8. “Déu”. Què volem dir amb aquesta paraula?
La paraula “Déu” podria ser el nom que nosaltres donem
al “forat” que tots experimentem en les nostres vides.
Per poc que hi pensem, experimentem que la nostra vida
està “foradada”. Des del nostre costat, ho percebem com
un “buit”, si bé no sabem si està “ple” d’alguna realitat
que no podem copsar.
Jo sé que existeixo perquè experimento directament
la meva existència. Però aquesta experiència té dues
cares: em sento existent, però m’adono que podria no
existir. Sóc, però no sóc la causa de mi mateix. Em
sento un “ésser”, però no un ésser absolut. Com l’ocell
que vola, em sento “flotant en l’existència”, però
alhora sento que no m’hi aguanto per mi mateix. Així,
doncs: sóc aguantat? Per poc sincer que sigui amb mi
mateix, sento que la meva existència diu relació a una
ALTRA REALITAT que em fa de suport. Sóc com la llum d’una
làmpada elèctrica: existeix, però deixaria d’existir si fos
desendollada.
9. Què és aquesta ALTRA REALITAT? No ho sé. Només la sento
com un “buit”, com un “forat” en la meva existència.
I és precisament aquest sentir-me foradat allò que em

permet no sentir-me pesat, massís, opac, sol. És com una
finestra que m’allibera de quedar tancat en mi mateix. És
sentir que el centre de mi mateix està fora de mi, com
passa en els enamorats.
Estar enamorat consisteix en això: sentir que el centre
de la vida pròpia està en la persona estimada, fora d’un
mateix. Aleshores la vida pròpia es fa comunió, diàleg,
relació...
10. De fet, cada persona que es fa present a la nostra
vida, si l’acceptem i ens hi “obrim”, crea en nosaltres
com un “buit” que ens permet acollir-lo. I aquí està
l’inici de tot: en la PRESÈNCIA DE L’ALTRE.
Com em situo davant la presència de l’altre?
Si m’hi situo amb un cor obert, acollidor, es fa com un
“forat” en la meva vida i aquesta es torna prolongada,
dialogant, comunicativa... Gràcies a la presència de
l’altre, la meva vida es torna també creativa: em creo a
mi mateix com un “tu” per l’altre, i ajudo l’altre a crearse com un “tu” per mi.
En canvi, si davant l’altre m’hi situo amb un cor tancat, la
meva vida es manté opaca, i la presència de l’altre genera
un desig de dominar-lo o d’utilitzar-lo o d’incorporar-lo al
meu món o, si no, d’excloure’l del tot.
11. J.P. Sartre deia que “els altres són l’infern” ja que
la seva llibertat marca el límit de la nostra. Però és
exactament al revés: no puc ser lliure sense la presència
de l’altre o dels altres. És la seva presència allò que crea
en mi un “forat”, un “espai lliure” on pot néixer la meva
llibertat.
Sartre “demostrava” la no-existència de Déu dient que,
si Déu existís, la seva llibertat seria tan absoluta que
ningú més podria ser lliure. Segons ell, les nostres
petites llibertats “demostren” que no existeix cap
llibertat absoluta. Sartre era coherent en la seva manera
de pensar. Ho era també quan deduïa d’això la radical
soledat de tot ésser humà.
Però aquest raonament contradiu la nostra experiència
més directa. Vivim convivint. Els altres són el nostre
horitzó de possibilitat. La nostra llibertat no acaba allà
on comença la dels altres. Al revés: només la presència
dels altres pot oferir-nos un espai per a la llibertat, per
“existir” (ex-sistere), per “con-viure”.
12. Es pot passar dels altres a l’ALTRE (Déu)?
Racionalment no, perquè als altres els sentim, però no
sentim l’ALTRE. En canvi existencialment, en la mesura
que entrem en una situació de diàleg i de comunió
amb els altres i amb el món, intuïm que l’existència

foradada no és una peculiaritat exclusiva de cada un de
nosaltres. Quan anem en avió, si algú té por de caure, no
li serveix de res arrapar-se fortament al seient, perquè
el perill, en tot cas, és de tot el conjunt flotant. Així
també nosaltres: en la mesura que som conscients de
formar un sol món, ens adonem que és tot el conjunt
que està flotant. És tot el nostre món que s’aguanta en
l’existència malgrat que no s’hi aguanti per si mateix.
Així, doncs, som aguantats, tot i la nostra incapacitat de
conèixer qui ens aguanta. Existencialment, l’obertura als
altres ens porta cap a l’ALTRE, desconegut.
13. És possible estar oberts als altres i no fer el pas cap
a l’ALTRE?
Racionalment, sí. És possible respectar els altres, i fins i
tot donar la vida per ells, sense parlar de “Déu” i negant
tot contingut real a aquesta paraula.
No obstant, existencialment l’autèntica obertura als
altres va sempre més enllà de la seva realitat concreta.
Respectar realment els altres inclou l’actitud de
respectar-los encara que fossin diferents del que són.
En la realitat concreta de cada altre hi respectem tots
els altres. En cada altre concret hi respectem l’ALTRE,
desconegut.
14. Però també és possible que algú digui que “creu en
Déu” sense estar realment obert als altres. Això voldria
dir que s’ha fet un “Déu” a la seva mida, per legitimar
o dissimular el seu tancament. Seria un “ídol”. En el
llenguatge de la nostra historieta, seria un Déu “tapaforats”.
15. Quan algú diu: “Jo no crec en Déu”, sento tendresa
envers ell, perquè imagino com li deu resultar de pesada
i opaca la seva vida. I m’agradaria dir-li: “Doncs, jo
sí que hi crec”; i el sento com un buit dintre meu que
em permet esdevenir lleuger, transparent, obert, lliure,
dialogant...
És possible que el company ateu respongués que
ell també se sent lleuger, transparent, obert, lliure,
dialogant... Llavors, jo sabria que els dos estem fent
una experiència molt semblant, tot i la paraula “Déu”.
Ell l’exclou com a ídol “tapa-forats”, i jo l’experimento,
l’acullo i en gaudeixo com a “forat” en la meva
existència.
16. Així, doncs, “Déu” és una paraula d’ús i de contingut
variable. Depèn del llenguatge i de l’actitud profunda de
cadascú.
Que savi resulta aquell antic manament: No usaràs el
❑
nom de “Déu” en va (Èxode 20,7)!
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Gener

31
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Dilluns

11

Dimarts

Hb 11, 32-40 / Sl 30
Hb 12,1-4 / Sl 21
Mc 5,1-20 Cecili, Viridiana
Mc 5,21-43
Joan Bosco
1865: La 13a esmena de la Constitució declara abolida 1870: Jonathan Jasper Wright és elegit a la Cort Suprema de
l’esclavitud als EUA.
l’Estat, convertint-se en el primer negre que aconse1980: Matança de 40 quichés a l’Ambaixada d’Espanya
gueix un lloc tan alt a la judicatura dels EUA.
a Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví, Vicente 1932: En el cementiri general de San Salvador afusellen
Menchú i companys, màrtirs d’El Quiché.
Agustín Farabundo Martí, juntament amb Alonso
Luna i Mario Zapata, la vigília d’una gran insurrecció
camperola.
1977: Daniel Esquivel, obrer paraguaià, màrtir, membre
de l’Equip de Pastoral d’immigrants paraguaians
a l’Argentina.

22

Dimecres

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, és 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, és assassinat a Río María (Pará,
Brasil). 20 anys.

33

Dijous

4 Divendres
4

55 Dissabte

6
6

Febrer

Hb 12,18-19.21-24 / Sl 47
Hb 13,1-8 / Sl 26
Hb 13,15-17.20-21 / Sl 22
Blai i Òscar
Mc 6,7-13 Andreu Corsino
Mc 6,14-29 Àgata
Mc 6,30-34
Ansgar d’Hamburg
1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei 1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat
1795: Neix Antonio José de Sucre.
contemplativa de Solentiname, compromesa amb la
abolicionista a Amèrica Llatina.
1929: Neix Camilo Torres.
revolució de Nicaragua.
1906: Neix a Costanza (Romania) Nicholas GeorgescuRoegen, un dels economistes ecològics més brillants 1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical, és
Nova: 02h31m a Aquari
assassinat per encàrrec dels «fazendeiros» a
del segle XX, pare de la bioeconomia (l’economia al
Pancas (Brasil).
servei dels éssers vius).
1927: La columna Prestes es refugia a Bolívia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la defensa
de la terra a Colòmbia.
1979: Matança de Cromotex, a Lima (Perú): sis obrers morts
i dotzenes de ferits.
1981: Matança de Chimaltenango (Guatemala): seixanta-vuit
camperols morts. 30 anys.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.

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

Pau Miki
1694: Zumbí i els seus són assetjats a Palmares i, ja sense
pólvora, fugen a la selva.
1916: Mor Rubén Darío, nicaragüenc, príncep de les lletres
castellanes.
1992: Mor Sergio Méndez Arceo, bisbe de Cuernavaca
(Mèxic), Patriarca de la Solidaritat.
1997: El Congrés equatorià, amb el 95% dels vots, destitueix
el president Abdalá Bucaram el segon dia de vaga
nacional massiva.
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Febrer
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Dilluns

8
8

Dimarts

Gn 1,1-19 / Sl 103
Gn 1,20-2,4a / Sl 8
Mc 6,53-56 Jeroni Emilià
Mc 7,1-13
Ricard
1756: Matança de Sepé Tiarajú: moren São Sepé i 1.500 1712: Rebel·lió dels esclaus a Nova York.
indis de la República Cristiana dels Guaranís, a 1812: Gran repressió contra els habitants dels quilombos
de Rosario (Brasil).
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. 25 anys.

9
9

Dimecres

Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103
Miguel Febres Cordero
Mc 7,14-23
Comença l’Any Xinès (Yüan Tan).
1977: Agustín Goiburú, metge, és segrestat a Paraguai.
1985: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor dels
pobres, màrtir (Guatemala).
1995: Diamantino García Acosta, capellà jornaler andalús
identiﬁcat amb els pobres, fundador del Sindicat
d’Obrers del Camp, de l’ONG Entrepobles i l’Associació
pro Drets Humans d’Andalusia (Espanya).

10
10

Dijous

11Divendres
11
Dia Mundial del Malalt.
Creixent: 07h18m a Taure

13
13

12 Dissabte
12

Gn 3,9-24 / Sl 89
Eulàlia
Mc 8,1-10
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Xile.
1542: Orellana arriba a l’Amazones.
1545: Els conqueridors arriben a les mines de plata de
Potosí, on moriran 8 milions d’indis.
1809: Naixement d’Abraham Lincoln.
1817: San Martín derrota les forces realistes a Chacabuco.
1818: Independència de Xile.
1894: L’exèrcit nicaragüenc ocupa Blueﬁelds i s’annexiona
el territori de la Mosquitia.
1905: Naixement de Federica Montseny, primera dona
ministra a Espanya.

Febrer

Gn 2,18-25 / Sl 127
Gn 3,1-8 / Sl 31
Escolàstica
Mc 7,24-30 Lourdes
Mc 7,31-37
1986: Alberto Königsknecht, bisbe de Juli (Perú), mor en 1990: Després de 27 anys empresonat, és alliberat Nelson
accident sospitós després d’haver estat amenaçat de
Mandela, màxim exponent de la resistència negra
mort per la seva opció pels pobres. 25 anys.
internacional contra l’Apartheid.
1998: Les comunitats Negres del Medio Atrato (Colòmbia)
aconsegueixen del Govern un títol col·lectiu de 695.000
hectàrees de terra.

6è Diumenge ordinari
Eclo 15,16-21 / Sl 118
1Cor 2,6-10 / Mt 5,17-37

Benigne
Any Nou Tibetà
1976: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justícia entre
els pobres de l’Argentina.
1982: Santiago Miller, germà de La Salle nord-americà,
màrtir de l’educació alliberadora a l’Església indígena
guatemalenca.
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Febrer

14
14
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Dilluns

15
15

Dimarts

Gn 4,1-15.25 / Sl 49
Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28
Valentí, Cirili i Metodi
Mc 8,11-13 Claudi
Mc 8,14-21
1992: Rick Julio Medrano, religiós, màrtir de l’Església 1600: Mor José de Acosta, missioner, historiador i defensor
perseguida de Guatemala.
de la cultura indígena (Perú).
1998: Manuel Pérez Martínez, sacerdot espanyol, mor amb 1966: Camilo Torres, sacerdot, màrtir de les lluites
la guerrilla colombiana de l’ELN.
d’alliberament del poble (Colòmbia).
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdot màrtir entre els
Dia de l’Amistat.
camperols de Guatemala. 30 anys.
1991: Ariel Granada, missioner colombià, és assassinat per
les guerrilles a Massangulu (Moçambic). 20 anys.
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 es manifesten contraris a la
guerra dels EUA contra l’Iraq.

16 Dimecres
16

Gn 8,6-13.20-22 / Sl 115
Mc 8,22-26
Juliana i Onèsim
1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, mort per
l’exèrcit, màrtir del poble paraguaià. 30 anys.
1985: Mor Alí Primera, poeta i cantor veneçolà de la justícia
per al poble llatinoamericà.
1986: Mauricio Demierre, cooperant suís, i companyes camperoles, són assassinats per la contrarevolució, tornant
d’un Viacrucis per la pau a Nicaragua. 25 anys.

17
17

Dijous

Gn 9,1-13 / Sl 101
Fundadors Servites
Mc 8,27-33
1600: La Inquisició crema viu Giordano Bruno per la seva
llibertat de pensament i d’expressió.
1997: 1.300 militants del MST surten de São Paulo cap a
Brasília, per la reforma agrària.
1997: Mor Darcy Ribeiro, escriptor militant, antropòleg
brasiler i senador.

18Divendres
18

Febrer

Plena: 08h35m a Lleó

20
20

19 Dissabte
19

Gn 11,1-9 / Sl 32
Hb 11,1-7 / Sl 144 /
Mc 8,34-9,1 Àlvar i Conrad
Mt 9,2-13
Simeó
1519: Hernán Cortés salpa de Cuba cap a la conquesta 1590: Bernardino de Sahagún, missioner a Mèxic, protector
de Mèxic.
de la cultura dels nostres pobles.
1546: Martí Luter mor a Alemanya.
1990: Els estudiants prenen la Universitat de l’Estat de
1853: Mor Félix Varela, lluitador de la causa de la indeTennessee, tradicionalment afroamericana, per exigir
pendència cubana.
un tracte econòmic igual.
1918: Neix Julia Manzanal, sindicalista i única dona comissària política durant la Guerra Civil Espanyola.
1984: Edgar Fernando García, activista social, és capturat
il·legalment i desaparegut a Guatemala.

7è Diumenge ordinari
Lv 19,1-2.17-18 / Sl 102
1Cor 3,16-23 / Mt 5,38-48

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.
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21
21

Dilluns

Febrer

Eclo 1,1-10 / Sal 92
Pere Damià
Mc 9,14-29
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüenc, és
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.
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22
22

Dimarts

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).
2007: Mor a Nicaragua Carme Blanch, sindicalista i
cooperant catalana.

23 Dimecres
23

Eclo 4,12-22 / Sl 118
Mc 9,38-40
Bartomeu, Policarp
Ziegenbalg
1936: Elías Beauchamp i Hiram Rosado, del Partit Nacionalista de Puerto Rico, ajusticien el coronel Riggs, per la
mort de quatre nacionalistes.
1970: Independència de Guyana.

24
24

Dijous

25Divendres
25

27
27

26 Dissabte

Eclo 17,1-13 / Sl 102
Mc 10,13-16
Paula Montal, Alexandre
1550: Antonio de Valdivieso, bisbe de Nicaragua, màrtir en
la defensa dels indígenes.
1885: A Berlín, les potències europees es reparteixen entre
elles el continent africà.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negre dels drets civils,
mor apallissat per la policia.
1992: Mor José Alberto Llaguno, bisbe, apòstol inculturat
dels indis Tarahumara (Mèxic).

Febrer

Eclo 5,1-10 / Sl 1
Eclo 6,5-17 / Sl 118
Mc 9,41-50 Just i Valeri
Mc 10,1-12
Sergi
Maties Apòstol
Isabel Fedde
1821: Pla d’Iguala. Proclamació de la Independència de Dia Nacional de la Dignitat de les víctimes del conﬂicte
Mèxic.
armat (Guatemala).
1920: Nancy Astor, primera dona elegida parlamentària, fa 1778: Neix José de San Martín.
el seu primer discurs a Londres.
1980: Cop militar a Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, de 60 anys, màrtir de les lluites dels
Minvant: 23h26m a Sagitari
sindicalistes xilens.
1985: Guillermo Céspedes, militant i revolucionari, màrtir
de la lluita del poble colombià.
1989: Caincoñen, indígena toba, és assassinat per defensar
la seva terra, a Formosa (Argentina).
1990: Derrota electoral del FSLN a Nicaragua.

8è Diumenge ordinari
Is 49,14-15 / Sl 61
1Cor 4,1-5 / Mt 6,24-34

Gabriel de la Dolorosa
1844: La República Dominicana s’independitza d’Haití.
Festa nacional.
1989: El «caracazo»: 400 morts i 2.000 ferits.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, quart president de la Comissió
de DDHH, és assassinat a Antioquia (Colòmbia).
2005: 40 dels 57 països membres del Conveni Mundial
contra el tabaquisme comencen a quedar vinculats
jurídicament.
2010:Un terratrèmol de 8’8º Richter sacseja Xile i causa
500 morts.
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ALLÒ QUE EXPRESSEN LES RELIGIONS I NO MOR AMB ELLES
Marta GRANéS

Directora d’Estudis del CETR, Centre d’Estudis de les Tradicions Religiones
www.cetr.net - Barcelona, Catalunya

És una dada acceptada que a totes les èpoques
els pobles han tingut religió i que durant la seva
història l’han canviada, no només per imposició d’algun
conqueridor, sinó per la seva pròpia necessitat d’adaptarse a noves formes de vida. És un fenomen comú en el si
dels col·lectius humans.
Antropòlegs i historiadors de les religions estan
d’acord que podem detectar, en tots els pobles, religions
que pertanyen a tres tipus de cultures: la de les societats
de caçadors-recol·lectors, la dels agricultors i la dels
ramaders.
La primera, pertany a l’època en què els humans
vivíem de la caça, és a dir, aproximadament, des dels
homínids superiors fins quan, per la disminució de
la caça, va caldre recórrer a l’agricultura per tal de
sobreviure, la qual cosa en alguns llocs va succeir ben
aviat, a partir del 5.000 aC, i ha durat fins a l’època
actual.
En ambdues societats la religió era transmesa
mitjançant relats mitològics, la funció dels quals era
doble: d’una banda explicaven com era el món i com els
humans havien d’actuar-hi (aquesta justament era la
funció principal del mite: programar la col·lectivitat);
i, d’altra banda, aquests relats servien també per donar
forma a allò que està mes enllà del món humà. Els mites
permetien poder concebre, de manera adequada a la
supervivència del grup, tant l’humà com el sagrat; oferien
a les ments humanes una visió d’acord amb una forma de
viure. Els mites programaven la forma de viure i alhora
eren el patró segons el qual es construïa la societat. Per
exemple: els mites i els rituals servien als caçadors per a
què poguessin veure el món de manera adequada per a la
cacera i així poder ser més eficaços en la supervivència
col·lectiva. Aquesta mitologia es va anar forjant a poc a
poc, per tempteig i error, fins que es va trobar el format
definitiu. El mateix podem dir dels pobles agrícoles.
Aquesta mitologia que donava forma tant al món
humà com al que s’escapa de les dimensions humanes –el
sagrat– es creia vinguda del cel, dels avantpassats, dels
déus. Això va fer que els mites i els rituals lligats a ells
(és a dir, la religió), que són creació lenta dels pobles
durant milers d’anys, es tornessin intocables, fixos i, per
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tant, eterns. Això va ser possible perquè els pobles no
van tenir consciència del llarg procés de la seva creació.
La nostra situació és diferent, perquè ara sabem que les
mitologies són productes culturals per facilitar la vida a
les societats i també per orientar la recerca del sagrat.
Els estudiosos estan d’acord en què el canvi
de religió, al passar de viure de la caça a viure de
l’agricultura, va suposar una gran ruptura en la forma
de veure el món i allò sagrat. El canvi d’una societat
a l’altra va ser relativament ràpid, mentre que el canvi
de mitologia va requerir més temps. Viure de la caça
implicava una forma de veure el món, de sentir-lo i
d’actuar-hi. La societat dels caçadors tenia la seva forma
d’organització, de família, d’educació, tenia un cos
simbòlic propi adequat a la seva cultura, tenia la seva
interpretació del sagrat, dels seus rituals. Tot això, que
explicava el seu món i la relació dels individus amb ell,
de sobte, va deixar de ser significatiu: era inadequat a la
nova realitat lligada a l’agricultura.
Abandonar la caça per dedicar-se al cultiu va
suposar l’ensorrament de tot un món. Va obligar a canvis
dràstics en les relacions humanes i en la manera de
veure la realitat, canvis que van afectar també la manera
d’interpretar allò sagrat i conseqüentment els rituals. És
fàcil imaginar-se el gran desconcert que va suposar per
a aquests pobladors, els nostres avantpassats, adonar-se
que la cultura heretada, els valors dels seus avantpassats,
allò transmès per ells, inclosa la religió, deixaven de
tenir significat, de ser orientadors de la seva activitat, de
la seva vida.
Fem una petita descripció del canvi viscut respecte
d’allò sagrat en aquest trànsit. En les societats
caçadores, la vida quedava assegurada matant i menjant
els animals caçats. Si d’ells depenia la supervivència,
això volia dir que la vida estava en ells i per tant que
eren sagrats. Tot en el seu món tenia relació amb
la supervivència del grup: així, tota la realitat era
igualment sagrada. La qual cosa quedava confirmada per
la manca de jerarquia dins de l’organització grupal.
Però quan els nostres avantpassats van passar a
alimentar-se de productes cultivats, l’organització
col·lectiva va deixar de ser familiar, i el comandament es

va concentrar en una persona a la qual els demés havien
d’obeir. Tal com diem, els mites estaven configurats per
la forma de vida del grup: per això allò sagrat en els
pobles agrícoles també es va haver de concentrar en una
entitat, en una espècie de super-individu. La seva religió
va canviar. Van deixar de veure el sagrat tenyint tota
la realitat al seu voltant per passar a situar-lo allunyat
d’aquest món: en el cel.
El canvi respecte d’allò sagrat va ser total: el sagrat
es va desplaçar al cel per, des d’allà, ordenar el terrestre.
El sagrat es tornà aliè, llunyà, estrany als éssers humans,
raó per la qual va resultar necessària, per primera vegada
en la història, l’ajuda de mitjancers per interpretar la
voluntat divina. Les societats agrícoles es van organitzar
jeràrquicament com en una piràmide de poder; en el seu
vèrtex superior se situava el rei, el poder del qual venia
directament del cel, i a través d’ell s’anava expandint per
tota la piràmide jeràrquica. Tots participaven del sagrat
mitjançant l’obediència als seus superiors jeràrquics. Els
rituals que acompanyaven la nova mitologia també van
haver de canviar per adequar-s’hi.
Alguns pobles, acabada l’època de la caça, van passar
a viure de la cura dels ramats. Per a ells també va haverhi una transformació en la manera de veure la realitat, de
coordinar-se entre ells i de concebre el sagrat. Les seves
societats s’estructuraven tribalment, raó per la qual per
a ells el sagrat es va connectar amb els avantpassats i
els profetes. Com que la seva supervivència depenia de
mantenir i reproduir el bestiar, veien la mort com una
amenaça. La vida estava enfrontada a la mort. Aquesta
concepció es va reflectir en la seva mitologia, en el
sagrat. El superior es va interpretar com dividit en dos:
una divinitat bona, que propiciava la vida, i una altra
dolenta, que ocasionava la mort, ambdues sempre en
lluita, en una confrontació que tenia lloc no en el cel
sinó a la terra. Ací també podem imaginar el que va
suposar que el sagrat passés d’estar en tot, com era el
cas dels caçadors, a que s’encarnés en la lluita de dos
principis enfrontats en el si de la història.
L’estudi ens porta a descobrir que totes les maneres
d’interpretar el sagrat estan condicionades per les formes
humanes de sobreviure que també modelen totalment
la realitat. La religió no escapa a aquesta condició.
Les religions, com a conjunt de mitologia i rituals,
són les formes d’interpretar el sagrat en les societats
preindustrials. Les religions estan doncs lligades a unes
determinades formes preindustrials de viure, i si aquestes

canvien, fan canviar també les formes religioses.
Fent un cop d’ull a la nostra història podem constatar
que la religió n’ha estat una constant, encara que les
seves formes hagin variat. La qual cosa ens porta a poder
dir que en els humans es dóna la capacitat de sospitar
que la realitat que ens envolta, i també les persones,
remeten a “quelcom” més enllà d’elles mateixes. Els
nostres avantpassats van interpretar aquest “quelcom”
segons la cultura que els va tocar viure. Les formes
que les diverses cultures li han anat donant han estat
diferents, però el que tenen en comú totes elles és que
manifesten la capacitat pròpiament humana de poder
tenir notícia d’aquesta dimensió que està més enllà de
tota forma cultural però que, no obstant, està modelada
per ella.
Tot plegat ens porta a concloure que, com que els
canvis que ens ha tocat viure són els propis d’un canvi
de cultura, aquests comportaran una transformació en la
forma de viure, de veure la realitat i també d’interpretar
el sagrat. Igual com va succeir als nostres parents
llunyans, aquesta nova situació cultural ens suposarà una
transformació dolorosa i incòmoda i alhora inevitable.
Però avui tenim un avantatge respecte d’ells: saber que
som nosaltres mateixos els qui hem de resoldre el buit
en què ens està deixant la fi de la cultura preindustrial;
ningú des de fora vindrà a socórrer-nos. Ara sabem que
les religions són una construcció humana condicionada
per la cultura d’un moment històric, i que per això cada
cop que hi hagi un canvi profund de cultura, hi haurà un
canvi en la religió.
Les formes religioses del passat anaven lligades
a mites i rituals, i avui aquests mites s’estan tornant
opacs, llegits des de la nostra cultura cada cop menys
agrícola, menys ramadera a la manera preindustrial,
menys jeràrquica, menys autoritària. No és que ens
haguem tornat pitjors que els nostres avantpassats, és
que el nostre llenguatge i el de les mitologies pertanyen
a cultures diferents. Però haurem de tenir la precaució
de no descuidar avui aquella “dimensió espiritual” que
sobrepassa qualsevol expressió cultural humana, allò que
els nostres avantpassats van anomenar Déu. Oblidar-nos
d’ella seria quedar-nos atrapats en la pura animalitat. ❑
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11

Dimarts

Febrer

Eclo 17,20-28 / Sl 31
Eclo 35,1-15 / Sl 49
Romà
Mc 10,17-27 Rosend, Albí
Mc 10,28-31
1924: Els marines desembarquen a Hondures i ocupen Jordi Herbert
Tegucigalpa.
1739: Es ﬁrma a Jamaica un tractat de pau de quinze punts
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laic compromès amb els
entre cimarrons i blancs.
Cristians pel Socialisme i les CEBs, obrer, després 1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero
mestre i poeta és assassinat per l’exèrcit mentre jugava
i Rafael Cancel Miranda ataquen el Congrés dels EUA
a futbol (Colòmbia).
per cridar l’atenció sobre el Puerto Rico colonial.
1989: Teresita Ramírez, de la Companyia de Maria, és 1959: Naixement de la CLAR, Confederació Llatinoamericana
assassinada a Cristales (Colòmbia).
de Religiosos.
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.
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22

Dimecres

Eclo 36,1-2a.5-6.13-19 / Sl 78
Mc 10,32-45
Simplici
Joan i Carles Wesley
1791: Mor John Wesley a Anglaterra.
1897: Es produeix el tercer atac contra Canudos (Brasil).
1963: Goulart promulga l’Estatut dels Treballadors, que en
el seu moment suposa un avenç.

33

Dijous

4 Divendres
4

55

Dissabte

Eclo 42,15-26 / Sl 32
Eclo 44,1.9-13 / Sl 149
Eclo 51,17-27 / Sl 18
Mc 10,46-52 Casimir
Mc 11,11-26 Adrià
Mc 11,27-33
Emeteri, Celdoni, Marí
1908: Neix Juan Antonio Corretjer, poeta nacional de 1962: Els EUA comencen a operar un reactor nuclear a 1996: 3.000 famílies en l’ocupació més gran del MST, a
Curionópolis (Brasil).
l’Antàrtida.
Puerto Rico, patriota i revolucionari fundador de la
1970: Record d’Antonia Martínez Lagares, màrtir de la lluita
Lliga Socialista.
universitària de 1970, és assassinada per la policia
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà màrtir de la
de Puerto Rico.
solidaritat amb els exiliats de Guatemala.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegat de la Paraula, màrtir 1990: Nahamán Carmona, nen del carrer, és mort a cops
per la policia a Guatemala.
de la revolució nicaragüenca.
2000: Torna a Xile el dictador Pinochet després de 503 dies 2004: L’armada argentina reconeix per primera vegada que
va torturar durant la dictadura.
de detenció a Londres.
2005: La OMC condemna els subsidis dels EUA al seu cotó,
Nova: 20h46m a Peixos
els quals perjudiquen el lliure comerç.

Març

6
6

9è Diumenge ordinari
Dt 11,18.26-28.32 / Sl 30
Rm 3,21-25a.28 / Mt 7,21-27

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, és assassinada a trets i
dinamitada al mercat Ate-Vitarte de Lima per no avenirse a les exigències del terrorisme. 15 anys.
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: Mor Rufina Amaya Márquez, testimoni i única
supervivent de la matança del Mozote perpetrada el
1981 per l’exèrcit salvadorenc.
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8
8

Dimarts

Març

Tb 1,3;2,1b-8 / Sl 111
Tb 2,9-14 / Sl 111
Perpètua i Felicitat
Mc 12,1-12 Joan de Déu
Mc 12,13-17
Tomàs d’Aquino
1857: Moren a Nova York moltes treballadores de la
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina i
confecció que exigien millors condicions de treball
Daniel de la Sierra, sacerdots de la diòcesi de Quilmes
i el dret a vot.
(Argentina), profetes de la justícia.
1910: S’estableix el Dia Internacional de la Dona.
2009: Fujimori, condemnat a 25 anys de presó (Perú).
Dia Internacional de la Dona.
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9 Dimecres
9

Ceniza
Jl 2,12-18 / Sl 50
Domènec Savi
Francesca Romana
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Cendra
1989: 500 famílies ocupen una hisenda i en són expulsades
per la policia militar, amb la conseqüència de 400 ferits
i 22 presos (Brasil).

10

Dijous

11 Divendres
11

Dt 30,15-20 / Sl 1
Is 58,-9a / Sl 50
Macari
Lc 9,22-25 Constantí, Vicenç, Ramir
Mt 9,14-15
1928: Elías del Socorro Nieves, agustí, i els germans Jesús 1797: Derrotats pels anglesos, els garífunes de San Vicente
i Dolores Sierra, laics, són assassinats durant la
són deportats a Hondures.
Revolució dels Cristeros, proclamant la seva fe.
1914: S’obre el canal de Panamà.
1990: Patricio Aylwin assumeix la presidència de Xile. La
dictadura de Pinochet dóna pas a una democràcia
«concertada».
2004: Atemptat d’un grup islàmic a Madrid, amb el resultat
de 192 morts i més de 1.400 ferits.

12 Dissabte

Is 58,9b-14 / Sl 85
Innocenci, Gregori
Lc 5,27-32
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 trenta-dues 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.
Creixent: 23h45m a Bessons

Març

13
13

1r Diumenge de Quaresma
Gn 2,7-9;3,1-7 / Sl 50
Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11

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,
és assassinada a Manaus en represàlia per haver dirigit
una ocupació del MST.
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15
15

Dimarts

16 Dimecres
16

Març

Is 55,10-11 / Sl 33
Jon 3,1-10 / Sl 50
Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Mt 6,7-15 Raimon de Fitero
Lc 11,29-32
Mt 25,31-46 Lluïsa de Marillac
Matilde
1549: Mor el sant negre franciscà San Antonio de 1951: Mor a Viedma (Argentina) Artemides Zatti, salesià, 1630: Benkos Biohó, líder i heroi negre en la lluita per la
llibertat (Colòmbia).
l’«infermer sant de la Patagònia»; beatiﬁcat el 14 de
Cathegeró.
1977: Antonio Olivo i Pantaleón Romero, màrtirs de la justícia
abril de 2002.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé mor davant dels
entre els camperols de Perugorría (Argentina).
1961: Es crea l’Aliança pel Progrés.
anglesos durant la II Guerra del Carib.
1849: Arriben a Blueﬁeds (Nicaragua) els missioners moraus 1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús Recinos
i companys, militants evangèlics, màrtirs del servei a
que evangelitzaran la Mosquitia.
Guatemala. 25 anys.
1997: Declaración de Curitiba.
2009: Evo Morales comença a distribuir terra de latifundis a 1995:El general Luís García Meza és condemnat a 30 anys
de presó, per crims comesos després del seu cop
indígenes, emparat en la nova Constitució.
d’estat, el 1980, a Bolívia. És el primer cas de detenció
Dia Internacional d’Acció Contra els Embassaments,
dels militars colpistes llatinoamericans.
i a favor dels Rius, l’Aigua i la Vida.
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17
17

Dijous

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Patrici
Mt 7,7-12
1973: Alexandre Vanucchi, estudiant i militant cristià, és
assassinat per la policia al 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,
és assassinada a Sacapulas (Guatemala).

18 Divendres
18

19
19

Dissabte

Ez 18,21-28 / Sl 129
2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Mt 5,20-26 Josep
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
Ciril de Jerusalem
1871: Comuna de París, primera revolució obrera de la 1849: Revolució del Quemado(E.S., Brasil), amb què més de
200 negres s’organitzen per proclamar l’alliberament
història.
dels esclaus.
1907: Desembarcament de marines a Hondures.
1938: El president mexicà Lázaro Cárdenas decreta la 1915: Alçament de Quítxues i Aimaràs al Perú encapçalats
per Rumi Maka.
nacionalització del petroli.
1981: Presentación Ponce, delegat de la Paraula, i companys, 1980: Primera Trobada de Pastoral Afroamericana, a
Buenaventura (Colòmbia).
màrtirs a la revolució nicaragüenca. 30 anys.
1989: Neftalí Liceta, sacerdot, i Amparo Escobedo, religiosa, 1991: Felisa Urrutia, carmelita vedruna, és assassinada a
Cauga (Veneçuela), màrtir del servei als pobres i de
i companys, testimonis del Déu de la Vida entre els
la solidaritat. 20 anys.
pobres del Perú.
Plena: 18h10m a Verge

Març

20
20

2n Diumenge de Quaresma
Gn 12,1-4a / Sl 32
2Tm 1,8b-10 / Mt 17,1-9

Serapió
1838: El govern de Sergipe (Brasil) prohibeix anar a l’escola
als «africans», esclaus o lliures, i als portadors de
malalties contagioses.
1982: Cop d’Estat de Ríos Montt a Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta i poeta popular, missioner ﬁdel de les comunitats de base d’El Salvador.
2003: Els EUA comencen a envair l’Iraq, al marge de les
Nacions Unides.
Equinocci, de tardor al Sud,
de primavera al Nord, a les 23h21m.
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21
21

Dilluns

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Lc 6,36-38
Filemó, Nicolau
1806: Neix Benito Juárez a Oaxaca (Mèxic).
1937: Matança de Ponce (Puerto Rico).
1975: Carlos Dormiak, sacerdot salesià, és assassinat per
la seva línia alliberadora a 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.

Març

Dia Internacional Contra la Discriminació Racial.
Dia Forestal Mundial.
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22
22

Dimarts

23 Dimecres
23

Is 1,10.16-20 / Sl 49
Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 23,1-12 Toribi de Mogrovejo
Mt 20,17-28
Benvingut, Lea
1606: Mor Toribio de Mogrovejo, arquebisbe de Lima, pastor
1873: Abolició de l’esclavitud a Puerto Rico.
del poble inca, profeta de l’Església colonial.
1980: Lluís Espinal, sacerdot i periodista català, màrtir de
1976: María del Carmen Maggi, profesora, degana de la
les lluites del poble bolivià.
Facultat d’Humanitats de la Universitat Catòlica de
1988: Rafael Hernández, líder camperol, màrtir de la lluita
Mar del Plata, màrtir de l’educació alliberadora a
per la terra entre els seus germans de Mèxic.
Argentina.
Dia Internacional de l’Aigua.
2003: Rachel Corrie, nord-americana de 23 anys, és 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.

24
24

Dijous

25 Divendres
25

26 Dissabte
26

Jr 17,5-10 / Sl 1
Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Josep Oriol
Lc 16,19-31 Anunciació
Lc 15,1-3.11-32
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38 Brauli
1918: Les dones canadenques conquereixen el vot.
1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys, 1989: María Gómez, mestra catequista, màrtir del servei al
1976: Cop militar de Jorge Videla contra Isabel Perón a
màrtirs de la fe entre els seus germans pobres de
seu poble Simití a Colòmbia.
l’Argentina.
Nicaragua. 25 anys.
1998: Onalício Araujo Barros i Valentín Serra, líders del
1980: «San Romero de América», arquebisbe de San 2002: Absolució de Saﬁya Hussaini, nigeriana condemnada
MST, executats pels fazendeiros a Parauapebas
Salvador, profeta i màrtir.
a morir per lapidació.
(Pará, Brasil).
2004: Kichner converteix l’ESMA, centre de tortura de la
Dia Mundial del Teatre.
dictadura argentina, al Museu de la Memòria. El
terrorisme d’Estat militar va assassinar 4.000 ciutadans
Minvant: 12h07m a Capricorn
i en va fer desaparèixer 30.000.
Visiteu avui la pàgina de Mons. Romero i les seves
homilies:http://servicioskoinonia.org/romero

Març

27
27

3r Diumenge de Quaresma
Ex 17,3-7 / Sl 94
Rm 5,1-2.5-8 / Jn 4,5-42

Rupert
1502: Colom arriba a Cariari (Costa Rica).
1984: Els Txukahamãe bloquegen una carretera principal
exigint les seves terres sagrades al Xingú.
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Religió: l’Ambivalència del sentit
Pedro A. Ribeiro de Oliveira
Juiz de Fora MG, Brasil

La història de la humanitat mostra sovint la religió
col·locada al servei dels poderosos, però també se la
pot trobar en moltes lluites d’alliberament. De vegades,
la mateixa religió es troba a totes dues bandes del
conflicte: una banda dóna suport a la metròpoli colonial,
i l’altra als moviments nacionals; en nom del mateix
Déu es beneeix el capital i es recolza la lluita operària.
La mateixa Bíblia legitima la dictadura i la resistència
popular... Fixem-nos en el que la sociologia ens en pot
dir:
La religió com a llenguatge
Pel fet de ser un conjunt de ritus i de creences,
la religió és el llenguatge que comunica l’humà i el
sobrenatural. Com tot llenguatge, és al mateix temps
un mitjà de comunicació i de pensament. L’interès de
la sociologia per l’estudi de la religió rau justament en
el fet que aquesta és un “sistema de pensament” capaç
de donar “sentit” a tot el que hi ha o hi haurà. Per
a la religió, tot s’inscriu en el misteriós ordre còsmic
que tan sols ella és capaç de desxifrar. Com diuen les
parelles d’enamorats: “el nostre amor estava escrit en les
estrelles”. Desxifrar el sentit de l’existència –“qui sóc,
d’on vinc, cap on vaig”– és el camp propi del llenguatge
religiós.
Per tal d’elaborar les seves narratives de sentit,
la religió recorre a categories que li són peculiars:
sagrat i profà, material i espiritual, etern i temporal,
el que és del cel i el que és de la terra, benedicció i
maledicció, i d’altres dicotomies per l’estil. Aquestes
són els fonaments de les narratives que donaran sentit a
l’experiència viscuda. La força de la narrativa plausible i
convincent –és a dir, rebuda com a vertadera– es troba
en la seva capacitat de guiar els comportaments i de
definir el bé i el mal, la veritat i l’error. Pot fer que les
persones donin la seva vida com a testimoni o, en sentit
invers, pot fer que matin qui s’oposi a la seva veritat.
Però (i aquí resideix la seva flaquesa) la religió només té
força en la mesura en què la seva narrativa de sentit és
acatada. D’aquí la necessitat de reinventar les narratives
per respondre a les formes d’existència en constant
canvi. Una religió que només fa que repetir les antigues
narratives perd la credibilitat, es torna incapaç d’influir
la gent i acaba cedint el lloc a una altra religió més
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adequada a la realitat del moment.
Però el sentit per a l’existència està lluny de ser una
necessitat únicament psicològica. Quan es pregunta “qui
sóc? d’on vinc? cap on vaig?”, la persona no busca tan
sols una resposta individual, sinó un sentit per a la seva
existència en tant que forma part de la societat. I és
aquí on rau la importància sociològica de la religió: en
la mesura en què la narrativa de sentit s’aplica a atributs
determinants per la condició social –com ara la riquesa,
el poder i el prestigi–, aquests atributs passen a ser
considerats com a resultants d’un designi diví que ha de
ser acceptat amb resignació. En aquest sentit, la religió
és una força estructuradora de la societat: aplicada a
les relacions socials, transforma l’“és així” en “ha de ser
així” o en “no pot ser així”.
En la mesura en què les narratives religioses es
difonen entre els membres d’una determinada societat,
aquestes amotllen el seu comportament per mitjà
d’hàbits adequats a la manutenció de l’ordre establert.
En fer-ho, la religió exerceix la funció social i política
de legitimar, per efecte de la consagració, les relacions
de poder entre grups, gèneres, classes o ètnies. La
història de “la nostra Amèrica” és plena d’exemples de
com la religió ha servit per mantenir l’ordre establert
pels colonitzadors: qui s’oposava a les institucions i a
l’ordre vigent estava en contra de la voluntat de Déu
–interpretada per la jerarquia de l’Església, és clar.
Treball religiós
S’equivoca, tanmateix, qui veu solament aquest
costat de la religió i no s’adona que –com qualsevol
realitat històrica– té un altre costat. La religió no és
pas un reflex automàtic, més o menys mistificat, de les
estructures socials o dels interessos econòmics d’un
grup (tal com afirma el materialisme vulgar), sinó el
resultat d’“un treball religiós”. Aquest concepte, ideat
per Pierre Bourdieu l’any 1971, ens obre els ulls cap a la
complexitat de la religió sota el punt de vista sociològic.
Sempre que algú, quan du a terme un ritual o expressa
una creença, atribueix un sentit sagrat a alguna cosa o
esdeveniment, i això es torna un ritual o creença d’un
grup, per petit que sigui, aquesta persona realitza un
“treball religiós”.
La religió ha de ser sociològicament entesa com el

resultat d’un treball religiós que es reprodueix al llarg del
temps. Convé destacar que això no nega la possibilitat
que el treball religiós –que és essencialment humà–
pugui ser fruit d’una revelació o inspiració divines, però
aleshores ja deixaríem el camp de la sociologia per entrar
en el camp de la fe. Jesús de Natzaret, per exemple, va
realitzar un treball religiós en proclamar que el Regne de
Déu ja s’estava duent a terme en la història humana. Els
seus seguidors, reproduint aquest anunci, també realitzen
un treball religiós. D’altres profetes i sacerdots, quan
ensenyen d’altres doctrines, també fan un treball religiós.
I no és competència de la sociologia dir quin d’ells és fruit
de la inspiració divina o quin d’ells és el més vertader.
Com que la narrativa de sentit és fruit d’un treball
religiós, aquesta està condicionada pel lloc social de
seu productor. No és el mateix anunciar el Regne de Déu
vivint entre camperols i artesans de Galilea, que sent
sacerdot al temple de Jerusalem. O, prenent un exemple
actual, dues religioses de la mateixa congregació
probablement anunciaran l’evangeli de manera ben
diferent si l’una viu en un barri pobre i l’altra en una
comunitat que atén joves de classes benestants. Aquest
condicionament no pot ser vist com a determinista,
però tampoc s’ha de subestimar: tot treball de religió és
condicionat pel medi social on es du a terme.
La religió davant d’interessos en conflicte
En qualsevol societat hi ha interessos en conflicte,
perquè no tot el que és bo per a una part ho és per
a l’altra. És per això que un grup, quan es torna
dominant, necessita convèncer els altres que el seu
interès coincideix amb l’interès general: el colonitzador
es presenta com aquell que ve per civilitzar els pobles
endarrerits; el gran propietari diu que ofereix feina a
qui no en té; l’home justifica el seu poder mostrant-se
com a protector de la dona que ell mateix fragilitza...
L’estratègia és que el costat dominant cregui que l’ordre
establert també és bo per a l’altre, de tal manera que
aquest no es revolti.
En aquesta estratègia la religió pot ser molt útil per
al costat dominant. Al capdavall, els rics no en tenen
prou de ser rics, sinó que volen sentir-se mereixedors
de la seva riquesa. Volen que la religió els asseguri que
són rics perquè han estat beneïts per Déu, perquè els
seus pares van fer el bé, o perquè han estat escollits
per Déu per governar la resta del món. També volen que
la religió digui als pobres que seran recompensats pels
seus sofriments a la terra, sempre i quan no es rebel·lin.
Qui fa aquesta mena de treball religiós i produeix una

narrativa de sentit convincent rep tots els favors dels
dominants: prestigi, honors, excel·lents donatius i tot
allò que cal per a portar una vida sense preocupacions
financeres.
En canvi, per al costat dominat tot és ben diferent,
ja que l’interès de qui pateix opressió és, en primer lloc,
alliberar-se’n. La narrativa religiosa que li agrada és
aquella que basa la seva esperança d’alliberament. Però
qui farà aquesta classe de treball religiós? A diferència
dels dominadors, els dominats no tenen recursos
financers per sostenir algú que elabori aquesta narrativa
de manera sistemàtica, refinada, amb fonamentació
erudita. En general, la part dominada només pot comptar
amb els propis membres del seu grup o amb persones
que, tot i ser oriündes dels grups dominants, opten pels
pobres com una opció de classe social. És a dir: es posen
al seu servei. És per aquest motiu que les narratives de
sentit del costat dominat, en general, sorgeixen amb
la forma d’autoproducció religiosa: gent sense formació
teòrica especialitzada però de gran sensibilitat envers
la vida amenaçada, teixeixen narratives de sentit
veritablement revolucionàries, ja que deslegitimen l’ordre
establert, desmistifiquen la seva sacralitat i assenyalen
la seva hipocresia. Quan aquestes narratives populars
troben el recolzament teòric d’intel·lectuals que es
converteixen a la causa dels dominats, augmenten tan
la seva força dins la societat que es tornen capaces de
canviar les pròpies estructures socials de dominació.
Aquest potencial revolucionari de la narrativa
religiosa elaborada a partir del costat socialment
dominat provoca temor als dominants, que ho fan
tot per silenciar-la. La folclorització de les religions
populars, el menyspreu per les religions indígenes i
afroamericanes, així com la persecució de les teories
de l’alliberament i del diàleg interreligiós, són la
cara religiosa d’un conflicte social que, en el fons, té
interessos de classes en oposició.
Per acabar, la sociologia ens ajuda a adonar-nos
d’on rau el factor que col·loca la narrativa de sentit
de la religió a favor de qui domina o a favor de qui
busca l’alliberament: és la posició social de qui porta
a terme aquest “treball religiós”. El mateix llenguatge
que legitima la dominació pot legitimar la rebel·lió.
Tot depèn de qui fa la narrativa i de com la fa. Però
la sociologia s’absté de jutjar qui fa la narrativa més
vertadera, perquè això ja es veu a la pràctica: “pels
fruits es coneix l’arbre”.
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28 Dilluns
28

Març

2Re 5,1-15a / Sl 41
Sixte
Lc 4,24-30
1750: Neix Francisco de Miranda a Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de drets humans,
és capturat, torturat i brutalment assassinat a
Guatemala.
1988: Catorze indígenes tikunes són assassinats i vint-i-tres
més són ferits pel llenyataire Óscar Castelo Branco
i altres vint pistolers. Reunits a Benjamin Constant
(Brasil), esperaven l’ajuda de la FUNAI davant de les
amenaces del llenyataire.
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29 Dimarts
29

30 Dimecres
30

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 18,21-35 Gladys, Joan Clímaco
Mt 5,17-19
Beatriu de Silva
1492: Decret dels Reis Catòlics que expulsa els jueus
Joan Nielsen Hauge
d’Espanya.
1904: Neix Consuelo Lee Corretjer, revolucionària,
poeta i mestra, líder del moviment independentista 1870: Els homes afroamericans guanyen el vot als EUA:
ratiﬁcació de la 15a esmena.
porto-riqueny.
1967: Per primera vegada brolla petroli a l’Amazònia 1985: José Manuel Parada, sociòleg, Santiago Natino,
publicista i militant, i Manuel Guerrero, líder sindical,
equatoriana.
són degollats a Santiago de Xile.
1985: Rafael i Eduardo Vergara Toledo, germans, militants
cristians, màrtirs de la resistència contra la dictadura 2007: Mor Maria Julia Hernández, defensora dels DDHH
a El Salvador.
a Xile.

31
31

Dijous

11

Divendres

Jr 7,23-28 / Sl 94
Os 14,2-10 / Sl 80
Benjamí,
Lc 11.14-23 Hug
Mc 12,28b-34
Amós, Joan Donne
1680: Lisboa declara abolida l’esclavitud dels indis al Brasil,
1767: Expulsió dels jesuïtes d’Amèrica Llatina.
per inﬂuència d’Antonio Vieira.
1866: Esclata la guerra entre Espanya per una part i Xile, 1923: Primer congrés feminista celebrat a Amèrica Llatina,
Bolívia i Perú per l’altra.
a Cuba.
1987: Roseli Correa da Silva, camperola, és assassinada 1940: Neix Wangari Muta Maathai, reconeguda internacioa Natalino (Brasil).
nalment per la seva persistent lluita per la democràcia,
els drets humans i la conservació del medi ambient,
guanyadora del premi Nobel de la Pau 2004.
1964: Cop militar contra João Goulart. Comencen 21 anys
de dictadura militar al Brasil.
1980: Comença la gran vaga de metal·lúrgics a São Paulo
i a l’interior.
1982: Ernesto Pili Parra, militant, màrtir de la pau i la justícia
a Caquetá (Colòmbia).

22

Dissabte

Os 6,1-6 / Sl 50
Francesc de Paula
Lc 18,9-14
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 vuit països d’Europa contra la desocupació i l’amenaça sobre les conquestes socials.

abril

33

4t Diumenge de Quaresma
1Sm 16,1b.6-7.10-13a / Sl 22
Ef 5,8-14 / Jn 9,1-41

Ricard, Sixt
1976: Víctor Boinchenko, pastor protestant, és segrestat i
desaparegut a Argentina.
1986: Brasil aprova el seu Pla d’Informàtica, que protegirà
la indústria nacional uns anys.
1992: Cop d’Estat institucional de Fujimori (Perú).
Nova: 14h32m a Àries
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4
4

Dilluns

55

Dimarts

abril

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Is 65,17-21 / Sl 29
Gema Galgani
Jn 5,1-3.5-16
Jn 4,45-54 Vicenç Ferrer
1818: Victòria de San Martín a Maipú, que conclou la
Isidor de Sevilla
Independència de Xile.
1775: La Corona portuguesa estimula els casaments entre
1989: María Cristina Gómez, de l’Església Baptista, màrtir
indígenes, negres i blancs.
de la lluita de les dones salvadorenques.
1884: Acord de Valparaíso, pel qual Bolívia cedeix Antofagasta
1992: Fujimori dissol el Congrés, suspèn la Constitució i
a Xile, convertint-se en país mediterrani.
imposa la llei marcial.
1968: Martin Luther King és assassinat a Memphis (EUA).
1985: Rosario Godoy i família, màrtirs de la fraternitat a
El Salvador.
Dia Contra la Prostitució Infantil.
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6 Dimecres
6

Is 49,8-15 / Sl 144
Marcel·lí
Jn 5,17-30
Albert Durero
1976: Mario Schaerer, mestre, és assassinat a Paraguai.
1979: Mor als 39 anys Hugo Echegaray, sacerdot i teòleg
de l’alliberament peruà.

77

Dijous

8Divendres
8

Ex 32,7-14 / Sl 105
Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Joan Baptista de La Salle
Jn 5,31-47 Dionís
Jn 7,1-2.10.25-30
566 a.C.:Festa «Vesakh», naixement de Buda.
Dia Mundial de la Salut.
1827: Neix Ramón Emeterio Betances, revolucionari que
va concebre la idea del Crit de Lares, insurrecció
porto-riquenya contra el domini espanyol.
1977: És assassinat Carlos Bustos, sacerdot caputxí,
testimoni de la fe entre els pobres de Buenos Aires.
Dia Mundial del Poble Gitano.
Establert pel Primer Congrés Mundial Gitano,
celebrat a Londres, aquest mateix dia, el 1971.

9
9

Dissabte

Jr 11,18-20 / Sl 7
Casilda, M Cleofàs
Jn 7,40-53
Dietrich Bonhoeffer
1920: Desembarcament de marines a Guatemala per protegir
els ciutadans nord-americans.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, és assassinat a Bogotà. Violenta
rebel·lió: el «Bogotazo».
1952: Comença la Revolució Cívica a Bolívia.

abril

10
10

5è Diumenge de Quaresma
Ez 37,12-14 / Sl 129
Rm 8,8-11 / Jn 11,1-45

Ezequiel
Miquel Agrícola
1919: Mor en emboscada Emiliano Zapata, general dels
camperols revolucionaris mexicans.
1985: Daniel Hubert Guillard, rector a Cali (Colòmbia), és
mort per l’exèrcit pel seu compromís.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez i Abdón
Julián, de l’Església Baptista, màrtirs de la llibertat de
consciència a Oaxaca (Mèxic).
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11
11

Dilluns

12 Dimarts
12

13
13

Dimecres

abril

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Nm 21,4-9 / Sl 101
Dn 3,14-20.91-92.95 / Int. Dn 3
Estanislau
Jn 8,1-11 Zenó
Jn 8,21-30 Martí, Hermenegild
Jn 8,31-42
1986: Antonio Hernández, periodista i militant popular, màrtir 1797: Arriben a terra ferma, a Trujillo (Hondures), procedents 1999: Transferit a Belém el judici dels 155 policies acusats
de la solidaritat a Bogotà.
de l’illa de Roatán, uns 2.500 garífunes expulsats de
de la mort de dinou sense terra a Eldorado de
2002: Cop d’Estat contra el president Hugo Chávez a
l’illa de San Vicente.
Carajás (Brasil).
Veneçuela, que durarà 4 dies ﬁns a la seva reposició. 1925: Reunió a Foz de Iguaçú, s’inicia la “Columna Prestes”,
Tres presidents en 42 hores.
que recorrerà 25.000 km a Brasil.
2002: Entra en funcionament la Cort Penal Internacional,
malgrat l’oposició dels EUA.
Creixent: 12h05m a Cranc
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14
14

Dijous

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jn 8,51-59
Telm
1931: Proclamació de la II República Espanyola.
1981: Màrtirs de la major matança que recorda la història
recent d’El Salvador, a Morazán: 150 nens, 600 ancians
i 700 dones. 30 anys.
1986: Adelaide Molinari, religiosa, màrtir de la lluita dels
marginats a Marabá (Brasil). 25 anys.

15 Divendres
15

Jr 20,10-13 / Sl 17
Jn 10,31-42
Benet Josep Labre
1961: Invasió de Badia de Cochinos (Cuba). 50 anys.
1983: Màrtirs camperols indígenes de Joyabaj (El Quiché,
Guatemala).
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, i companys, màrtirs
entre els joves a Cali (Colòmbia).
1993: És assassinat José Barbero, sacerdot, profeta i servidor
dels germans més pobres de Bolívia.

16 Dissabte
16

Ez 37,21-28 / Int. Jr 31
Engràcia
Jn 11,45-47
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.

abril

17
17

Diumenge de Ram
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Mt 26,14-27

Anicet
1695: Mor Juana Inés de la Cruz, poetessa mexicana.
1803: Mor Toussaint L’Ouverture, lluitador per l’alliberament
d’Haití.
1990: Tiberio Fernández, i companys, màrtirs de la promoció
humana (Trujillo, Colòmbia).
1996: Matança d’Eldorado de Carajás (Pará, Brasil). La policia
militar de l’Estat mata vint-i-tres persones. 15 anys.
1998: César Humberto López, de FraterPaz, és assassinat
a San Salvador.
Dia Internacional de la Lluita Camperola.
És el “Primer de maig” dels camperols.
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18
18

Dilluns

abril

Is 42,1-7 / Sl 26
Jn 12,1-11
Perfecte, Galdí
1537: Mor 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: És assassinat Eduardo Umaña Mendoza, advocat
defensor dels drets populars, denunciador dels
paramilitars.
Plena: 04h44m a Lliura
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19 Dimarts
19

20 Dimecres
20

Is 49,1-6 / Sl 70
Is 50,4-9 / Sl 68
Jn 13,21-33.36-38 1586: Neix a Lima Rosa de Lima.
Mt 26,14-25
Lleó, Emma
Olavus Petri
1871: Els franciscans de Brasil alliberen els esclaus de tots
1925: Desembarcament de marines a La Ceiba (Honels seus convents.
dures).
1898: Es desclara la guerra entre Espanya i els EUA, que
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú i el seu ﬁll
envaeixen Cuba, Puerto Rico, Guam i Filipines.
Patrocinio, família indígena de catequistes, que va 1980: Màrtirs indígenes de l’organització popular a Veracruz
lluitar per la seva terra, màrtirs d’El Quiché.
(Mèxic).
2005: Adolfo Scilingo, és condemnat a Espanya a 640 anys 1980: «Primavera amaziga»: revolta cultural i democratitde presó per la seva participació en els «vols de la
zadora dels amazigs de la Cabília algeriana contra el
mort» de la dictadura argentina.
poder central i arabitzador d’Alger.
2010:
Reynaldo Bignone és condemnat a 25 anys per crims
Dia Panamericà de l’Indi.
contra la humanitat durant la dictadura argentina.

21
21

Dijous Sant

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Anselm
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15
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.
1965: Mor torturat Pedro Albizu Campos, independentista
de Puerto Rico.
1971: Mor François Duvalier, dictador (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.

22Divendres Sant 23
23 Dissabte Sant
22

Is 52,13-53,12 / Sl 30
Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1
Soter, Caius, Agapit
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42 Jordi,
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Ba 3,9-15.32-4,4
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca a Brasil i comença Toyohico Kagawa
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
la invasió al Sud.
1971: Revolta indígena contra les proves atòmiques que
1519: Cortés desembarca a Veracruz amb sis-cents soldats,
contaminen l’illa d’Anchitks, Alaska.
setze cavalls i peces d’artilleria.
Dia del Llibre i dels Drets d’Autor.
1638: Mor Hernando Arias de Ugarte, defensor dels indis,
«Per haver coincidit en aquest dia de 1616 la mort de
bisbe de Quito i de Santa Fe (Colòmbia).
l’Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes i
1982: Félix Tecu Jerónimo, camperol achí, catequista delegat
la de William Shakespeare».
de la Paraula, màrtir a Guatemala.
1990: Són assassinats Paulo i José Canuto, màrtirs de la
lluita per la terra, a Río María (PA, Brasil).
1997: L’exèrcit assalta l’ambaixada del Japó a Lima i
assassina els catorze ocupants de l’MRTA.
2009: S’exhumen les restes d’Angelelli, per conﬁrmar el
caràcter martirial del seu assassinat.
Dia Internacional de l’ONU de la Mare Terra.

abril

24
24

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

Fidel
1915: Comença el genocidi (mort i deportació de gairebé 1’5
milions d’armenis) que durarà ﬁns el 1917.
1965: Intervenció dels EUA a la República Dominicana,
amb 40.000 homes.
1985: Laurita López, catequista, màrtir de la fe a l’Església
salvadorenca.
2010: Mor a la presó Paul Shaefer, cap de la «Colonia
Dignidad» al sud de Xile durant la dictadura
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ELS DOS LLIBRES DE DÉU
Carlos Mesters
São Paulo SP, Brasil

A l’aula la professora pregunta: “Quin és el llibre més
important que va escriure Déu?” Gairebé a cor els nens
responen: “La Bíblia!”. Resposta correcta?
I. Els Dos Llibres de Déu
Sant Agustí deia que Déu va escriure dos llibres. El
primer llibre no és pas la Bíblia, sinó la creació, la natura,
la vida. És a través del Llibre de la Vida que Déu vol
parlar amb nosaltres. Déu va crear les coses parlant. Va
dir: “Llum!”. I la llum va començar a existir. Tot allò que
existeix és fruit d’una paraula divina. Cada ésser humà és
una paraula ambulant de Déu. En tenim consciència? Molta
gent mira la natura i no pensa en Déu. Ja no ens adonem
que estem vivint al bell mig del llibre de Déu i que som
una pàgina viva d’aquest llibre diví. Agustí diu que va ser
el pecat, o sigui, la nostra mania de voler-ho dominar tot,
el que ens va fer perdre la mirada de la contemplació. Ja
no aconseguirem descobrir com Déu està parlant en el
Llibre de la Vida.
Per això –així ho deia Agustí–, Déu va escriure
un “segon llibre”, la Bíblia. No es va pas escriure per
substituir el Llibre de la Vida. Ans al contrari. Es va
escriure per ajudar-nos a entendre millor el Llibre de
la Vida i a descobrir-hi els senyals de la seva presència
amorosa. La Bíblia –deia també Agustí– ens torna la
mirada de la contemplació i ens ajuda a desxifrar el món
i a fer que l’univers es torni altre cop revelació de Déu, i
torni a ser el que és: “el Primer Llibre de Déu”.
Com va ser escrita la Bíblia? Com ho va fer Déu? El
text de la Bíblia no va pas caure ja a punt, del cel. Va
néixer a poc a poc, durant els segles, com a fruit d’un
demorat procés d’interpretació de la vida, de la història,
de la natura. Impulsat pel desig de trobar Déu, el poble
va anar descobrint els senyals de la presència divina a la
vida, i els transmetia per a les generacions següents. Al
final, va acabar escrivint els seus descobriments en un
llibre. Aquest llibre és la Bíblia. La Bíblia porta el resultat
de la lectura que el poble hebreu va fer de la seva vida i
història. El Segon Llibre de Déu, com deia Agustí, el va
ajudar a descobrir el parlar de Déu en el Primer Llibre...
Tot això va succeir amb el Poble de Déu del qual
nosaltres els cristians en som hereus. Però nosaltres no
som pas els únics que senten en el cor la recerca de Déu.
Això mateix passava i continua passant amb els pobles
d’Àsia i d’Àfrica, amb els indis aquí a l’Amèrica Llatina,
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amb els pobles d’Europa. Tots els pobles de totes les
cultures i religions, durant la seva història, varen anar
descobrint els trets de Déu dins del Llibre de les seves
Vides. Com el poble hebreu, tots ells cercaven formes
d’expressar les seves creences i conviccions en ritus i
doctrines, en històries i normes, en llibres i temples, en
celebracions i oracions, en imatges i símbols de Déu,
per tal que no es perdés la riquesa d’aquesta saviesa
acumulada al llarg dels segles.
No es tracta aquí que un poble pensi que la seva
tradició religiosa sigui millor que la dels altres, ni que un
poble vulgui convertir-ne un altre a la seva religió. No!
L’any 2000, a Jerusalem, hi va haver una trobada d’oració
per la pau en la qual van participar els tres màxims
representants dels jueus, dels cristians i dels musulmans.
Hi eren el Gran Rabí dels jueus, el Papa i el delegat de
l’imam suprem dels musulmans. Els tres representaven més
de tres mil milions d’éssers humans! Cada un va fer una
breu exposició sobre el significat d’aquella trobada. Joan
Pau II va dir una cosa ben senzilla i molt important: Som
aquí no pas per convertir l’altre a la nostra religió, sinó per
aprendre els uns dels altres com alabar Déu, com servir el
proïsme i com defensar junts la Pau, i per no emprar mai la
fe per legitimar guerres ni matances.
II. El gran repte
En tota la història de la humanitat, no hi ha hagut mai
una època amb tants canvis en tants àmbits diferents i
en tan poc temps com en els nostres darrers cent anys. La
ciència està revelant coses noves de l’Univers, en el Primer
Llibre de Déu, coses que ni els nostres avantpassats,
ni sant Agustí podrien imaginar o sospitar. Per això, la
concepció que tenim avui de l’Univers és radicalment
diferent, per exemple, a la del temps en què es va fer la
descripció de la Creació en el llibre del Gènesi.
Antigament pensàvem que la Terra era el centre de
l’Univers. Avui descobrim, a través de la ciència, que la
Terra no passa de ser un gra de sorra enmig de muntanyes
immenses, d’una gota d’aigua enmig de l’oceà. El sol no
passa de ser una petita estrella perduda a la perifèria
de la nostra galàxia. Avui, així ho sembla, qui ens està
ajudant a descobrir millor les coses de Déu en el Llibre de
la Natura, ja no és pas la Bíblia com ensenyava Agustí,
sinó les investigacions científiques. Per això, molta gent
pregunta: aleshores, què n’hem de fer de la Bíblia i la seva

cosmovisió obsoleta? Com ens pot ajudar a interpretar
aquest Univers immens que la ciència descobreix davant
nostre? N’hi ha molts que ja no aconsegueixen llegir la
Bíblia i creure en el que diu i ensenya. Cada vegada que
llegeixen un tros de la Bíblia, els ve la pregunta incòmoda:
seria així realment?
Aquí val la pena recordar una paraula de Climent
d’Alexandria (segle IV) que deia: “Déu va salvar els
jueus judaicament, els grecs, gregament, els bàrbars,
bàrbarament”. I podem afegir: els brasilers, brasilerament,
i els llatins, llatinament, etc. Així com els jueus, els grecs
i els bàrbars, cadascú en el seu temps i en la seva cultura,
a través de la constància de la seva fe i entremig de
moltes crisis, varen ser capaços de descobrir els senyals de
la presència amorosa de Déu en les seves vides, així ens
desafien avui a nosaltres a descobrir la mateixa presència
divina dins de la nova situació en què ens han posat la
història i la ciència.
Així com en aquests darrers cent anys la ciència
ens ha ajudat a llegir millor el Llibre de la Natura, així
hem d’emprar la ciència per llegir i interpretar la Bíblia.
No ens podem prendre al peu de la lletra les històries
de la Bíblia sobre l’origen del món, com si tot hagués
passat exactament així. El fonamentalisme és enemic de
la veritat. Hem de procurar descobrir la intenció, el fil
conductor, les conviccions que s’hi expressen. Deia Pau:
“La lletra mata, l’Esperit és el que dóna vida a la lletra”.
I no és pas només això, n’hi ha més –i aquí arribaríem
al gran repte–. Més enllà del text bíblic, més enllà de les
doctrines, els dogmes, les imatges tradicionals de Déu, fins
i tot de les conclusions boniques i revolucionàries de la
ciència d’avui, en els pobles hi ha una fe tenaç que sempre
reneix, fins i tot quan queda sufocada per una ciència que,
de vegades, pretén ser infal·lible, o per un dogmatisme
que, moltes vegades, es considera propietari de la veritat.
Es tracta d’una intuïció mística, anterior a tot allò que
fem en la ciència o en la religió. És una veu silenciosa,
fràgil, sense paraules, que puja del fons de l’inconscient
col·lectiu de la humanitat i ens diu: Déu existeix, està
amb nosaltres, ens sent; en depenem, “en ell vivim, ens
movem i som. [...] Perquè nosaltres també som del seu
llinatge.” (Fets 17, 28). I Agustí responia: “Ens feres per a
tu, i el nostre cor està inquiet fins que descansi en Tu”.
Totes les religions intenten donar una resposta a
aquest anhel profund del cor humà, que té raons que la
mateixa raó desconeix. Avui, més que mai, amb cada nova
generació, tornen aquestes mateixes preguntes: per què
existim? Qui ens va fer? Quin és el sentit de la nostra vida?
Ciència i fe han d’ajudar a cercar la resposta. Aquest és

avui el gran repte o missió dels dos Llibres de Déu.
III. L’esperança que ens anima
El poble de la Bíblia va aconseguir descobrir la
presència de Déu en la vida i en la natura. Deien: “El cel
parla de la glòria de Déu” (Sl 19). Admiraven la grandesa
del Creador i varen cantar la bellesa de la Creació en salms
com el 8, 19, 46, 104, 136, 139 i 148.
Aquests salms ens donen una idea del que significava
per al poble oprimit del desterrament la fe en el poder
creador de Déu. En la lectura del Llibre de la Vida, doncs,
no es tractava només d’obtenir informacions sobre el
que havia succeït en el passat, en l’origen del món. Es
tractava, sobretot, de saber qui era el Déu que estava
amb ells allà a l’exili, en el fons del pou, en aquella
foscor sense llum, en aquell desànim sense futur... El
redescobriment de la presència creadora de Déu en la seva
vida va ser com la resurrecció del poble que va il·luminar
la vida i la mateixa natura.
Aquesta va ser i continua essent l’ajuda que la
Bíblia, el Segon Llibre de Déu, pot, vol i ha de donar
per tal que puguem comprendre millor el Primer Llibre
de Déu, el Llibre de la Vida. I aquesta ajuda depèn no
només de la investigació científica, sinó també i sobretot
de la renovació interior de la nostra fe i del testimoni
comunitari de la Bona Nova de Déu que ens va dur Jesús.
Molt més que els jueus, els grecs i els bàrbars del
passat, avui tenim les nostres raons de sobra per dir:
“Senyor Déu nostre, la teva presència irromp arreu de la
Terra. L’Univers sencer canta la teva glòria!”. Més que mai
som convidats a tornar a agafar el Segon Llibre de Déu
per, a través d’ell, (1) redescobrir la presència amorosa i
creadora de Déu en tot allò que existeix, i (2) redescobrir
en els descobriments increïbles de la ciència la revelació
de Déu en el Llibre de la Vida.
La ciència i la fe, si són veritables, ens porten a ser
humils, a no pretendre que la nostra religió sigui millor
que les altres religions. Elles ens ajuden a aprofundir la
nostra manera cristiana d’experimentar Déu en la vida i en
la natura per tal que la puguem expressar i compartir amb
els altres que pensen diferent de nosaltres i, així, enriquirnos mútuament. En aquest compartir, tal vegada arribem a
tenir la mateixa experiència que va tenir Jesús en contacte
amb algú d’una altra raça i religió: “Us asseguro que ni a
Israel no he trobat tanta fe” (Lc 7,9). Jesús va aprendre
d’un pagà.
Tornem a la pregunta de la professora: Quin és el llibre
més important que Déu va escriure per a nosaltres?
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abril

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Hch 2,36-41 / Sl 32
Hch 3,1-10 / Sl 104
Mt 28,8-15 Anaclet, Marcel·lí, Isidor
Jn 20,11-18 Zita, Montserrat
Lc 13-35
Marc
1995:
Quim
Vallmajó
(Navata,
Alt
Empordà,
1941),
missioner
1977:
Rodolfo
Escamilla,
sacerdot,
màrtir,
Mèxic.
1667: Mor Pedro de Betancourt, apòstol dels pobres a
a Àfrica, és assassinat a Rwanda.
1999: El Tribunal del Deute Extern de Río de Janeiro (Brasil)
Guatemala, canonitzat el 30.07.2002.
determina que aquest no es pagui.
1975: Es constitueix l’Associació Indígena de la República 1998: Mons. Gerardi, després de publicar l’informe «Nunca
Más», el qual documenta 55.000 violacions de drets
Argentina (AIRA).
humans
atribuïdes
en
un
80%
a
l’exèrcit,
és
assassinat
Minvant: 02h47m a Aquari
a Guatemala.
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28
28

Dijous

29 Divendres
29

30 Dissabte
30

Hch 3,11-26 / Sl 8
Hch 4,1-12 / Sl 117
Hch 4,13-21 / Sl 117
Pere Chanel
Lc 24,35-48 Catalina de Siena
Jn 21,1-14 Pius V
Mc 16,9-15
1688: Carta Regia de Portugal restablint l’esclavitud i la 1982: † Mor Enrique Alvear, bisbe, pastor i profeta de 1948: Vint-i-un països ﬁrmen a Bogotà la carta constitutiva
l’Església a Xile..
guerra justa contra l’indi.
de l’OEA.
1965: Lyndon Johnson ordena envair la República 1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, màrtir de la 1977: Es crea l’Associació de les Madres de la Plaza de
violència i la impunitat a Guatemala.
Dominicana.
Mayo (Argentina).
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina missionera 2009: El jutge Garzón obre una causa per jutjar els
responsables de les tortures a Guantánamo durant
recoleta, és assassinada per la seva defensa dels
l’administració Bush.
indígenes a la Prefectura Apostòlica de Lábrea (Brasil).
Va desaparèixer el 28 d’abril i van trobar-ne el cadàver
el 3 de maig.

Maig

11

2n Diumenge de Pasqua
Hch 2,41-47 / Sl 117
1Pe 1,3-9 / Jn 20,19-31

Josep Obrer
Felip i Santiago
Primer diumenge de maig: Dia dels màrtirs d’Hondures.
1980: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo Cifuentes,
catequista, són segrestats i morts, màrtirs, a
Guatemala.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, a Soyapango (El Salvador), és capturat
i desaparegut pel seu compromís cristià, amb el seu
amic Edwin Laínez. 30 anys.
Dia Internacional dels Treballadors.
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22

Dilluns

33

Dimarts

Maig

1Cor 15,1-8 / Sl 18
Hch 4,23-31 / Sl 2
Jn 3,1-8 Felip i Santiago
Jn 14,6-14
Atanasi
1979: Luis Alfonso Velázquez, nen de 10 anys, màrtir de la 1500: Fra Henrique de Coímbra, primer missioner europeu
que trepitja terra brasilera.
dictadura somocista a Nicaragua.
1981: Es crea la Unió de Nacions Indígenes del Brasil 1991: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i quatre com(UNI).
panys, màrtirs de la Reforma Agrària, a El Astillero
(Hondures). 20 anys.
1994: Sebastián Larrosa, estudiant camperol, màrtir de la
solidaritat entre els pobres del Paraguai.
Dia de l’ONU de la Llibertat de Premsa.
1997: Mor Paulo Freire, fundador de la pedagogia alliberadora
Nova: 06h51m a Taure
llatinoamericana.
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4
4

Dimecres

Hch 5,17-26 / Sl 33
Ciriac, Mònica
Jn 3,16-21
1493: Butlla Inter Caetera per la qual el Papa fa donació de
les terres del nou Continent als Reis Catòlics.
1521: Mor Pedro de Córdoba, primer apòstol missioner
dels dominics a Amèrica. Autor del primer catecisme
a Amèrica.
1547: Cristóbal de Pedraza, bisbe d’Hondures, “Pare dels
Indis”, màrtir.
2010: Martínez de Hoz, superministre ideòleg de la dictadura,
és detingut als 84 anys a Buenos Aires.

55

Dijous

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jn 3,31-36
Màxim
1862: Mèxic derrota els francesos a Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legió
de Maria, màrtir salvadorenca.
2001: És assassinada Bàrbara Ann Ford, de 64 anys,
religiosa nord-americana. Vivia al Quiché des de
1989. 10 anys.

6 Divendres
6

77

Dissabte

Hch 5,34-42 / Sl 26
Hch 6,1-7 / Sl 32
Jn 6,1-15 August, Flàvia, Domitila
Jn 6,16-21
Heliodor
1977: Óscar Alajarín, militant de l’Església metodista, màrtir 1937: Prestes és jutjat, 16 anys de presó (Brasil).
1991: El fazendeiro Jerônimo de Amorim és capturat per
de la solidaritat a l’Argentina.
ordenar la mort d’un sindicalista a Brasil.
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdot, màrtir a Colòmbia.
1994: La Cort Constitucional de Colòmbia legalitza la «dosi
personal» de narcòtics.

Maig

8
8

3r Diumenge de Pasqua
Hch 2,14.22-33 / Sl 15
1Pe 1,17-21 / Lc 24,13-35

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, és assassinat pels
que cobejaven les terres dels indis que ell acompanyava
a Mato Grosso (Brasil).
1989: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí d’origen holandès,
és assassinat per un militar a Santa María (Chiriquí,
Panamà).
Dia de la Creu Roja Internacional.

109

9
9

Dilluns

Hch 6,8-15 / Sl 18
Pacomi, Gregori Ostienc
Jn 6,22-29
1982: Luís Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco (Perú), és
amenaçat de mort per la seva opció preferencial pels
pobres i mor en «accident».
1994: Nelson Mandela pren possessió de la Presidència de
Sud-àfrica, després de les primeres eleccions multirracials de la història del país, en les quals va obtenir
el 62% dels vots. És el primer president negre del seu
país i el pres polític amb més anys a la presó.

10
10

Dimarts

Maig

Creixent: 20h33m a Lleó
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11
11

Dimecres

Hch 7,51-8,1a / Sl 30
Hch 8,1b-8 / Sl 65
Jn 6,30-35 Anastasi
Joan d’Àvila, Antoní
Jn 6,35-40
1795: El zambo José Leonardo Chirino encapçala la insu- 1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de les «villas
rrecció de Coro (Veneçuela), amb indis i negres, “per la
miseria». www.carlosmugica.com.ar
llibertat dels esclaus i l’eliminació dels impostos”.
1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luís Torres, escolà,
1985: Irne García, sacerdot, i Gustavo Chamorro, militant,
màrtirs a El Salvador.
màrtirs de la justícia i la promoció humana a Guanabanal (Colòmbia).
1986: El sacerdot Josimo Morais Tavares és assassinat
pels latifundistes, màrtir de la pastoral de la terra a
Imperatriz (Brasil). 25 anys.
2009: Mor a l’edat de 99 anys Tránsito Amaguaña, líder
indígena equatoriana vinculada al Partit Comunista
d’Equador que va lluitar pels drets de les dones, el
sistema cooperativista al camp i la fundació d’escoles
bilingües, en castellà i quítxua.

12
12

Dijous

Hch 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51
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).

13 Divendres
13

14 Dissabte
14

Hch 1,15-17.20-26 / Sl 112
Hch 9,1-20 / Sl 116
Jn 15,9-17
Jn 6.52-59 Maties
Fàtima
1829: Naixement de Segundo Ruiz Belvis, patriota i 1811: Independència del Paraguai. Festa nacional.
1904: Mor Mariano Avellana, missioner popular, claretià,
revolucionari porto-riqueny.
a Xile.
1888: S’aboleix jurídicament l’esclavitud al Brasil, quan ja
1980: Matança del riu Sumpul (El Salvador), on moren més
el 95% dels negres havien
de 600 persones.
aconseguit la llibertat per ells mateixos (llei àurea).
1977: Luís Aredez, metge, màrtir de la solidaritat entre els 1980: És assassinat Juan Ccaccya Chipana, obrer, militant,
víctima de la repressió policial al Perú.
pobres de l’Argentina.
1998: L’exèrcit ocupa a Bogotà la seu de la Comissió de 1981: Carlos Gálvez, sacerdot, màrtir a Guatemala. 30
anys.
Justícia i Pau de la Conferència Nacional de Religiosos
1988: Camperols màrtirs per la causa de la Pau (Cayara,
de Colòmbia.
Perú).
1991: Porﬁrio Suny Quispe, militant i educador, màrtir de la
justícia i solidaritat a Perú. 20 anys.

Maig

15
15

4t Diumenge de Pasqua
Hch 2,14a.36-41 / Sl 22
1Pe 2,20b-25 / Jn 10,1-10

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. 25 anys.
1987: Màrtirs indígenes, víctimes de la despossessió de les
seves terres a Bagadó (Colòmbia).
Dia Internacional dels Objectors de Consciència.
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16

Dilluns

17
17

Dimarts

Hch 11,1-18 / Sl 41
Hch 11,19-26 / Sl 86
Jn 10,1-10 Pasqual Bailón
Jn 10,22-30
Joan Nepomucè, Ubald
1818: Joan II aprova l’arribada de colons suïssos cap a l’actual 1961: Comença el bloqueig comercial dels EUA contra
Cuba, en resposta a la Reforma Agrària realitzada
Nova Friburg (estat de Río de Janeiro), després de la
per la revolució cubana.
fam de 1817 a Suïssa.
1981: Edgar Castillo, periodista, és assassinat a Guatemala.
Dia Mundial de les Telecomunicacions.
30 anys.
Una crida a evitar els enormes desequilibris en la
producció de missatges i programes.

Maig

Plena: 11h09m a Escorpí
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18 Dimecres
18

Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Jn 12,44-50
Rafaela Ma Porras
1525: Fundació de Trujillo (Hondures).
1781: És esquarterat José Gabriel Condorcanqui, Tupac
Amaru II, lluitador del Perú i Bolívia.
1895: Neix Augusto C. Sandino a Nicaragua.
1950: Es reuneix a Río de Janeiro el Consell Nacional de
Dones Negres.

19
19

Dijous

Hch 13,13-25 / Sl 88
Jn 13,16-20
Pere Celestí
1895: José Martí mor en combat, lluitant per la independència
de Cuba.
1995: Mor Jaime Nevares, bisbe de Neuquén, veu profètica
de l’Església argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, de 40 anys, agricultor sense terra,
és assassinat a São Miguel de Taipú (Brasil).

20Divendres
20

21 Dissabte
21

Hch 13,26-33 / Sl 2
Hch 13,44-52 / Sl 97
Jn 14,1-6 Felícia i Gisela, Joan Eliot
Jn 14,7-14
Bernardí de Siena
1506: Colom mor a Valladolid (Espanya).
1897: Gregorio Luperón, heroi de la independència de la
1976: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michellini, militants
República Dominicana, mor a Puerto Plata.
uruguaians, màrtirs de la lluita del poble.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir (Guatemala).
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir de la causa
30 anys.
dels pobres (Guatemala). 30 anys.
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religiós, màrtir (Colòmbia).
1993: Carlos Andrés Pérez, president de la República de
20 anys.
Veneçuela, és destituït.
1991: Irene McCormack, missionera, i companys, màrtirs
1998: Francisco de Assis Araújo, cacic xukuru, és assassinat
per la causa de la pau (Perú).
a Pesqueira (Pernambuco, Brasil).
Dia Mundial de l’ONU de la Diversitat Cultural
pel Diàleg i el Desenvolupament.

Maig

22
22

5è Diumenge de Pasqua
Hch 6,1-7 / Sl 32
1Pe 2,4-9 / Jn 14,1-12

Joaquima Vedruna, Rita de Casia
1937: Matança de Caldeirão (Brasil).
1965: Brasil envia 280 soldats, sol·licitats pels EUA, en suport
al cop a Santo Domingo.
Dia Internacional de l’ONU de la Biodiversitat.
Estan en perill d’extinció el 22% de les espècies de
mamífers, el 23% de les d’amﬁbis i el 25% de les de
rèptils. En tot el món, entre 1970 i 2005, la biodiversitat
ha descendit un 30%.
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Dilluns

24Dimarts
24

Maig

Hch 14,5-18 / Sl 113
Hch 14,19-28 / Sl 144
Jn 14,21-26 Vicenç de Lerins
Jn 14,27-31a
Desideri
1822: Batalla del Pincincha, plena independència de
Ludwig Nommensen
l’Equador.
1977: Elisabeth Käseman, militant luterana, màrtir dels pobres
1986: Ambrosio Mogorrón, infermer espanyol, i companys
(Buenos Aires, Argentina).
camperols, màrtirs de la solidaritat a San José de
Setmana de Solidaritat amb els pobles
Bocay (Nicaragua). 25 anys.
de tots els territoris colonials.
2005: Edickson Roberto Lemus, lluitador per la reforma
agrària, és assassinat a Progreso (Hondures).
Minvant: 18h52m a Peixos
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25 Dimecres
25

Hch 15,1-6 / Sl 121
Vicenta López Vicuña
Jn 15,1-8
Gregori VII
1810: Revolució de maig, Dia de la Pàtria Argentina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià màrtir
a mans de terratinents i militars.

26
26

Dijous

27 Divendres
27

Hch 15,22-31 / Sl 56
Hch 15,7-21 / Sl 95
Jn 15,12-17
Jn 15,9-11 Agustí de Cantorbery
Felip Neri, Mariana Paredes
Joan Calví
1966: Independència de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot de 28 anys, màrtir de 1975: S’oﬁcialitza el quítxua al Perú.
2008: Són detinguts 98 ex-agents de la DINA, aparell
la justícia a Recife (Brasil).
repressor de la dictadura de Pinochet, per l’«operación
Colombo», amb 119 assassinats.

28 Dissabte
28

Hch 16,1-10 / Sl 99
Emili i Just
Jn 15,18-21
1926: Cop d’Estat que porta el dretà Salazar al poder a
Portugal, ﬁns a la seva mort el 1970.
1993: Javier Cirujano, missioner, màrtir de la pau i la
solidaritat a Colòmbia.
2001: La justícia francesa crida Henry Kissinger, ex-secretari
d’Estat dels EUA, implicat en assassinats de ciutadans
francesos sota el règim de Pinochet.
2004: Amèrica Central ﬁrma un TLC amb els EUA que han de
ratiﬁcar els Congressos dels respectius països.

Maig

29
29

6è Diumenge de Pasqua
Hch 8,5-8.14-17 / Sl 65
1Pe 3,15-18 / Jn 14,15-21

Maximí, Jiri Tranovsky
1969: El «cordobazo»: explosió social contra la dictadura
d’Onganía, a Córdoba (Argentina).
1978: Matança d’un centenar d’indígenes quechís a Panzós
(Guatemala).
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», camperol,
sindicalista, agent de pastoral, màrtir a Conceição do
Araguaia (Brasil).
2001: La jutgessa Servini, de l’Argentina, reitera a Xile la
sol·licitud d’extradició de Pinochet per jutjar-lo per
l’assassinat del general Prats.
2009: Detenen a Santiago de Xile un dels soldats que va
executar Víctor Jara, 35 anys després.
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Ernesto Cardenal
Managua, Nicaragua

Cristina cosina de ma mare
era quinzeanyera aleshores
primeta de cintura
canelles magres recordo
i jo tenia set anys
era l’era
de Donya Carmela Noguera
escrigué Joaquín Pasos
(Donya Carmela la
de vetllades d’escola
on col·legiala
es lluí Cristina)
i era l’era de Greta Garbo
Lindbergh Babe Ruth Chaplin
xicota dels poetes avantguardistes
no seguí essent quinzeanyera
ni jo nen tampoc
els darrers anys
entre quatre parets
no recordava res
ni tan sols qui era
Babe Ruth el dels home runs
era quan jo era nen
potser no saps qui és
fa molt que morí
La Dickinson deia:
si ja no estic viva
al de corbata roja
deu-li per mi una engruna
morí Merton
moriran les estrelles sens calor
fredes com el seu voltant
i Eliot: “tots cauen en el negre”
Els forats negres també desapareixen
En el meu taller de poesia
de nens amb càncer
un nen escrigué
de nens desnonats
esperant el seu torn
Tots en el cosmos
esperem torn
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Orfes en el món mecanicista
a mercè de l’accident i l’atzar
el Ford al qual pujo
pot ser el de la mort
Què és la vida
feta de partícules

partícules elementals
que no estan vives?
“el món és com és”
diem tots
La mecànica quàntica ha comprovat
que no és pas com és
o no treballarien els ordinadors
De la mateixa manera que envellim
hauríem de desenvellir
no hi ha simetria
aquesta asimetria del temps
d’on vingué?
d’on venim nosaltres
fills del temps
enmig de bellesa perible
ansiant bellesa perdurable?
Si hi ha Déu som immortals
i si no n’hi ha no som
no n’hi ha d’altra
no hi ha cap altra alternativa
que ser etern
o eternament no ser
o eternitat o res no hi ha cap altra cosa
només l’estoneta que estiguérem vius
només aquells dies ja passats
i mai no hi haurà mai més res més
més res per sempre més
no ser per tota l’eternitat
Un dia la consciència
es girà vers ella mateixa
consciència d’ella
i desgraciadament
de la seva mort
Únic animal que sap que ha de morir
Hi hagué d’haver consciència
que conegués l’univers
I en conèixer l’univers
conegué que moríem
L’aparició de la consciència
fou una altra existència biològica
El no només conèixer sinó conèixer-se
no només saber sinó saber que sap
La certesa de la mort
com a fruit d’aquest avenç
Els animals coneixen
però no pas a ells mateixos
conèixer-se un mateix

José María: No sóc assagosta, sinó poeta. Contribueixo a aquesta Agenda sobre la religió amb aquest poema, recent i encara inèdit. Els abrassa, Ernesto.

Elegia a Cristina Downing

fou conèixer que morim
La consciència un perill per a l’espècie
Poder sobreviure la certesa de la mort
i malgrat ella no haver-nos extingit
Caçador-recol·lector
a la selva negra
sense metges
el més petit malestar
aterria
i entre lleons
indefens i despullat
un menjar ambulant
tallava les fruitetes
mirant a totes bandes
temorós de la mort
mirant les belles estrelles
sense entendre-les
què en serà d’elles?
Caçadors-recol·lectors
conscients de ser conscients
conscients de la mort
moria el cérvol ferit
i el matador sabia
que ell també moriria
Allà dalt entre les branques
no hi havia mort
el mico és en el present
intensament
sense res de passat
ni de futur
Ni hi ha mort per als nens
qui fos nen sempre!
quan jo tenia quatre anys
vaig matar un perico amb un coco
i vaig cridar pel que havia fet
(així vaig saber de la mort)
A la selva negra
on tot pot passar
la mort és l’única
certesa que tenim
Des que hi ha humanitat hi ha hagut religions
supersticions si vols?
o és que tal vegada fou fe
Així no ens extingirem
sabent que moríem
Hi ha Déu o l’univers és absurd
I si no n’hi ha morim per sempre
En aquest sentit seria la transcendència
una adaptació de l’evolució en la ment
o un mecanisme de defensa de la nostra espècie

davant l’efecte paralitzant de la consciència
de la mort
Així sobrevivim
Religions o supersticions
sempre fou fe
en la immortalitat
Arribarà un dia
en què no hi haurà astronomia
i el cel estarà buit
les galàxies se separen
i es van quedant soles
sense cap altra a la vista
i a cada galàxia aïllada
les estrelles apagant-se
i quan s’apagui la darrera
tot serà tenebres
(això no és ciència-ficció)
Si així és la cosa Cristina Downing
en aquest cosmos no hi ha salvació
Amb la salvetat
d’un prodigi biològic
-l’EncarnacióUna evolució biològica
que acabi en Déu
Som un sol Cos
el d’un ressuscitat
d’entre els morts
La humanitat és una
orgànicament una
si en ressuscita un
ressusciten tots
“Si no ha ressuscitat estem cardats” (1 Corintis 15,17)
L’evolució té direcció
que és la unió de l’univers:
l’Amor d’una humanitat sense soledat
incompatible amb la mort total
Tot determinat i per això es diu:
“Per tal que es compleixin les Escriptures”
No fou pas profetitzat perquè esdevindria
sinó que esdevé perquè fou profetitzat
Ressusciten tots
els que són un
en un passat futur present
Cristina Downing
Present!
O serà tal vegada com néixer altra vegada:
una vida nova en un nou univers
Les Escriptures diuen
havia de morir
❑
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per ressuscitar
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30 Dilluns
30

31
31

Dimarts

Sf 3,14-18 / Int. Is 12,2-6
Hch 16,11-15 / Sl 149
Ferran, Joana d’Arc
Lc 1,39-56
Jn 15,26-16,4a Visitació de Maria
1961: El dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo mor 1979: Teodoro Martínez, camperol, militant cristià, màrtir
assassinat.
a Nicaragua.
1994: Mor María Correa, religiosa paraguaiana, germana 1986: Primera Trobada d’Agents de Pastoral Negres de
dels indígenes Mby’a i profeta de la denúncia a la
la diòcesi de Duque de Caxias i São João de Meriti
seva terra (Paraguai).
(Brasil). 25 anys.
1996: La comissió de desapareguts polítics aprova la 1990: Mor Clotario Blest, profeta cristià al món sindical
indemnització a la família de Fiel Filho (Brasil).
xilè.

Maig

Dia Mundial Sense Tabac.
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11 Dimecres

Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Justí
Jn 16,12-15
1989: Sergio Restrepo, sacerdot, màrtir de l’alliberament
dels camperols de Tierralta (Colòmbia).
1991: João de Aquino, president del Sindicat de Nueva
Iguazú (Brasil), és assassinat. 20 anys.
2009: General Motors declara la suspensió de pagaments
més gran de la història industrial dels EUA, amb
122.550 milions de deute.
Eclipsi parcial de Sol,
visible a l’E Àsia i N de Nord-amèrica
Nova: 21h03m a Bessons

22

Dijous

3 Divendres

4 Dissabte
4

Hch 18,1-8 / Sl 97
Hch 18,9-18 / Sl 46
Hch 8,23-28 / Sl 46
Pere i Marcel·lí
Jn 16,16-20 Carles Luanga
Jn 16,20-23a Francesc Caracciolo
Jn 16,23b-28
1559: L’Oïdor Fernando Santillán informa de les matances
1537: Butlla Sublimis Deus de Pau III, que condemna Joan XXIII
d’indis a Xile.
l’esclavitud.
1548: Mor Juan de Zumárraga, bisbe de Mèxic, protector
1980: José María Gran, missioner, i Domingo Batz, sagristà,
1987: Sebastián Morales, diaca de l’Església evangèlica,
dels indis.
màrtirs a El Quiché (Guatemala).
màrtir de la fe i la justícia a Guatemala.
1758: La Comissió de Límits troba els Yanomami de
Veneçuela.
Dia Internacional dels Nens
1885: São Carlos Luanga i companys, màrtirs d’Uganda.
Víctimes Innocents de l’Agressió.
Patrons de la joventut africana.
1963: Mor Joan XXIII.

Juny

55

Ascensió del Senyor
Hch 1,1-11 / Sl 46
Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20

Bonifaci
1573: Execució del cacic Tanamaco (Veneçuela).
1981: Es descobreix el primer cas de SIDA de la història, a
Los Angeles (EUA). 30 anys.
1988: Agustín Ramírez i Javier Sotelo, obrers màrtirs
de la lluita dels marginats del Gran Buenos Aires
(Argentina).
2000: La Cort d’Apel·lacions de Santiago retira la immunitat a
l’ex-president de facto Pinochet, acusat per 109 querelles als tribunals xilens i buscat internacionalment.
Dia Mundial del Medi Ambient.
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6
6

Dilluns

Juny

Hch 19,1-8 / Sl 67
Norbert
Jn 16,29-33
1940: Mor Marcus Garvey, líder negre jamaicà, mentor del
panafricanisme.
1980: És assassinat José Ribeiro, líder de la nació indígena
Apurinya (Brasil).
1989: Pedro Hernández i companys, líders indígenes, màrtirs
del reclam de la pròpia terra a Mèxic.
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77

Dimarts

8 Dimecres
8

Hch 20,28-38 / Sl 67
Hch 20,17-27 / Sl 67
Robert, Seattle
Jn 17,11b-19
Jn 17,1-11a Salustià, Medard
1494: Castella i Portugal signen el Tractat de Tordesillas 1706: Una carta reial ordena segrestar la primera tipograﬁa
negociant les seves respectives àrees d’expansió
del Brasil, instal·lada a Recife.
a l’Atlàntic.
1982: Luís Dalle, bisbe d’Ayaviri (Perú), amenaçat de mort
1978: Comença l’organització del Moviment Negre Uniﬁcat
per la seva opció pels pobres, mor en un «accident»
(MNU).
provocat i mai aclarit.
1990: És assassinada la Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol 2001: Tres militars i un sacerdot són condemnats per
de les faveles a Nova Iguaçú (Brasil).
l’assassinat de Mons. Gerardi, tot i que queden alguns
1998: Centenars de soldats cauen sobre representants
dubtes per aclarir el cas.
indígenes reunits a El Charco (Guerrero, Mèxic), als
quals confonen amb guerrillers; moren deu camperols
i un estudiant.
2005: Després de 30 anys de lluita, es retornen les terres dels
camperols de les Lligues Agràries Paraguaianes.

9
9

Dijous

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Efrem, Columbà, Aidà, Bede
Jn 17,20-26
1597: Mor José de Anchieta, canari d’origen, evangelitzador
del Brasil, «Gran Pare» dels guaranís.
1971: Héctor Gallego, sacerdot colombià, és desaparegut a
Santa Fe de Veraguas (Panamà), per la seva defensa
dels camperols. 40 anys.
1979: Juan Morán, sacerdot mexicà, màrtir en defensa dels
indígenes mazahues.
1981: Mor Toribia Flores de Cutipa, dirigent camperola,
víctima de la repressió al Perú. 30 anys.

10 Divendres
10

11 Dissabte
11

Hch 25,13-21 / Sl 102
Hch 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
Críspul i Maurici
Jn 21,15-19 Bernabé
Mt 10,7-13
1521: Els indis destrueixen la missió de Cumaná (Veneçuela) 1980: Ismael Enrique Pineda i companys, promotors de
Càrites a San Salvador, són desapareguts a El
construïda per Las Casas.
Salvador.
1835: S’aprova al Brasil la pena de mort inapel·lable contra
l’esclau que mati o molesti el seu senyor.
1993: Norman Pérez Bello, militant, màrtir de la fe i l’opció
pels pobres a Colòmbia.

Creixent: 02h11m a Verge

Juny

12
12

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

Gaspar, Joan de Sahagún
1514: Per primer cop es llegeix un «requerimiento» (al
cacique Catarapa), en la veu de Juan Ayora, a la costa
de Santa Marta (Colòmbia).
1935: Finalitza la guerra del Chaco Paraguaià.
1981: És assassinat Joaquín Neves Norte, advocat del
Sindicat de Treballadors Rurals de Naviraí (Paranà,
Brasil). 30 anys.
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13
13

Dilluns

Juny

2Cor 6,1-10 / Sl 97
Antoni de Pàdua
Mt 5,38-42
1645: Comença la Insurrecció Pernambucana per expulsar
el domini holandès del Brasil.
2003: El Suprem de Mèxic concedeix l’extradició a Espanya
de Ricardo Cavallo, torturador durant la dictadura
argentina, per ser jutjat per Garzón.
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14
14

Dimarts

15 Dimecres
15

2Cor 8,1-9 / Sl 145
2Cor 9,6-11 / Sl 111
Mt 5,43-48 M. Micaela, Vito
Mt 6,1-6.16-18
Eliseu, Basili el Gran,
Gregori Naciancè, Gregori de Niça
1932: Comença la guerra del Chaco entre Bolívia i el
1977: És segrestat i desaparegut Mauricio Silva, sacerdot
Paraguai.
uruguaià, germanet de l’Evangeli, escombriaire a 1952: Mor Víctor Sanabria, arquebisbe de San José de
Buenos Aires.
Costa Rica, fundador de l’Acció Catòlica, defensor
1980: Cosme Spessoto, sacerdot italià, rector, màrtir a
de la justícia social.
El Salvador.
1987: Dotze persones són assassinades a Santiago de
1983: Vicente Hordanza, sacerdot missioner al servei dels
Xile per serveis de seguretat en què es va anomenar
camperols a Perú, és assassinat.
«Operació Albània» o «Matança de Corpus Christi».
2005: El Suprem argentí declara inconstitucionals les lleis 2005: La Suprema Cort de Mèxic declara no prescrit el
d’obediència deguda i punt ﬁnal.
delicte de l’ex-president Echeverría per genocidi, per
la matança d’estudiants de 1971.
Eclipsi total de Lluna, visible a Europa,
amb el seu màxim a les 20h13m
Plena: 20h13m a Sagitari

16
16

Dijous

Gn 14,18-20 / Sl 109
Joan Francesc de Regis
1Cor 11,23-6 / Lc 9,11b-17
1976: Matança de Soweto (Sud-àfrica) en què 700 nens són
assassinats per negar-se a aprendre «afrikaans», la
llengua de l’opressor.
1976: Aurora Vivar Vásquez, militant, sindicalista, màrtir de
les lluites obreres del Perú.
1978: Se signa el Tractat Torrijos-Carter pel qual els EUA
cediran el Canal a Panamà.

17 Divendres
17

2Cor 11,18-21b-30 / Sl 33
Mt 6,19-23
Ismael i Samuel
1703: Neix John Wesley a Anglaterra.
1983: Felipa Pucha i Pedro Cuji, camperols indígenes, màrtirs
del dret a la terra a Culluctuz (Equador).
1991: S’acaba l’Apartheid a Sud-àfrica. 20 anys.
Dia Internacional Contra la Desertiﬁcació.

18 Dissabte
18

2Cor 12,1-10 / Sl 33
Mt 6,24-34
Germà
1954: El president de Guatemala, Jacobo Arbenz, renuncia
davant d’una invasió fomentada per la CIA.
1997: El Brasil aprova la llei que permet privatitzar les
comunicacions.
2010: Mort del Premi Nobel de literatura, José Saramago.

Juny

19
19

Trinitat
Ex 34,4b-6.8-9 / Int. Dn 3
2Cor 13,11-13 / Jn 3,16-18

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). 25 anys.
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20 Dilluns
20

Juny

Gn 12,1-9 / Sl 32
Mt 7,1-5
Silveri
1820: Mor Manuel Belgrano, prohom argentí.
1923: Mor assassinat Doroteo Arango, «Pancho Villa»,
general revolucionari mexicà.
1979: Rafael Palacios, sacerdot, màrtir de les comunitats
de base salvadorenques.
1995: Greenpeace, amb el suport de l’opinió pública,
aconsegueix que Shell i Esso renunciïn a enfonsar a
l’oceà la plataforma petrolera Brent Spar, evitant que
se n’enfonsin 200 més.
Dia Mundial de l’ONU de les Persones Refugiades.
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21
21

Dimarts

22 Dimecres
22

Gn 13,5-18 / Sl 14
Gn 15,1-12.17-18 / Sl 104
Mt 7,6.12-14 Joan Fisher, Tomàs Moro
Mt 7,15-20
Lluís Gonçaga
Onèsim Nesib
1534: Benalcázar entra a Quito i la saqueja.
1980: Desapareixen vint-i-set dirigents sindicals de la Central 1965: Arturo Mackinnon, d’origen canadenc i missioner
Nacional de Treballadorsde Guatemala. Hi participen
de Scarboro, és assassinat pels militars als 33 anys
assessors militars d’EUA.
a Monte Plata per defensar els pobres, màrtir a la
1984: Sergio Ortiz, seminarista, màrtir de la persecució
República Dominicana.
contra l’Església a Guatemala.
1966: Mor Manuel Larraín, bisbe de Talca, president del
CELAM, pastor del poble xilè.
Any Nou Andí.
1993: Aprovació a Nicaragua de la “Ley de Lenguas” que
Solstici d’hivern al Sud i d’estiu al Nord,
cooﬁcialitza i afavoreix les llengües indígenes.
a les 17h16m

23
23

Dijous

Gn 16,1-12.15-16 / Sl 105
Mt 7,21-29
Zenó, Marcial
1524: Arriben a les costes mexicanes els «Dotze Apòstols
de la Nueva España», franciscans.
1936: Neix Carlos Fonseca, fundador del FSLN.
1967: Matança de Sant Joan, al centre miner «Siglo XX»,
Bolívia, on moren miners i les seves famílies.
Minvant: 11h48m a Àries

24Divendres
24

25 Dissabte
25

Is 49,1-6 / Sl 138
Gn 18,1-15 / Int. Lc 1
Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80 Guillem, Màxim
Mt 8,5-17
Naixement de Joan Baptista
Confessió d’Augsburg
1541: Rebel·lió indígena a l’oest de Mèxic (Guerra de Felip Melancton
Mixton).
1524: Col·loqui dels sacerdots i savis asteques amb els
1821: Batalla de Carabobo, a Veneçuela.
«Dotze Apòstols de Mèxic».
1823: Es constitueix la Federació de les Províncies Unides 1975: Els màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt, colombià,
de Centre Amèrica, que durarà ben poc.
Miguel «Casimiro» i set companys camperols
hondurenys.

Juny

26
26

Corpus Christi
Dt 8,2-3.14b-16a / Sl 147
1Cor 10,16-17 / Jn 6,51-58

Pelai
1541: Mort violenta de Pizarro.
1822: Històrica trobada de San Martín i Bolívar a
Guayaquil.
1945: Se signa la Carta de las Nacions Unides a San
Francisco, que començarà a existir oﬁcialment el
24.10.1945.
1987: Es crea la Confederació dels Pobles Indígenes
de Mèxic.
Dia Internacional de Lluita Contra l’Ús Indegut i el
Comerç Il·lícit de Drogues.
Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura.
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El «Punt Déu» del cervell
La base biològica de l’espiritualitat
Leonardo BOFF
Petrópolis RJ, Brasil

Notem avui pertot arreu una gran efervescència
religiosa. Després de difamada, perseguida i condemnada
a la desaparició per modernes ideologies negadores de
Déu i de la transcendència, des de l’il·luminisme fins al
marxisme, la religió ho ha resistit tot, i ara marca el seu
retorn vigorós. El fenomen no està lliure d’ambigüitats,
que han de ser criticades, però és innegable. Sembla que
els éssers humans s’han cansat de béns materials, exaltats
per la propaganda i també per l’excés de racionalitat
que domina tots els àmbits de la nostra cultura i de les
nostres professions.
S’ha parlat llargament que l’ésser humà és posseït per
dues fams: la de pa, que és sadollable, i la de bellesa, de
transcendència i d’allò que és sagrat, que és insadollable.
És en aquesta segona fam que se situa la religió i tots
els camins espirituals. Aquests han sorgit en la història i
sempre es tornen a actualitzar amb la pretensió d’atendre
aquesta fam insadollable.
Actualment la dimensió espiritual i religiosa s’ha
reforçat considerablement a través de les ciències de la
vida. No és una cosa que es restringeix a les institucions
religioses i que està lliurada a la mera tria humana. Ni les
religions en tenen el monopoli. Allò espiritual, i fins i tot
allò m’stic, posseeixen una base biològica. És per això
que es troben presents en tots els éssers humans. Negats
o afirmats, sempre hi són, perquè pertanyen a la nostra
constitució com a éssers humans. És el que els cient’fics
han anomenat “punt Déu” del cervell.
El “punt Déu” és una cosa permanent en nosaltres, i
sempre està actuant quan busquem el sentit de la vida,
quan tenim una experiència d’amor, de solidaritat, de
profunda pau i de comunió amb totes les coses. És aquest
“punt” el que ens fa entrar en diàleg amb Déu.
Les religions del món són formes d’expressar, a través
de ritus, comportaments i doctrines, aquest “punt Déu”.
Totes tenen “alguna cosa” en comú. Però les expressions
varien segons les cultures. Prendre’s seriosament el
“punt Déu” del cervell ens permet veure la unitat de fons
de totes les religions, més enllà de les seves leg’times
diferències.
Aquesta constatació ens permet valorar tota aquesta
onada de misticisme i de religiositat que travessa la
nostra cultura i inunda els mitjans de comunicació, com
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ara les ràdios i els canals de televisió. I ens ofereix
instruments per espiritualitzar la nostra vida més enllà
d’allò que les religions i esglésies constituïdes ens poden
oferir. Anem a oferir les principals dades d’aquesta nova
visió cient’fica.
És notori que un front avançat de les ciències
d’avui dia és l’estudi del cervell i de les seves múltiples
intel·ligències. S’ha arribat a resultats rellevants per
entendre el fenomen de què parlàvem amunt.
En aquests estudis es dóna èmfasi a tres menes
d’intel·ligència. La primera és la “intel·ligència
intel·lectual”, el famós QI (quocient d’intel·ligència), al
qual s’ha donat tanta importància al llarg de tot el segle
XX. És la intel·ligència anal’tica per la qual elaborem
conceptes i fem ciència. Gràcies a ella organitzem el
món, els estats, les empreses, tota mena de burocràcies, i
solucionem problemes objectius.
La segona és la “intel·ligència emocional”,
popularitzada sobretot pel professor de Harvard, psicòleg
i neurocient’fic David Goleman, en el seu conegut llibre
La intel·ligència emocional (QE= quocient emocional).
Goleman ha demostrat emp’ricament el que era una
convicció de tota una tradició de pensadors (des de Plató
fins a Freud, passant per Sant Agust’ i Sant Bonaventura):
l’estructura de base de l’ésser humà no és la raó (el
logos), sinó l’emoció (el pathos). Som, fonamentalment,
éssers de passió, empatia, compassió i amorositat. Tan
sols quan combinem QI amb QE és quan realment ens
mobilitzem.
La tercera és la “intel·ligència espiritual”. El seu
reconeixement, amb caracter’stiques cient’fiques,
deriva d’estudis molt recents (a partir de 1990),
fets per neuròlegs, neuropsicòlegs i tècnics en
magnetoencefalografia (que estudien els camps magnètics
i elèctrics del cervell). Segons aquests cient’fics hi ha
en nosaltres, emp’ricament verificable, una altra mena
d’intel·ligència, anomenada espiritual (Qes= quocient
espiritual). A través d’aquesta intel·ligència copsem els
contextos de la nostra vida, creativament trenquem l’mits,
percebem unitats i ens sentim inserits en el tot, tornantnos sensibles als valors, a qüestions del sentit de la vida i
a temes relacionats amb Déu i la transcendència.
Aquesta consciència posseeix la seva base biològica

a les neurones. S’ha comprovat que totes les neurones
implicades en una experiència conscient oscil·len
coherentment a 40 hertz. Quan els lòbuls temporals del
cervell estan sotmesos a una excitació que augmenta
aquesta freqüència, desencadenen una experiència
espiritual d’exaltació, d’immensa alegria i de beatitud,
com qui es troba davant d’una presència.
S’ha observat que sempre que s’aborden temes
religiosos, Déu o valors que tenen a veure amb el sentit
profund de les coses, no pas superficialment sinó amb una
involucració sincera i profunda, es produeix una excitació
que va molt més enllà dels normals 40 hertz.
Per aquesta raó, neurobiòlegs com Persinger i
Ramachandran, i la f’sica quàntica Danah Zohar, han
batejat aquesta regió dels lòbuls temporals com a “punt
Déu” (vegeu el llibre de D. Zohar titulat QS: intel·ligència
espiritual). D’altres s’estimen més parlar de “ment
m’stica” (mystical mind). L’existència d’aquest “punt Déu”
representa un avantatge evolutiu de la nostra espècie
“homo sapiens”. Només ella seria dipositària d’aquesta
qualitat neuronal a través de la qual copsem la presència
de Déu a l’univers.
Això no vol dir que Déu sigui només en aquest punt
de les neurones. Déu amara tota la realitat. Però el “punt
Déu” és un òrgan intern pel qual percebem la presència
de Déu en totes les coses i també en nosaltres.
Aix’ com l’evolució ha seguit un cam’ de tal manera
que ha produït en nosaltres diferents òrgans (els ulls per
veure, el nas per olorar, les orelles per sentir, el tacte per
tocar, la boca per menjar i parlar), i amb tots aquests
òrgans interioritzem l’univers cap endins de nosaltres, aix’
mateix ha creat aquesta capacitat interna que ens obra
l’accés a Déu.
Si això és aix’, podem dir, en termes del procés
evolutiu: l’univers ha evolucionat, al llarg de bilions
d’anys, fins a produir en el cervell humà l’instrument pel
qual és possible copsar la presència de Déu que sempre es
trobava a l’univers, tot i que era imperceptible per manca
d’una consciència adequada. L’espiritualitat pertany a
l’ésser humà i no és monopoli de les religions. Ans al
contrari: les religions són traduccions històriques del
“punt Déu”.
Però no n’hi ha prou amb constatar el “punt Déu” del
cervell. Com totes les coses vives, ha de ser alimentat
i activat continuament. Això es fa, abans de res, si
tornem cap endins de nosaltres mateixos i dialoguem
amb el nostre centre i amb el que hi ha de profund en
nosaltres. Aquest diàleg ens du a auscultar missatges que
la consciència envia, missatges de solidaritat, d’amor, de

comprensió, de perdó i de cura envers totes les coses.
Aquesta actitud genera serenitat i pau, i dóna sentit a
l’existència. És una irradiació del “punt Déu” activat.
La nostra cultura no facilita aquest capbussament cap a
l’interior. En la nostra cultura tot és dirigit cap a fora,
ocupa la ment i la distreu per tal que no es trobi amb
ella mateixa. És propi de la naturalesa del “punt Déu”
el fet d’obrir-nos dimensions cada cop més amples, fernos veure els contextos més grans de la nostra vida, i
permetre’ns descobrir el fil conductor que lliga i relliga
totes les coses. Només aix’ tenen sentit i no constitueixen
tan sols una seqüència aleatòria de sentiments i
sensacions superficials.
El “punt Déu” ens ajuda a alimentar el refús a fer el
mal, i ens reforça en la realització del bé i de tota mena
de valors, especialment aquells que impliquen obertura
a l’altre, a la protecció de la vida (sobretot d’aquella
més vulnerable), a la compassió, al perdó i a l’amor
incondicional.
Finalment hem d’incorporar una actitud de pregària
i meditació. Això significa el següent: ens hem de situar
davant de Déu, no pas com qui es troba al caire d’un
precipici aterrador, sinó en companyia d’un pare i d’una
mare plens de bondat, sentint-nos arrecerats com si
fóssim una criatura que es percep al palmell de la mà de
Déu. Aleshores podem parlar-li amb confiança, agrair-li
tants dons, suplicar-li llum per a les nostres recerques, o
simplement entregar-se a Ell sense dir res, en un silenci
ple de la seva presència.
Em permeto dir que jo mateix he desenvolupat un
cam’, basat en la tradició del segle II del nord d’Egipte,
que es combina també amb els mètodes del zen i del
budisme. L’he anomenat “cam’ de la senzillesa”. Es tracta
d’obrir-se a la Llum que ve de les altures. Aquesta incideix
damunt nostre, penetra el nostre cos i activa els punts
de concentració d’energia que els orientals anomenen
“chakras”, recorre cada porus del nostre ésser, ens
transfigura, ens alleuja, ens cura i ens obre a la Llum
beat’ssima que és l’Esperit Sant, tal com l’anomena
l’himne litúrgic de Pentecostès (vegeu el llibre Meditació
de la Llum: el cam’ de la senzillesa).
L’efecte d’aquesta activació del “punt Déu” és una pau
profunda que tan sols pot venir de Déu, ja que ens integra
amb nosaltres mateixos, ens sintonitza amb el nostre cor,
ens obre als altres i al mateix Déu.
Avui més que mai necessitem aquesta espiritualitat
per tal de fer una travessia feliç en un temps tan carregat
de contradiccions, conflictes i amenaces a la vida humana
i a la Terra, la nostra Casa Comuna.
❑
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27
27

Dilluns

Juny

Gn 18,16-33 / Sl 102
Ciril d’Alexandria
Mt 8,18-22
1552: Domingo de Santo Tomás i Tomás de San Martín,
dominics, primers bisbes de Bolívia, defensors dels
indis, màrtirs.
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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28 Dimarts
28

29 Dimecres
29

Pedro y Pablo
Gn 19,15-29 / Sl 25
Hch 12,1-11 / Sl 33
Mt 8,23-27
Ireneu
1890: El govern republicà, en obrir les portes del Brasil Pere i Pau
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
als emigrants europeus, estableix que els africans 1995: Conﬂicte de terres a São Félix do Xingú (Brasil), en
què moren sis camperols i un policia.
i asiàtics només podran entrar amb autorització
1997: Condemnats els tres fazendeiros que havien ordenat
del Congrés.
l’assassinat de Josimo Tavares (Brasil, 10 de maig
1918: Desembarcament de marines a Panamà.
1986).
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz és
derrocat.
2001: Wlademiro Montesinos ingressa a la presó de la base
naval d’El Callao, on ell mateix havia fet construir cel·les
especials per als líders terroristes (Perú).
2009: Cop d’Estat a Hondures contra el president constitucional Manuel Zelaya.

30
30

Dijous

11 Divendres

Gn 22,1-19 / Sl 114
Dt 7,6-11 / Sl 102
Protomàrtirs de Roma
Mt 9,1-8 Cast, Secundí, Aaron
1Jn 4,7-16 / Mt 11,25-30
Joan Olof Wallin
Caterina Winkworth, John Mason Neale
1520: La «Noche Triste», derrota dels conqueridors a 1867: Independència del Canadà. Festa nacional.
Mèxic.
1974: Mor Juan Domingo Perón, tres vegades president
1975: Dionisio Frías, camperol, màrtir de les lluites per la
de l’Argentina.
terra a la República Dominicana.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luís Navarrete,
1978: Hermógenes López, rector, fundador de l’Acció Catòlica
catequista, màrtirs a Guatemala. 30 anys.
Rural, màrtir dels camperols guatemalencs.
1990: Mariano Delaunay, mestre, màrtir de l’educació
2008: Manuel Contreras, ex-cap de la policia de la dictadura és
alliberadora a Haití.
condemnat a dues cadenes perpètues per l’assassinat 2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, malgrat
de l’ex-comandant en cap de l’exèrcit xilè Carlos Prats
l’oposició dels EUA.
i la seva esposa, a Buenos Aires el 1974. També
Eclipsi parcial de Sol,
condemnen set agents més de la DINA.
visible al Sud de l’Oceà Índic
Dia dels Màrtirs de Guatemala.
Nova: 08h54m a Cranc
(Dia de l’exèrcit, durant la dictadura).

22

Dissabte

Is 61,9-11 / Int. 1Sm 2
Lc 2,41-51
Vidal, Marcial
1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil).
1823: Conclou la guerra de independència de Bahía (Brasil),
amb la conquesta de Salvador.
1925: Neix el revolucionari africà Lumunba.
1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica, fa la seva
primera Conferència legal després de 30 anys.

Juliol

33

14è Diumenge ordinari
Zac 9,9-10 / Sl 144
Rm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30

Tomàs apòstol
1951: S’aprova al Brasil la llei Alfonso Arinos, que condemna
com a contravenció penal la discriminació de raça,
color i religió. 60 anys.
1978: Pablo Marcano García i Nydia Cuevas assalten el
Consolat de Xile a San Juan, per denunciar l’absurditat
de celebrar la independència del país (EUA) que la
nega a Puerto Rico.
1987: Tomás Zavaleta, franciscà salvadorenc, màrtir de la
solidaritat, a Nicaragua.
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4
4

Dilluns

Juliol

Gn 28,10-22a / Sl 90
Isabel de Portugal
Mt 9,18-26
1776: Independència dels EUA. Festa nacional.
1974: Antoni Llidó Mengua, sacerdot diocesà espanyol, és
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).
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55

Dimarts

6 Dimecres
6

Gn 32,22-32 / Sl 16
Gn 41,55-57;42,5-7.17-24a / Sl 32
Mt 9,32-38 Maria Goretti
Mt 10,1-7
Antoni Ma Zaccaría
1415: Mor John Huss a la República Txeca.
1573: Execució del cacic Tamanaco a Veneçuela.
1943: Mor a Buenos Aires Nazaria Ignacia March Mesa,
1811: Independència de Veneçuela. Festa nacional.
fundadora de les religioses «Cruzadas de la Iglesia»
1920: Bolívia ordena donar terra als «naturals».
i del primer sindicat obrer femení d’Amèrica Llatina
1981: Emeterio Toj, camperol indígena, és segrestat a
a Oruro (Bolívia).
Guatemala. 30 anys.
1986: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per la
democràcia del poble xilè. 25 anys.

77

Dijous

Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 / Sl 104
Fermí
Mt 10,7-15
1976: Arturo Bernal, camperol cristià, dirigent de les Lligues
Agràries, és mort per la tortura a Paraguai.
1991: Carlos Bonilla, obrer, màrtir del dret al treball a
Citlaltépetl (Mèxic). 20 anys.
2005: Un triple atemptat suïcida causa 56 morts al metro
de Londres.

8 Divendres
8

9 Dissabte
9

Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36
Gn 49,29-32; 50,15-26a / Sl 104
Mt 10,16-23 Roser de Chiquinquirá
Mt 10,24-33
Eugeni, Adrià, Priscil.la
1816: Al Congrés de Tucumán (Argentina), les Províncies
1538: Mort violenta d’Almagro.
Unides del Riu de la Plata declaren la seva indepen1991: Martín Ayala, màrtir de la solidaritat dels marginats
dència d’Espanya. Festa nacional.
del seu poble salvadorenc. 20 anys.
2008: Mort de Mercedes Ventura i Ma Eugenia Hernández, 1821: San Martín proclama la independència de Perú.
1880: Joaquín Nabuco funda la Societat Brasilera contra
educadores d’El Salvador
l’esclavitud, que va tenir una gran actuació a places
Creixent: 06h29m a Lliura
públiques i clubs.
1920: Pedro Lersa, estibador a Recife, lluitador pels drets dels
treballadors, és engarjolat i mort a la presó.

Juliol

10
10

15è Diumenge ordinari
Is 55,10-11 / Sl 64
Rm 8,18-23 / Mt 13,1-23

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), és 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, sacerdot, lluitador incansable
per la justícia i la llibertat a Xile.
2002: Es descobreix al Txad un crani de 7 milions d’anys,
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11
11

Dilluns

Ex 1,8-14.22 / Sl 123
Benet
Mt 10,34-11,1
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.

Juliol

Dia Mundial de la Població.
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12 Dimarts
12

13
13

Dimecres

Ex 3,1-6.9-12 / Sl 102
Ex 2,1-15a / Sl 68
Joan Gualbert
Mt 11,25-27
Mt 11,20-24 Enric
1900: Neix Juana Fernández Solar, Santa Teresa de Jesús
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colòmbia.
dels Andes, carmelita descalça xilena.
1917: Vaga general i insurrecció a São Paulo.
1976: Aurelio Rueda, sacerdot, màrtir dels habitants dels 1982: El jesuïta Fernando Hoyos, educador entre els
camperols, i Chepito, escolà de 15 anys, són morts
tuguris a Colòmbia.
per l’exèrcit (Guatemala).
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 anys, Perú.
1991: Riccy Mabel Martínez, és violada i assassinada per
militars, símbol de la lluita del Poble d’Hondures contra
la impunitat militar. 20 anys.
2007: Final de la impunitat legal a l’Argentina: la Cort Suprema
declara nuls els indults als repressors.

14
14

Dijous

15 Divendres
15

16 Dissabte
16

Ex 3,13-20 / Sl 104
Ex 11,10-12.14 / Sl 115
Ex 12,37-42 / Sl 135
Francesc Solano
Mt 11,28-30 Bonaventura
Mt 12,1-8 Carme
Mt 12,14-21
Vladimir
Camil de Lelis
1750: Mor José Gumilla, missioner defensor dels indis,
1616: Mor Francisco Solano, missioner franciscà, apòstol 1972: És torturat Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir
conreador de les llengües indígenes (Veneçuela).
del poble uruguaià.
dels indis al Perú.
1982: Els “sense sostre” ocupen 580 cases a Santo André
1630: Hernandarias publica al Paraguai les primeres 1976: El missioner Rodolfo Lunkenbein i el cacic bororo
(São Paulo, Brasil).
Lorenzo Simão, màrtirs del poble indígena al Brasil.
ordenances en defensa dels indis.
1969: Esclata la «guerra del futbol» entre El Salvador i Hon- 1981: Misael Ramírez, camperol, animador de comunitats,
màrtir de la justícia a Colòmbia. 30 anys.
dures, causada per l’expulsió de colons salvadorencs
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diòcesi d’El
de territori hondureny.
Quiché, és assassinat per les forces de la seguretat
de l’Estat a Guatemala. 20 anys.
Dia Internacional de l’ONU de la Família.
Plena: 06h39m a Capricorn

Juliol

17
17

16è Diumenge ordinari
Sb 12,13.16-19 / Sl 85
Rm 8,26-27 / Mt 13,24-43

Aleix
1566: Mor als 82 anys Bartolomé de Las Casas, primer
sacerdot ordenat al Continent, profeta llatinoamericà,
defensor de la Causa dels indis i dels negres.
1976: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma (Argentina).
1980: Sagnant cop militar a Bolívia, encapçalat pel general
Luís García Meza.
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Dilluns

19 Dimarts
19

Juliol

Ex 14,5-18 / Int. Ex 15
Ex 14,21-15,1 / Int. Ex 15
Arnulf, Frederic
Mt 12,38-42 Justa i Ruﬁna, Arseni
Mt 12,46-50
1872: Mor el gran indi zapoteca Benito Juárez.
1824: Itúrbide, emperador de Mèxic, és afusellat.
1976: Carlos de Dios Murias i Gabriel Longueville, sacerdots, 1911: Neix Agustí Chalaux que va proposar un model
són segrestats i morts, màrtirs de la justícia a La
polític, econòmic i social amb la ﬁnalitat de disminuir
Rioja (Argentina).
al màxim els abusos de poder i la misèria, seguint
vies pacíﬁques i democràtiques.
1936: Els obrers armats de Barcelona i altres poblacions
aturen l’alçament militar contra la República. Comencen 3 anys de Guerra Civil a Espanya.
1979: Triomfa la Revolució Sandinista.
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20 Dimecres
20

Ex 16,1-5.9-15 / Sl 77
Mt 13,1-9
Elies
1500: Reial cèdula que ordena alliberar tots els indis
venuts com a esclaus a la Península i tornar-los a
les Índies.
1810: Independència de Colòmbia. Festa nacional.
1923: Doroteo Arango, «Pancho Villa», general revolucionari
mexicà, mor assassinat.
1969: L’ésser humà, en la persona del comandant Neil Amstrong de l’Apol.lo XI, trepitja la Lluna per primer cop.
1981: Matança de Coyá (Guatemala): 300 morts, dones,
ancians i nens. 30 anys.
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21

Dijous

22 Divendres
22

Ex 19,1-2.9-11.16-20b / Int. Dn 3
Cant 3,1-4 / Sl 62
Llorenç de Brindis
Mt 13,10-17 Maria Magdalena
Jn 20,1.11-18
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, lluitador en 1980: Desapareixen Jorge Óscar Adur, sacerdot assumpciofavor dels camperols pobres, és assassinat a Brasiléia
nista, ex-president de JEC, Raúl Rodríguez i Carlos
(AC, Brasil).
Di Pietro, seminaristes a Argentina.
1984: Sergio Alejandro Ortiz, seminarista, màrtir a
Guatemala.
1987: El vicari d’Aguaricó, Alejandro Labaca, i la missionerea
Inés Arango, màrtirs a la selva equatoriana.

23 Dissabte
23

Ex 24,3-8 / Sl 49
Brígida
Mt 13,24-30
1978: Mario Mujía Córdoba, “Guigui”, obrer, mestre, agent de
pastoral, màrtir de la causa obrera a Guatemala.
1980: Mor en combat la infermera i alfabetitzadora 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: Vuit nens del carrer són assassinats per un esquadró
de la mort, mentre dormien, a la plaça de l’església de
la Candelera de Río de Janeiro.
Minvant: 05h02m a Taure

Juliol

24
24

17è Diumenge ordinari
1Re 3,5.7-12 / Sl 118
Rm 8,28-30 / Mt 13,44-52

Cristina
1783: Neix Simón Bolívar a Caracas.
1985: És assassinat Ezequiel Ramim, missioner combonià,
màrtir de la Terra, defensor dels «posseiros» a Cacoal
(Rondônia, Brasil).
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Dilluns

Juliol

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

27 Dimecres
27

Ex 33,7-11;34,5b-9.28 / Sl 102
Ex 34,29-35 / Sl 98
Mt 13,36-43 Celestí
Mt 13,44-46
Joaquim i Anna
1503: El cacic Quibian (Panamà), destrueix la ciutat de 1909: Setmana tràgica a Barcelona, reivindicacions obreres
Santa María, fundada per Colom.
fortament reprimides.
1927: Primer bombardeig aeri de la història del Continent, a 1991: Eliseo Castellano, sacerdot, màrtir a Puerto Rico.
càrrec dels EUA, contra Ocotal (Nicaragua), on unes
hores abans s’hi havia instal·lat Sandino.
1953: Assalt contra la caserna Moncada a Cuba.

28
28

Dijous

29Divendres
29

Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83
1Jn 4,7-16 / Sl 33
Innocenci
Mt 13,47-53 Marta
Jn 11,19-27
Johan Sebastian Bach, Heinrich Schütz, George Frederic Maria, Marta i Llàtzer de Betània, Olaf
Handel
1821: Independència del Perú. Festa nacional.
1980: Matança de setanta camperols a San Juan Cotzal
(Guatemala).
1981: Stanley Francisco Rother, nord-americà, és assassinat
després de 13 anys de servei sacerdotal compromès
en favor dels pobres a Santiago de Atitlán (Guatemala).
30 anys.
1986: Els cooperants Yvan Leyvraz (suís), Bernd Koberstein
(alemany) i Joël Fieux (francès) són assassinats per
la Contra a La Zompopera (Nicaragua).

30 Dissabte
30

Lv 25,1.8-17 / Sl 66
Pere Crisòleg
Mt 14,1-12
1502: Colom arriba a Hondures.
1811: És afusellat Miguel Hidalgo, rector de Dolores, heroi
de la Independència de Mèxic.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la
Segona Església Baptista de Cuba, involucrat en la
lluita revolucionària, és cosit a trets al carrer per la
policia de Batista.
Nova: 18h40m a Lleó

Juliol

31
31

18è Diumenge Ordinari
Is 55,1-3 / Sl 144
Rm 8,35.37-39 / Mt 14,13-21

Ignasi de Loyola
1970: Guerrillers tupamaros segresten el cònsol del Brasil
a Montevideo.
1997: Fòrum dels Moviments d’esquerra d’Amèrica Llatina
a São Paulo.
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el teisme, un model Útil però no pas absolut per «imaginar» Déu
Creure o no creure “en Déu” ja no és la qüestió, sinó en quin Déu creure
José María VIGIL

La ciència i la modernitat xoquen amb Déu
Però a partir del segle XVII, l’avenç de la ciència
va fent retrocedir “Déu” en tot allò que fins aleshores
se li havia atribuït. Grotius ho va dir: tot funciona
autònomament, etsi Deus no daretur, com si Déu no existís.
La ciència descobreix les “lleis de la natura”; els follets i
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els esperits ja no són necessaris, els miracles desapareixen,
i fins i tot es tornen increïbles. Bultmann dirà: no es pot
ser modern i creure en el món d’esperits tradicional.
No només la ciència, la psicologia social també ens
transforma: l’ésser humà modern adult no se sent a gust
davant d’un Déu paternalista tapaforats (Torras, 66).
Bonhoeffer dirà: “Déu es retira, ens fa una crida a viure
sense ell, en una santedat laica”.
Si en el segle XVIII va començar l’ateisme, en el segle
XX es va multiplicar per 12: va ser l’opció “religiosa” que
més va créixer. Augmenten els “a-teus”, els “sense-Déu”,
que no són pas persones de mala voluntat que vulguin
combatre Déu, sinó persones a les quals Déu no els resulta
creïble, ni tan sols intel·ligible. La idea clàssica de “déu”
es comença a qüestionar.
Nous replantejaments de la qüestió
El cristianisme occidental dels segles XVIII-XIX va
interpretar l’ateisme com a anticlericalisme, i en part tenia
raó. Però més endavant reconeixeria que una altra gran
part de raó la tenien els crítics ateus: “els cristians hem
velat més que no pas revelat el rostre de Déu” (Vaticà II,
GS19). Hem defensat males imatges de Déu, i ara som
molts cristians els que reconeixem que “jo tampoc crec en
aquest Déu en el que no creuen els ateus” (Arias, 42).
Però avui dia estem fent un pas més: el mateix
concepte de “déu”, fins i tot purificat de les males
imatges, és un concepte limitat, i d’acceptació no
universal. Més: hi ha qui creu que certs conceptes de
déu, fins i tot són perniciosos, doncs transmeten idees
profundament equivocades a la Humanitat. Baltodano
(210) considera urgent canviar la imatge de Déu al seu
país, perquè la imatge comuna que se’n té, li fa mal. La
qüestió, és nova, i molt seriosa: ¿quin estatut donem al
concepte “déu”?
JUTJAR:
La idea de “theos” té els seus problemes
Comencem reconeixent-ne alguns:
- l’“objectivització” de déu: és “un ésser”, molt
especial, però un ésser concret, un “individu”... que viu al
cel, allà dalt, allà fora... La immensa majoria dels creients
ho creuen així, literalment;

Les cites entre parèntesi es refereixen a pàgines d’aquesta mateixa Agenda.

VEURE:
Una llarga però no pas eterna història de la idea de
“Déu”
Els antropòlegs insisteixen que l’homo sapiens ha
estat homo religiosus des del començament. Aquest primat
va començar a ser “humà” quan va passar a necessitar
un sentit per viure, i va passar a percebre una dimensió
espiritual, sagrada, misteriosa...
Ens pensàvem que aquesta dimensió religiosa
dóna com a relació necessària un “Déu”, però avui sabem
que no ha estat pas sempre així. Ara tenim dades que
demostren com durant tot el Neolític (70.000 a 10.000 aC)
els nostres avantpassats adoraven a la Gran Deessa Mare,
confusament identificada amb la Natura. La idea de “déu”
és posterior, de l’època de la revolució agrària (fa 10.000
anys). El déu guerrer, masculí, que habita en el cel i
estableix aliances amb la tribu... és una idea divina recent,
que es va generalitzar i es va imposar majoritàriament en
les religions “agràries”.
El concepte grec de déu (“theos”) marcaria Occident
més tard: és el “teisme”, una forma de concebre allò
religiós centrant-ho tot en la figura de “déu”. Els déus
viuen en un món damunt del nostre, i són poderosos,
però tenen passions humanes. Els filòsofs grecs criticaran
aquesta imatge massa humana dels déus. El cristianisme
també purificarà la seva imatge de déu, que continuarà
essent, malgrat tot, força antropomòrfica: Déu estima,
crea, decideix, es penedeix, intervé, perdona, redimeix,
salva, té un pla... com nosaltres que, al cap i a la fi, estem
fets a la seva imatge i semblança. Aquest Déu totpoderós,
Creador, Causa primera, Senyor, Jutge... va quedar en el
centre de la cosmovisió religiosa occidental, com l’estrella
polar del firmament religiós en torn de la qual tot gira.
De Déu no se’n podia ni dubtar: el dubte ja era un pecat,
contra la fe. Creure o no creure en Déu: aquesta era la
qüestió decisiva.

- és una “persona”: estima, perdona, ordena, té un
pla... com nosaltres... ¿no és antropomorfisme?;
- és totpoderós, senyor i jutge universal, premiador i
castigador... ¿una projecció del sistema agrari?
- exerceix i reté la responsabilitat última sobre el curs
de la història (no ens en desresponsabilitza?);
- és el Creador: absolutament “transcendent”,
totalment diferent del cosmos... Un dualisme radical
que posa l’absolut per un costat, i la realitat còsmica,
despullada de tot valor, per un altre?
- tradicionalment ha estat un déu “tribal”, del meu
país o la meva religió, que “ens ha escollit” i ens protegeix
davant dels altres, ens ha revelat la veritat i ens dóna una
missió universal sobre els demés... ¿?
Ben considerat, tot això no és res més que una
forma d’imaginar Déu però una forma que fa temps que
està resultant inacceptable per a un nombre creixent de
persones... que senten que creuen en Déu, però no pas
en aquesta mena de déu, no pas en “theos”, que no seria
res més que una forma agrària d’imaginar-concebre la
divinitat... Déu ha de ser quelcom més profund que allò
que aquesta fe tradicional ha imaginat com a Déu.

a moltes persones resulta útil, fins i tot imprescindible.
Es tracta de descobrir que només és un instrument, i que
d’altres persones necessiten un altre model, no teista.
Creure o no creure en “déu” ja no és pas la qüestió; ara
allò decisiu és l’experiència espiritual de cadascú.

ACTUAR:
• Qui es trobi bé en la forma teista tradicional hi pot
continuar; no s’ha de molestar ningú.
• No obstant; moltes persones i comunitats
tradicionals faran bé en revisar aquest tema; no és bo de
desconèixer-lo només per mandra.
• En general calen noves imatges, noves metàfores de
Déu; les tradicionals estan desgastades i a moltes persones
ja no els serveixen (pàg. 228).
• Avui dia, un nombre creixent de persones
descobreixen que el teisme els resulta incompatible amb
la seva percepció actual del món, i que fora del teisme,
paradoxalment, es reconcilien amb la dimensió divina de la
realitat, amb la Realitat Divina, nom nou –més respectuósque donen a Déu.
• Els teòlegs cada dia veuen més clara la possibilitat
d’un cristianisme posteista, tot i que encara falti molt per
Establim una distinció
Una cosa és creure en el misteri de Déu, en la divinitat decantar bé aquesta intuïció. Es podria ser cristià i no ser
–la realitat última, inexpressable-, i una altra és creure que teista, no creure en “déu-theos”, sinó en la realitat divina,
aquest misteri adopti la forma concreta de déu-“theos” (un en la Divinitat.
ésser, allà dalt, totpoderós...).
• Es pot –i s’ha de– rellegir les religions més enllà del
teisme (n’hi ha que no són teistes). Així com el model
Creure en la realitat última, sense imatge de Déu
“déu” no és imprescindible, tampoc ho és la forma teista
- La realitat última, no pot ser tan senzilla com
clàssica de les religions. Podem viure més enllà del teisme,
aquesta imatge de déu-theos... No podem confondre
tot i que no pas més enllà de la realitat última. Una
allò que sigui en veritat la realitat última, amb la nostra
reinterpretació posteista del cristianisme ja l’està fent
idea “déu”. El teisme és un “model”, una forma concreta
molta gent, en la pràctica i en la teoria, i cal conèixer-la
d’imaginar-concebre allò diví, un instrument conceptual,
(Spong, 216).
una ajuda, no imprescindible.
• L’experiència espiritual de l’ésser humà és
- És un instrument cultural (Marina, 222), que s’ha
permanent, i es va aprofundint, però les imatges i
mostrat summament útil, genial fins i tot; però no és
explicacions que ens hem donat a nosaltres mateixos per
una “descripció” de la realitat última, que no ens podem
comprendre-la i expressar-la, han anat variant, i variaran,
“imaginar”.
a mesura que creix el nostre coneixement.
- És una creació humana; per això ha anat canviant,
• La polèmica tradicional per l’existència de Déu
i està canviant; ara ens sembla una idea evident, però la
(creure
o no creure en Déu...) és una discussió que ja
humanitat va passar molt temps sense ella.
no té sentit... El model teista no és absolut; és tan
- Avui a moltes persones se’ls queda curta: no
tradicional que a molts els sembla imprescindible, però no
aconsegueixen acceptar aquesta forma d’imaginar la
ho és. I l’alternativa al teisme no és pas l’ateisme, sinó el
realitat última. Senten que el “teisme”, l’imaginar la
“posteisme”, o senzillament, el no teisme. Ambdues formes
realitat última com a “déu”, no és pas l’única manera de
són compatibles amb l’experiència espiritual de l’ésser
relacionar-s’hi, ni és la millor, ni sempre és bona.
❑
No hi ha motius per desqualificar el “teisme”, que per humà.
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11

Dilluns

22

Dimarts

Agost

Nm 11,4b-15 / Sl 80
Nm 12,1-13 / Sl 50
Mt 14,13-21 Eusebi Vercelli
Mt 14,22-36
Alfons Ma de Ligorio
1920: Gandhi comença la seva campanya de desobediència 1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, apòstol dels malalts
i els presos, lluitador per la justícia, és desaparegut
civil a la Índia.
a Guatemala. 30 anys.
1975: Arlen Siu, estudiant, de 18 anys, militant cristiana,
màrtir a la revolució nicaragüenca.
1979: Matança de Chota (Perú).
Comença el Ramadà.

146

33

Dimecres

Nm 13,1-2.25;14,1.26-30.34-35 / Sl 105
Lídia
Mt 15,21-28
1492: Colom salpa de Palos de Moguer en el seu primer
viatge cap a les Índies occidentals.
1980: Matança de miners a Caracoles (Bolívia) després d’un
cop d’Estat amb el resultat de 500 morts.
1999: Tí Jan, sacerdot compromès amb la causa dels pobres,
és assassinat a Port-au-Prince (Haití).

4
4

Dijous

55 Divendres

Nm 20,1-13 / Sl 94
Dt 4,32-40 / Sl 76
Mt 16,13-23 Blanca, Osvald
Mt 16,24-28
Joan Ma Vianney
1849: Mor Anita Garibaldi, heroïna brasilera lluitadora per la 1499: Alonso de Ojeda arriba a La Guajira (Colòmbia).
llibertat a Brasil, Uruguai i Itàlia.
1976: Enrique Angelelli, bisbe de La Rioja (Argentina), profeta
i màrtir dels pobres.
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdot, màrtir a El Salvador,
és metrallat damunt l’altar.
1982: És destruït per l’alcaldia de Salvador, el «terreiro»
Casa Blanca, el primer de Brasil.
2006: Julio Simón, és condemnat per terrorisme d’estat; és
el primer cas després de l’anul·lació de les lleis de punt
ﬁnal i obediència deguda a Argentina.

6 Dissabte
6

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9
Just i Pastor
Transﬁguració
1325: Es funda Tenochtitlán (Mèxic DF).
1538: Es funda Santa Fe de Bogotà.
1524: Batalla de Junín.
1825: Independència de Bolívia. Festa nacional.
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Hiroshima que
provoca 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 cinc presidents de C.A. firmen el 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.
Creixent: 11h08m a Escorpí

Agost

77

19è Diumenge ordinari
1Re 19,9a.11-13a / Sl 84
Rm 9,1-5 / Mt 14,22-33

Sixte i Gaietà
1819: Amb la victòria de Boyacá, Bolívar obre el camí per
l’alliberament de Nueva Granada.
1985: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir de la fe
i la solidaritat a El Salvador.

147

8
8

Dilluns

Agost

Dt 10,12-22 / Sl 147
Mt 17,22-27
Domènec de Guzmán
1873: Neix Emiliano Zapata, el dirigent camperol de la
Revolució Mexicana, que va posar deﬁnitivament
la reforma agrària al 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

Dimarts

Dt 31,1-8 / Int. Dt 32
Mt 18,1-5.10.12-14
Fabià, Romà
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Nagasaki.
1991: Són assassinats els franciscans Miguel Tomaszek i
Zbigniew Strzalkowski, missioners al Perú. 20 anys.
1995: En un conﬂicte amb els treballadors sense terra a la
Hisenda Santa Elena de Corumbiara (Rondônia, Brasil), la policia militar mata amb crueltat deu treballadors
i arresta cent noranta-dues persones.
2000: Mor Orlando Orio, ex-desaparegut, testimoni,
profeta de la vida, ﬁgura de referència de l’Església
compromesa de l’Argentina.
2007: El banc més gran de França, BNP Paribas, bloqueja
tres fons d’inversió; comença la crisi econòmica
mundial.
Dia de l’ONU de les Poblacions Indígenes.

10 Dimecres
10

Dt 34,1-12 / Sl 65
Mt 18,15-20
Llorenç
1809: Primer crit d’independència a l’Amèrica Llatina
continental, el de l’Equador. Festa nacional.
1974: Tito de Alencar, dominic, és torturat ﬁns al suïcidi
(Brasil).
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del moviment comunal,
és segrestat i desaparegut a Perú.

11
11

Dijous

12 Divendres
12

13 Dissabte
13

Jos 24,1-13 / Sl 135
Jos 24,4-29 / Sl 15
Jos 3,7-10a.11.13-17 / Sl 113A
Mt 19,3-12 Policarpi, Hipòlit
Mt 19,13-15
Mt 18,21-19,1 Julià
Clara d’Assís
1521: El dia 1-Serp de l’any 3-Casa, després de vuitanta dies
1992: Comença la marxa de 3.000 sense terra a Río Grande 1546: Mor Francisco de Victoria a Salamanca.
1976: Disset bisbes, trenta-sis sacerdots, religioses i laics
de setge, cau Mèxic-Tenochtitlán, Cuauhtémoc és fet
do Sul (Brasil).
llatinoamericans són detinguts per la policia en una
presoner i moren uns 240.000 guerrers.
1997: Comença la “crisi asiàtica”, que s’expandirà a les
reunió religiosa a Riobamba (Equador).
1961: Es construeix el mur de Berlín. 50 anys.
ﬁnances de tot el món.
1981: IBM inicia el mercat dels ordinadors personals, que
Plena: 18h57m a Aquari
revolucionarà la vida humana. 30 anys.
1983: Margarita Maria Alves, presidenta del Sindicat rural
d’Alagoa Gande (Brasil), màrtir de la terra.
Dia Internacional de l’ONU de la Joventut.

Agost

14
14

20è Diumenge Ordinari
Is 56,1.6-7 / Sl 66
Rm 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28

Maximilià Kolbe
1816: Mor a presó Francisco de Miranda, prohom veneçolà,
precursor de la independència.
1956: Mor Bertolt Brecht que es va enfrontar (i va topar)
amb els totalitarismes; perseguit per l’Alemanya nazi
i expulsat dels EUA de McCarthy. Va morir de forma
dubtosa en un hospital de la RDA.
1983: Mor Alceu Amoroso Lima, “Tristão de Athayde”,
escriptor, ﬁlòsof i militant cristià.
1984: Màrtirs camperols de Pucayacu, departament
d’Ayacucho (Perú).
1985: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament
d’Ayacucho (Perú).
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15
15

Dilluns

Agost

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
Assumpció
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56
1914: Inauguració del Canal de Panamà.
1980: És assassinat José Francisco dos Santos, president
del Sindicat dels Treballadors Rurals a Corrientes
(PB, Brasil).
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),
és capturada il·legalment i desapareguda davant del
seu espòs i ﬁlls.
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16
16

Dimarts

17
17

Dimecres

Jue 9,6-15 / Sl 20
Jue 6,11-24a / Sl 84
Roc, Esteve d’Hongria
Mt 20,1-16
Mt 19,23-30 Jacint
1976: Coco Erbetta, catequista, universitari, màrtir de les 1850: San Martín mor a França.
lluites del poble argentí.
1997: El Moviment dels Sense Terra ocupa dos hisendes a
1993: Màrtirs indígenes yanomamis, de Roraima (Brasil).
Pontal do Paranapanema (SP, Brasil).
2005: És assassinat Roger Schutz, fundador del moviment
ecumènic de Taizé (França).
2006: Mor Alfredo Stroesner, dictador paraguaià, acusat de
crims contra la Humanitat, exiliat al Brasil.

18
18

Dijous

19 Divendres
19

20 Dissabte
20

Jue 11,29-39a / Sl 39
Rut 1,1.3-6.14b-16.22 / Sl 145
Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sl 127
Helena
Mt 22,1-14 Joan Eudes
Mt 22,34-40 Bernat
Mt 23,1-12
1527: El cacic Lempira és assassinat durant una conferència 1991: Intent de cop d’Estat a la Unió Soviètica. 20 anys. 1778: Neix el general Bernardo O’Higgins, prohom xilè.
de pau (Hondures).
1998: Els EUA bombardegen l’Afganistan i Sudan.
1952: Mor Alberto Hurtado, sacerdot xilè, apòstol dels pobres,
beatiﬁcat el 1993.
1993: Màrtirs indígenes ashàninkes (Tziriari, Perú).
2000: Dos policies militars de Rondônia són considerats
culpables pel jutge de la matança de Corumbiara
contra els sense terra (Brasil).

Agost

21
21

21è Diumenge ordinari
Is 22,19-23 / Sl 137
Rm 11,33-36 / Mt 16,13-20

Pius X
1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc, és assassinat durant un cop d’Estat a Bolívia. 40 anys.
Minvant: 21h54m a Taure
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22
22

Dilluns

23
23

Dimarts

Agost

1Ts 1,1-5.8b-10 / Sl 149
1Ts 2,1-8 / Sl 138
Mt 23, 13-22 Rosa de Lima
Mt 23,23-26
Maria Reina
1988: Jürg Weis, teòleg suís missioner evangèlic, màrtir de 1948: Fundació del Consell Mundial d’Esglésies.
1975: A Paraguai es crea l’Institut Nacional de l’Indi.
la solidaritat amb El Salvador.
Dia Mundial del Folklore.
Dia Internacional de l’ONU del Record del Tràﬁc
d’Esclaus i la seva Abolició.

152

24 Dimecres
24

Ap 21,9b-14 / Sl 144
Jn 1,45-51
Bartomeu
1617: Rosa de Lima, patrona i primera santa canonitzada
d’Amèrica.
1882: Mor l’abolicionista Luiz Gama.
1977: Primer Congrés de les Cultures Negres de les
Amèriques.
1980: Desapareixen disset dirigents sindicals reunits a la
ﬁnca del bisbat d’Escuintla (Guatemala).

25
25

Dijous

26 Divendres
26

1Ts 3,7-13 / Sl 89
1Ts 4,1-8 / Sl 96
Josep de Calasanç
Mt 24,42-51 Teresa Jornet
Mt 25,1-13
Lluís de França
1968: Inauguració de la Conferència de Medellín.
1825: Independència de l’Uruguai. Festa nacional.
1977: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista, és
1991: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir de la fe i
assassinat pels militars a El Salvador.
la promoció humana (Perú). 20 anys.
2005: La Cort Suprema de Xile desafora l’ex-dictador
2009: La Fiscalia dels EUA decideix investigar casos de
Pinochet.
possibles tortures de la CIA durant el govern Bush.

27 Dissabte
27

1Ts 4,9-11 / Sl 97
Mònica
Mt 25,14-30
1828: L’Acord de Montevideo, patrocinat per la Gran Bretanya,
assegura la independència de l’Uruguai.
1847: El superintendent anglès i el rei mískito anuncien
l’abolició de l’esclavitud, a la Costa Atlàntica de
Nicaragua.
1987: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la defensa dels
DDHH a Medellín (Colòmbia).
1993: La llei 70/93 reconeix els drets territorials, ètnics,
econòmics i socials de les comunitats negres de
Colòmbia.
1999: Mor Mons. Hélder Câmara, germà dels pobres, profeta
de la pau i de l’esperança (Brasil).

Agost

28
28

22è Diumenge ordinari
Jr 20,7-9 / Sl 62
Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27

Agustí
1994: És assassinat a Port-au-Prince Jean-Marie Vincent,
religiós montfortià, compromès amb els drets humans.
Durant els 3 anys del govern colpista de Raoul Cédras,
més de cent sacerdots, religiosos i religioses van
ser empresonats o obligats a abandonar les seves
parròquies.
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Religió, gènero i violència
Elsa TAmez

San José, Costa Rica

Hi ha un desequilibri de gènere en la
representació de Déu, la qual es representa en
categories masculines, unes vegades patriarcals,
d’altres no. Aquest desequilibri afecta de manera
concreta les dones. S’afirma la transcendència de
Déu com una divinitat sense gènere, però en la
seva manifestació concreta aquest Déu assumeix els
trets d’un Déu masculí. La realitat patriarcal crea
un desfasament entre el discurs teològic universal
i les pràctiques que exclouen les dones. Es diu que
tots, homes i dones, són creats a imatge de Déu,
però moltes vegades la manifestació divina com a
masculina crea dogmes que promouen la desigualtat,
com per exemple, d’un fet tangencial –Jesús és home–
es crea un dogma que exclou les dones del ministeri
ordenat. No obstant, el fet tangencial que sigui jueu,
no és pas obstacle per ordenar homes que no siguin
jueus. És un fet que les imatges dominants de Déu,
les estructures discursives, la imagineria sobre Déu, és
masculina i patriarcal.
Si aquest desequilibri incideix en l’exclusió
de les dones, més ho fan les imatges de Déu que
comporten control i poder. Si la imatge preponderant
de Déu és la d’home i pare, és perquè la societat es
fonamenta i gira al voltant d’aquest eix patriarcal.
Els discursos sobre Déu s’expressen amb llenguatge
humà i el llenguatge porta les marques culturals
de qui l’expressa. Les imatges de Déu generalment
reflecteixen la vivència de qui les evoca.
Així doncs, el problema no radica necessàriament
en les imatges de Déu si no és perquè la majoria de
les imatges duen a reforçar el poder i el control dels
uns sobre els altres. Déu com a pare, jutge, cap, rei de
reis i senyor de senyors, envigoreixen el comportament
de poder i de control dels uns sobre els altres. Poder
i control són les paraules clau que ens ajuden a
entendre imatges de Déu còmplices de la violència, i
no pas només contra les dones.
Però no tan sols aquestes imatges
antropomòrfiques poden ser còmplices de la violència.
Teologies feministes d’Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina
i del primer món, coincideixen en sospitar del
concepte o imatge d’un Déu, totpoderós, omnipresent,
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omniscient, etern, perfecte, immutable. Aquesta és la
forma clàssica –occidental– com es percep Déu des
dels catecismes. Les dones veuen i senten en aquesta
concepció, el fonament del poder i control d’allò
diví sobre allò humà, d’uns éssers sobre uns altres,
d’homes sobre dones, d’humanitat sobre natura, de
rics sobres pobres, de blancs sobre negres i indígenes.
El problema de fons, llavors, és el patriarcalisme
i el seu caràcter jeràrquic. Això significa que se
situa en el centre allò masculí com a “principi
d’organització social, cultural i religiosa”. Que aquest
principi d’organització social sigui de gènere masculí
provoca exclusions, però, repetim, no és en ell mateix
el problema fonamental, sinó que sigui de caràcter
absolutament jeràrquic. Per què els homes peguen?
Segons un document dels bisbes dels EUA, no és pas
per un desordre psiquiàtric, el document assenyala
que: “els homes que abusen de les dones s’arriben
a convèncer que tenen el dret de fer-ho... i molts
d’homes abusius mantenen el criteri que la dona és
inferior... creuen que ser homes significa dominar i
controlar la dona”.
Aquí rau el problema fonamental: “l’home és
assumit com un ens superior i la dona com a inferior”.
Aquesta frase, repetida fins al cansament, està
gastada, no impacta; els homes diran: “una altra
vegada, sempre el mateix, no hi ha cap novetat en el
discurs de les dones”. I no obstant aquesta senzilla
creença considerada com a veritat, assumida conscient
o inconscientment, respirada en tots els àmbits, és
la causant dels assassinats, de la permissivitat i la
impunitat atorgada per tota la societat amb les seves
institucions, la seva epistemologia, la seva religió
i teologia. A tots, homes i dones, ens toca de prop
perquè sabem que les institucions educatives... i
l’església, la bíblia i la teologia, són patriarcals.
Davant d’aquestes imatges ens cal una feina
de relectura bíblica i creativitat teològica. Si
una concepció fonamental de Déu és com amor
i misericòrdia; si es veu Déu com a principi de
misericòrdia, com diu el teòleg Jon Sobrino, aquest
principi ens duria per altres camins diferents al
control i al poder. Hi ha dos diàlegs a la Bíblia que

m’impacten i sensibilitzen: veure Déu com un amic
(o amiga). A l’evangeli de Joan, Jesús rebutja que
se l’anomeni Senyor i prefereix que se l’anomeni
amic. A la Carta de Jaume, l’autor alaba la llei règia
de l’amor al proïsme i recorda que Déu va anomenar
amic Abraham quan el creure o la seva fe li fou
explicat per justícia. (St 2, 23). Per descomptat,
no rebutjarem pas imatges del totpoderós quan ens
neixen espontàniament del cor i les expressem de
forma doxològica per pur amor; com quan li diem a
algú que estimem: rei meu o reina meva, sense que
impliqui sotmetiment.
La teologia llatinoamericana, en tenir com a
punt referencial els pobres, ha fet un avenç en veure
dimensions sensibles de Déu, com la seva compassió i
misericòrdia amb els que pateixen; no obstant, homes
i dones d’aquesta teologia ens hem quedat amb les
categories i imatges patriarcals. Potser per això els
discursos bíblico-teològics són ineficaços davant
l’assassinat de dones. Estem davant d’un problema
epistemològic ben gros. La teòloga brasilera, Ivone
Gebara, ja des de principis dels noranta ha manifestat
la seva preocupació per l’epistemologia teològica
patriarcal en la qual es construeixen les teologies
de l’alliberament. Es destruirà els altres per rescatar
els pobres en nom del Déu dels pobres? es pregunta
Gebara al·ludint a certs discursos simplistes sobre
l’alliberament dels pobles. Un dels problemes d’aquest
paradigma, afirma, és la seva percepció dualista, la
seva manca d’interrelacionalitat, la seva racionalitat
analítica com a exclusiva i privilegiada; la seva
linealitat en el discurs i en el temps, el no veure totes
les coses d’una manera més complexa i holística.
Els darrers 30 anys les teòlogues han aportat al
pensament teològic creant imatges femenines de Déu.
Això ha estat bo, com un bes al cor que necessita de
les mans tendres d’un Déu sensible i amorós. Ja és
comú dirigir-se a Déu com a Mare i Pare, tractant de
treure el tint patriarcal de veure Déu només com a
Pare. No obstant, per tot el que s’ha dit anteriorment,
amb això no n’hi ha prou. Davant d’aquesta imatge
s’imposa la pregunta sobre les relacions de gènere
entre aquestes dues imatges: aquesta imatge de Mare
està en un pla d’igualtat amb el Déu com a Pare?
Perquè, com dèiem al començament, el problema
fonamental que dóna via lliure a l’assassinat, a
l’irrespecte de l’alteritat, és considerar-ne un –el

pare–superior a l’altra –la mare, la filla, l’empleada–.
Cal dir que això no és pas únic de la cultura
occidental cristiana. En altres societats patriarcals,
com l’asteca, tenim quelcom de similar. A la nàhuatl,
per exemple, hi trobem moltes deesses, però la
majoria estan en un pla de desigualtat respecte dels
déus: Coatlicue escombra el temple, quan cau una
ploma del cel que la deixa embarassada. Aquest fet
crea una gran violència: ella, per la deshonra –sense
culpa–, és esquarterada; Huitzilopochtly, el seu fill,
el Déu de la guerra, es revenja de manera sagnant
contra la seva germana, la líder, i tots els demés
germans. De l’assassinat de Coatlicue neix la creació
de la terra. Ciuatlcóatl, una altra deessa, col·labora
amb la creació de la humanitat molent els ossos en el
morter per tal que el seu consort, Quetzalcoatl, crei
la humanitat. Tlatecutly és una deessa no sotmesa,
terrible i per això també és esquarterada per dos
déus per crear els cels i la terra. Això desencadena
una violència circular. Tlatecutly plora per les nits i
els sacerdots, compadint-se’n, li ofereixen sacrificis
humans... Altres mites d’altres cultures van per camins
similars. Amb això vull dir que hi ha un substrat
teològic molt profund, en les civilitzacions patriarcals
que cal desmantellar per combatre aquests ressorts
que sustenten la violència contra les dones.
Crear imatges femenines de Déu és un pas
important en l’equilibri de gèneres, i potser ajudi
a disminuir la violència contra les dones, a fer-nos
més humans i sensibles, però no és la garantia d’una
relació de gèneres equitativa. Per anar frenant la
violència calen com a mínim tres coses: crear imatges
inclusives, acabar amb el paradigma superioritatinferioritat i promoure el respecte a l’alteritat.
Si el problema de fons és la ideologia patriarcal,
s’ha de despatriarcalitzar la societat. Aquesta
despatriarcalització comença quan s’aconsegueix
destruir el paradigma superioritat-inferioritat i a
l’ensems s’assumeix de debò, com una cosa natural,
l’afirmació que les dones i els homes som iguals,
malgrat que diferents. Iguals en quant a éssers
humans amb els mateixos drets de qualsevol ciutadà,
però diferents en gènere i comportament. Ambdues
coses són fonamentals; amb afirmar la igualtat no n’hi
ha prou, cal deixar que la dona sigui ella, sigui una
altra. En altres paraules, cal el respecte a l’alteritat
❑
interhumana.
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Agost
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Dilluns

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
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Dl Dm Dc Dj
22 23 24 25
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Dv Ds Dg
1
2
6
7
8
9
13 14 15 16

Divendres
2

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
17 18 19 20 21 22 23
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Dissabte
3

Octubre
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29
29

Dilluns

30 Dimarts
30

Agost
setembre

Jr 1,17-19 / Sl 70
1Ts 5,1-6.9-11 / Sl 26
Mc 6,17-29 Fèlix, Esteve Zudaire
Lc 4,31-37
Martiri de Joan Baptista
1985: 300 agents del FBI envaeixen Puerto Rico i
1533: «Bateig i execució» d’Atahualpa.
arresten a més d’una dotzena de lluitadors per la
1563: Es crea la Real Audiència de Quito.
independència.
1986: Malgrat la prohibició del cardenal de Río de Janeiro, es
desenvolupa la III Trobada de Religiosos, Seminaristes 1993: Policies i un esquadró de la mort executen vint-i-una
persones a la favela «do Vigário Geral», a Río de
i Sacerdots Negres de Río de Janeiro.
Janeiro.
Acaba el Ramadà
Dia Internacional dels Desapareguts
Nova: 03h04m a Verge
(Amnistia Internacional i FEDEFAM).

158

31 Dimecres
31

Col 1,1-8 / Sl 51
Lc 4,38-44
Ramon Nonat
1925: Els marines dels EUA acaben una ocupació d’Haití
de deu anys.
1962: Independència de Trinitat i Tobago.
1988: Mor Leónidas Proaño, bisbe dels indis, a Ríobamba
(Equador).
2001: La Cort Interamericana de DDHH condemna Nicaragua
per haver violat els drets dels indígenes mayagna de
la Costa Atlàntica.

11

Dijous

Divendres
22 Divendres

Col 1,9-14 / Sl 97
Lc 5,1-11 Antolí, Elpidi
Gil
Nit de l’ascensió de Mahoma: és traslladat de La Meca a
Jerusalem, d’on puja al cel.
1971: Julio Spósito Vitali, estudiant de19 anys i militant
cristià, màrtir de les lluites del poble uruguaià, és
assassinat per la policia.
1976: Inés Adriana Coblo, militant metodista, màrtir de la
Causa dels pobres a Buenos Aires.
1978: Sorgeix el grup d’Unió i Consciència Negra, després
dels Agents de Pastoral Negres.
1979: Jesús Jiménez, camperol i delegat de la Paraula,
màrtir de la Bona Notícia als pobres a El Salvador,
és assassinat.

33 Dissabte

Col 1,15-20 / Sl 99
Col 1,21-23 / Sl 53
Lc 5,33-39 Gregori el Gran
Lc 6,1-5
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.

setembre

4
4

23è Diumenge ordinari
Ez 33,7-9 / Sl 94
Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20

Rosalia
Albert Schweitzer
1970: Triomf electoral de la Unitat Popular a Xile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdot missioner francès, és 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 disset
repressors de la dictadura militar argentina.
Creixent: 17h39m a Sagitari
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5

Dilluns

setembre

Col 1,24-2,3 / Sl 61
Llorenç Justinià
Lc 6,6-11
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

Dimarts

77

Dimecres

Col 2,6-15 / Sl 144
Col 3,1-11 / Sl 144
Lc 6,12-19 Regina
Lc 6,20-26
Joan de Ribera
1822: Independència del Brasil. Crit d’Ipiranga. “Crit dels
Zacaries
Exclosos” al Brasil. Festa nacional.
1839: És penjat Manuel Congo, cap del Quilombo a la Serra
1968: Clausura de la Conferència de Medellín.
do Mar, destruït pel futur Duc de Caxias (Brasil).
1995: 2.300 sense terra ocupen l’hisenda Boqueirão (Brasil) 1981: Assemblea Nacional de creació del Grup d’Unió i
Consciència Negra. 30 anys.
però en seran expulsats.

8
8

Dijous

Divendres
9 Divendres
9

10 Dissabte
10

Mq 5,1-4a / Sl 12
1Tm 1,1-2.12-14 / Sl 15
1Tm 1,15-17 / Sl 112
Nativitat de Maria
Mt 1,1-16.18-23 Pere Claver
Lc 6,39-42 Nicolau de Tolentino
Lc 6,43-49
1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera volta 1613: Alçament de Lari Qäxa a Bolívia, en què aimaràs i 1924: Els marines ocupen diverses ciutats hondurenyes per
donar suport a un candidat presidencial.
al món.
quítxues s’enfronten als espanyols.
1974: Ford concedeix a Nixon «perdó ple i absolut per tots 1654: Mor Pedro Claver, apòstol dels esclaus negres a 1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula i catequista,
és segrestat i torturat per les forces de seguretat a
els delictes que hagués pogut cometre quan ocupava
Cartagena (Colòmbia).
Verapaz (Guatemala).
la presidència».
1990: La religiosa Hildegard Feldman i el catequista Ramón
Rojas,
màrtirs
de
la
fe
i
el
servei
als
camperols
Dia Internacional de l’Alfabetització.
colombians.

setembre

11
11

24è Diumenge ordinari
Eclo 27,33-28,9 / Sl 102
Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35

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 constit. Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena i catequista, màrtir de la
solidaritat a Guatemala. 30 anys.
1988: Màrtirs de l’església de Sant Joan Bosco a Port-au-Prince
(Haití).
1990: Myrna Mack, antropòloga i lluitadora pels drets humans, és
assassinada a Guatemala.
2001: Atemptat terrorista contra les Torres Bessones de Nova York
i el Pentàgon de Washington. 10 anys.
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12
12

Dilluns

13
13

Dimarts

setembre

1Tm 3,1-13 / Sl 100
1Tm 2,1-8 / Sl 27
Lc 7,1-10 Joan Crisòstom
Lc 7,11-17
Leonci i Guido
1977: Martiri de Steve Biko a la presó del règim blanc de 1549: Juan de Betanzos es retracta de la seva opinió anterior
que els indis no eren humans.
Sud-àfrica.
1982: Alfonso Acevedo, catequista, màrtir del servei als 1589: Rebel·lió sagnant dels maputxes a Xile.
1978: L’ONU aprova una resolució en la qual es reaﬁrma
desplaçats d’El Salvador.
el dret de Puerto Rico a la independència i a la lliure
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de
determinació.
Pedro Canário(ES), màrtir a Brasil.
2001: L’endemà de l’atac a les Torres Bessones, Barbara Lee, 1980: Es concedeix el Premi Nobel de la Pau a Adolfo Pérez
Esquivel, arquitecte argentí, empresonat i torturat.
congressista per Califòrnia, vota en contra de concedir
a Bush poders especials per envair l’Afganistan.
Plena: 09h27m a Peixos
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14
14

Dimecres

Nm 21, 4b-9 / Sl 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

Dijous

Divendres
16 Divendres
16

17
17

Dissabte

1Tm 6,2c-12 / Sl 48
Hb 5,7-9 / Sal 30
1Tm 6,13-16 / Sl 99
Lc 8,1-3 Robert Belarmí
Jn 19,25-27 Corneli i Cebrià
Lc 8,4-15
Dolors
1501: El rei dóna autorització al governador de les illes del 1645: Mor Juan Macías, germà dominic, confessor de la fe
1810: «Crit de Dolores» a Mèxic.
Carib per dur-hi esclaus negres.
1821: Independència d’Amèrica Central. Festa nacional a
i servidor dels pobres al Perú colonial.
1821: Independència de Mèxic. Festa nacional.
tots els països d’Amèrica Central.
1980: Mor en accident Augusto Cotto, baptista militant
1842: Francisco de Morazán, unionista centreamericà, és 1931: Fundació a São Paulo del Front Negre Brasiler, més
salvadorenc.
tard violentament clausurat per Getulio Vargas.
afusellat a San José de Costa Rica.
1981: John David Troyer, missioner menonita dels EUA,
1973: Arturo Hillerns, metge, màrtir del servei als pobres 1955: Insurrecció cívico-militar que derroca el president
màrtir de la justícia a Guatemala. 30 anys.
constitucional Perón.
a Xile.
1982: Són assassinats Alirio, Carlos i Fabián Buitrago, Giraldo
1974: És desaparegut Antoni Llidó, sacerdot català, màrtir 1973: El cantautor xilè Víctor Jara és assassinat.
Ramírez i Marcos Marín, camperols i catequistes de
1983: Guadalupe Carney sj és assassinat per l’exèrcit
a les presons de Xile.
Cocorná (Colòmbia).
hondureny.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegat de la Paraula,
1983: Julián Bac, celebrador, i Guadalupe Lara, catequista,
màrtir a Baja Verapaz (Guatemala). 30 anys.
màrtirs a Guatemala.
Dia Internacional de l’ONU per la Capa d’Ozó.

setembre

18
18

25è Diumenge ordinari
Is 55,6-9 / Sl 144
Flp 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16

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), és assassinat per la dictadura de
Pinochet.
1998: Miguel Ángel Quiroga, marianista, és assassinat per
paramilitars a Chocó (Colòmbia).
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19
19

Dilluns

Esd 1,1-6 / Sl 125
Genari
Lc 8,16-18
1973: Són assassinats Joan Alsina (missioner nascut a
Castelló d’Empúries), Omar Venturelli, Etienne Marie
Louis Pesle de Menil, sacerdots víctimes de la policia
de Pinochet.
1983: Independència de San Cristóbal i Nevis.
1985: Terratrèmol a la ciutat de Mèxic.
1986: Charlot Jacqueline i companys, màrtirs de l’educació
alliberadora a 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) és assassinada pel seu
compromís amb els drets humans. 10 anys.

20 Dimarts
20

Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sl 121
Lc 8,19-21
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: El sacerdot Francisco Luís Espinosa i companys
màrtirs a Estelí (Nicaragua).
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas i Patricia
Puertas, camperols i dirigents sindicals, màrtirs a
El Salvador.

setembre

Minvant: 13h38m a Bessons
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21
21

Dimecres

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Mt 9,9-13
Mateu
1526: Arriba el primer europeu a les costes equatorianes.
1956: El dictador Anastasio Somoza mor a mans de Rigoberto
López Pérez a Nicaragua.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesià xilè, és assassinat
a Iquique per la dictadura de Pinochet.
1981: Independència de Belice. 30 anys.
Dia Internacional de l’ONU de la Pau.

22
22

Dijous

Divendres
23Divendres
23

Ag 1,1-8 / Sl 149
Ag 2,15b-2,9 / Sl 42
Lc 9,7-9 Lli i Tecla
Lc 9,18-22
Maurici
1862: Els esclaus dels EUA són alliberats jurídicament.
1868: Ramón E. Betances inicia el moviment independen1977: Eugenio Lyra Silva, advocat popular, màrtir de la justícia
tista i emancipador de l’esclavitud, El «crit de Lares»
a Santa María da Vitoria (Brasil).
(Puerto Rico).
1905: Mor Francisco de Paula Víctor, negre, considerat sant
per la comunitat negra brasilera.
1973: Mor Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militant, màrtir de la solidaritat
amb el jovent a Bogotà (Colòmbia).
1993: Sergio Rodríguez, obrer i universitari, màrtir de la
lluita per la justícia a Veneçuela.
2008: «Dia del sobrepassament», en què vam començar
a gastar un 30% de recursos més dels disponibles
al planeta.
Equinocci, de primavera a l’hemisferi Sud
i de tardor al Nord, a les 09h05m

24Dissabte
24

Zc 2,5-9.14-15a / Int. Jr 31
Pere Nolasc
Lc 9,43b-45
1553: El líder maputxe Caupolicán és executat.
1976: Independència de Trinidad i Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiant i obrera, màrtir de la fe i el
servei entre els universitaris de La Plata (Argentina).

setembre

25
25

26è Diumenge ordinari
Ez 18,25-28 / Sl 24
Flp 2,1-11 / Mt 21-28-32

Cleofàs
Sergi de Radonezh
1849: Lucas da Feira, esclau negre fugitiu i cap de sertanejos,
és penjat (Brasil).
1963: Cop militar pro-EUA a la República Dominicana. Bosch,
admirador de la revolució cubana, és derrocat.
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Però, hi ha o no hi ha un altre món a dalt?
Una manera de pensar... que s’ha de repensar
José María VIGIL

VEURE: Un món dividit en dos pisos
Els humans portem mil·lenis pensant i imaginant el
món dividit en dos: aquest, el món que veiem, i un altre
món, el diví, el cel, el món de dalt, on hi ha Déu, els
esperits misteriosos...
Al carrer, en ciència, en economia... ignorem aquest
“altre món”: només compta el món real. Però en la vida
personal, davant dels grans misteris de la vida, i sobretot
en tot allò religiós, mirem enlaire.
A la immensa majoria de nosaltres ens varen educar,
quan érem nens, en la idea que existien aquests dos
móns; les nostres mares, les històries religioses que ens
van explicar, potser la catequesi, la cultura ambient... ho
presentaven així, i així ho crèiem aleshores. Després ens
hem anat fent adults, hem estudiat, hem de funcionar en
aquest món real... i ens preguntem: existeix o no el món
de dalt? És “de fe”? O és “de ciència” que no existeix?
Què és aquest món de dalt?
Fins al segle XVI, a pràcticament totes les cultures
del passat s’ha tingut la idea que aquest món depèn
sencerament d’un món superior, invisible i inabastable,
on habiten les forces celestials: Déu, o els déus,
els esperits, les forces sobrenaturals que dominen i
amenacen aquest món.
En la visió cristiana això es tradueix en que al cel
hi viu Déu, Senyor celestial, assegut al seu tron, des
d’on dirigeix l’Univers. L’acompanyen els àngels i els
sants, en una “cort celestial” a l’estil de les corts dels
monarques antics. Aquest món de dalt és superior en tot:
en força, en vida, en coneixement, en felicitat. De tant
en tant, aquest món envia alguna comunicació, alguna
“revelació” per tal que sapiguem alguna cosa del món
de Déu, sobretot el que hem de fer per agrair-li (la llei
de Déu). Tenir el Cel a favor, amb les nostres oracions i
sacrificis, ens pot salvar de perills i patiments que d’altra
manera són inevitables. Aquest món de dalt, el de Déu,
el món futur, el món definitiu: hi anirem tots després de
morir.
Semblaria que a la natura humana hi ha quelcom que
postula l’existència d’aquest segon pis, perquè si no, no
s’explica la força d’aquesta creença, la seva presència
constant durant mil·lenis a gairebé totes les cultures i
religions (no és pas un tema cristià, sinó de les religions
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neolítiques en general). Què significa?
JUTJAR:
D’on ve aquesta forma de veure?
La creença en dos móns no pot venir de la religió,
perquè avui sabem que la religió no ensenya física, ni
cosmologia, ni astrofísica... La religió no ens pot donar
un “mapa” de la realitat, amb un o amb dos pisos...
Per la seva banda, la ciència, des que va començar
a desenvolupar-se el segle XVI, està insistint en el
contrari: no hi ha dos móns. Aleshores, qui ho va dir? i
d’on ho va treure?
La major part dels elements de la cosmovisió comuna
als pobles d’Occident procedeix dels filòsofs grecs (segles
abans del cristianisme). Plató és qui més va influir,
en el seu Timeu, que establia la divisió entre el món
visible i l’invisible, entre el cos i l’ànima. La qual té el
seu propi món a les estrelles, i d’allà ha caigut en el
cos, que pertany a la terra i està contaminat de mal i de
mortalitat. Si en aquesta vida l’ànima controla el cos,
tornarà al món de dalt. El cristianisme va fer una barreja
de les idees hebrees, babilòniques i gregues, en un debat
de diversos segles que ens va deixar el dibuix acabat de
la cosmovisió que hem heretat.
Què és això?
En principi es tracta d’uns “mites”. Totes les cultures,
antigues i modernes, els tenen. Mite no significa pas
falsedat, ni simples “rondalles molt velles”. Són un
instrument del qual se servien les cultures antigues
per figurar-se allò que, a manca de ciència i altres
mitjans, no podien captar i expressar d’una altra manera.
Qualsevol ésser humà es pregunta on és, què és aquest
món, d’on ha sortit... Totes les cultures s’han sentit
obligades a respondre als seus: aquest món va sorgir
del no-res, o va germinar de la terra, o el va crear un
déu i el va organitzar d’aquesta o aquella manera. Les
respostes a aquestes preguntes tan fonamentals, només
es podien donar mitjançant aquestes narracions genials
(els mites) que proporcionaven una cosmovisió comuna a
tota una cultura, a molts pobles.
Aquesta idea genial que hi ha un món a dalt del qual
depenem, va fer vibrar moltes cultures i religions, que es
varen fer seva aquesta descripció del cosmos.
Però, què és descriure la realitat global com un

contrari, qui vulgui unificar en la seva persona allò que
sap per la ciència amb la seva vida religiosa, i viure
conscient que està “en un món únic”, no pas en dos,
haurà de fer un esforç gran, perquè som la generació
del canvi cultural. Allò vell està morint, i allò nou no ha
acabat de néixer.
ACTUAR: Deixar de creure en el món de dalt?
La visió conservadora pensa que creure en un món
que és a dalt forma part essencial de la fe, sine qua non.
Però hi ha molts de creients moderns i oberts que estan
experimentant que es pot ser persona religiosa i cristiana
sense creure en dos móns, sentint-se en un sol món,
aquest.
Sabem que Jesús també sembla que parlava de dos
móns, tal com va afirmar que el sol gira al voltant de
la Terra o que el gra de blat mor per donar vida (una
metàfora bonica però una falsedat biològica). Jesús no
va conèixer Galileu; més aviat li varen arribar les idees
de Plató. Però no dubtem pas que avui deixaria Plató per
Galileu, i ens renyaria per no passar a viure decididament
en aquest món unificat que la nova cosmologia i la física
quàntica ens han descobert.
Es pot ser cristià –o de qualsevol altra religió– i no
creure en dos móns. No cal pensar que només existeix
la “matèria inerta”... sinó que la dimensió transcendent
(allò que els primitius van situar a “dalt”) no està
expatriada, fora d’aquest món, sinó en la realitat
mateixa. És com el seu cor. El món és el seu cos.
Anomenant-lo Déu significaven quelcom que en quant
a diví és el mateix món, no un “senyor” assegut en un
tron, allà dalt...
Repensa el tema dels dos móns, i pren la teva
decisió, perquè si no, hi ha algú que ja ho ha fet per tu
(en aquest cas Plató, no pas Jesús) i ens han donat el
seu pensament com a inqüestionable. No hi ha motiu per
viure alienats per un pensament aliè. Ha de ser possible
ser cristià i adult, i viure i pensar en el món real. Com a
mínim qui ho vulgui.
Òbviament, això és molt complex, i només estem
suggerint (no pas demostrant) que està apareixent una
altra forma de ser religiós, sense divisió esquizofrènica
entre la realitat i la cosmovisió religiosa. Això exigeix
reinterpretar moltes afirmacions religioses clàssiques. La
nostra Agenda vol ajudar a qui s’ho vulgui plantejar (cf.
❑
p. 234).

Recomanem: Radford Ruether, Rosemary, Gaia y Dios, Demac, Mèxic 1993.

món estructurat en dos pisos amb aquestes concretes
relacions de domini/dependència entre ells?
És un “axioma”
Així s’anomenen, en física i en altres ciències,
certes afirmacions bàsiques que no es poden demostrar
(no estan al nostre abast), però que ens semblen
plausibles i no podem procedir sense elles. Per exemple,
l’axioma d’Euclides: “per un punt exterior a una recta,
hi passa una i només una paral·lela a aquesta”. A mi
em pot semblar igual de bé com si n’hi passen 2, o
25, però si no establim que només n’hi passa una, no
podem construir la geometria “euclidiana”, la normal.
Lobatxevski es va aventurar a admetre que podien
passar-hi 2 paral·leles, i la geometria que va construir,
no euclediana, és totalment diferent de la normal (i
també serveix).
L’ésser humà capta aviat que aquest món no és pas
només d’allò que els ulls veuen i les mans toquen, d’allò
que es pesa, es mesura i es menja, sinó que hi ha moltes
forces espirituals que sembla que el controlin. Els nostres
avantpassats van intentar d’entendre-ho. Quines realitats
són aquestes que sembla que ens controlin, on són, com
actuen? Els mites van dibuixar un “mapa” que els va
acabar situant en aquest món de dalt.
Els mites van complir un paper decisiu (la ciència
encara no hi era per donar un cop de mà). Els mites
van posar els fonaments de la cultura de cada poble, els
arquetips instal·lats en el seu subconscient col·lectiu,
els axiomes fonamentals... i tot plegat permetia a cada
poble que tots els seus habitants poguessin viure en un
mateix món imaginari col·lectiu.
Es pot creure avui en dos móns?
Estem assistint al trencament d’una tradició
mil·lenària. L’actual ruptura cultural indica que no és
pas possible continuar amb alguns axiomes. La ciència
els ha desmentit: no hi ha un altre món a dalt, ni fora
del nostre. Les noves generacions ja ni tan sols el poden
imaginar. En la vida real ja l’hem oblidat tots. Però en el
pla de la religió encara moltes persones mantenen una
visió dualista: continuen pensant que hi ha un altre món
a dalt, que interfereix en el nostre, i amb el qual podem
comptar...
Qui vulgui continuar creient en aquest món de
dalt no se sentirà sol: tota la tradició de les cultures
i religions, i del cristianisme en concret, es va
construir damunt d’aquest axioma platònic, i encara
està expressada en aquest llenguatge dualista. Ben al

167

Setembree

2011

Dl Dm Dc
5
12

Dilluns

6
13

7
14

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

Dimarts

Dl Dm Dc Dj
19 20 21 22
26 27 28 29

Dv Ds Dg
23 24 25
30

Dijous

Dimecres

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

24

25

26

27

31
168

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

Divendres

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

Novembre

Dissabte
1

Diumenge
2

OCTUBRE
1
2
3
4
5
6

7

8

9

7
8
9
10
11
12

14

15

16

13
14
15
16
17
18

21

22

23

19
20
21
22
23
24

28

29

30

25
26
27
28
29
30
31
169

26
26

Dilluns

27
27

Dimarts

Setembre
octubre

Zc 8,1-8 / Sl 101
Zc 8,20-23 / Sl 86
Lc 9,46-50 Vicenç de Paül
Lc 9,51-56
Cosme i Damià
1974: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols màrtirs del Dia d’Enriquillo, cacic quisqueià que va resistir la conquesta
espanyola a la República Dominicana.
poble equatorià, líders cristians de les seves comunitats
en lluita per la reforma agrària, són assassinats a 1979: Guido León dos Santos, heroi de la classe obrera, és
mort per la repressió policial a Minas (Brasil).
Riobamba (Equador).
1990: Gna. Agustina Rivas, religiosa del Bon Pastor, màrtir
a La Florida (Perú).
2004: Inauguració de la central hidroelèctrica de Ralco, a
l’Alto Bío Bío (Xile), construïda per ENDESA al territori
ancestral dels mapuche pehuenche.
Nova: 11h08m a Lliura
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28Dimecres
28

Ne 2,1-8 / Sl 136
Lc 9,57-62
Wenceslao i Llorenzo Ruiz
551 a. de C.: Naixement de Confuci a Xina.
1569: Casiodoro de Reina porta a la impremta la seva
traducció de la Bíblia.
1871: Llei brasilera «del ventre lliure», que separaria les
criatures negres dels seus pares esclaus, com a primers
«menors abandonats».
1885: Llei brasilera «del sexagenari», que deixaria als carrers
els esclaus negres amb més de 60 anys, augmentant
així el nombre de captaires.
1990: Pedro Martínez i Jorge Euceda, periodistes militants,
màrtirs de la veritat a El Salvador.
Dia de la Bíblia.

29

Dijous

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Miquel, Gabriel, Rafel
Jn 1,47-51
1871: Els benedictins esdevenen la primera orde religiosa
que allibera els seus esclaus al Brasil.
1906: Segona intervenció armada dels EUA a Cuba, que
durarà dos anys i quatre mesos.
1992: La Cambra brasilera destitueix el president Collor.
Any Nou Jueu: 5772

27è Diumenge ordinari
Is 5,1-7 / Sl 79
Flp 4,6-9 / Mt 21,33-43

Àngels custodis
1869: Naixement de Mahatma Gandhi.
1968: Matança de Tlatelolco, a la Plaça de les Tres Cultures,
de Mèxic DF.
1972: La United Brand Company comença a envair el territori
Brunka, Hondures.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, bisbe d’Arauca, Colòmbia,
màrtir de la pau i del servei.
1992: Repressió policíaca contra els presos de Carandirú,
São Paulo: 111 morts i 110 ferits.
Dia Internacional de l’ONU per la No-Violència.

11

Dissabte

Ba 1,15-22 / Sl 78
Ba 4,5-12.27-29 / Sl 68
Lc 10,13-16 Teresa del Nen Jesús
Lc 10,17-24
Jeroni
1655: Coronilla i companys, cacics indígenes, màrtirs de 1542: Comença la guerra de l’Araucània.
l’alliberament a Argentina.
1949: Triomf de la Revolució Xinesa.
1974: El general de l’exèrcit xilè Carlos Prats i la seva 1991: Els militars expulsen el president constitucional d’Haití,
esposa, màrtirs de la democràcia a Xile.
Jean-Bertrand Aristide, i comença una matança.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador i seminarista, 1992: El cooperant italià Julio Rocca, màrtir de la solidaritat
màrtir pel seu poble hondureny. 30 anys.
al Perú.
1991: Vicente Matute i Francisco Guevara, màrtirs de la
Dia Internacional de les Persones d’Edat.
lluita per la terra a Hondures. 20 anys.
1991: José Luis Cerrón, universitari, màrtir de la solidaritat
entre els joves i els pobres d’Huancayo (Perú).
20 anys.
1991: Cop d’estat contra el president constitucional JeanBertrand Aristide a Haití. 20 anys.

octubre

22

Divendres
30Divendres
30
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33

Dilluns

Jon 1,1-2,1-11 / Int. Jon 2,3-8
Francesc de Borja
Lc 10,25-37
1980: María Magdalena Enríquez, baptista, secretària de
premsa de la Comissió de DDHH, defensora dels drets
dels pobres, màrtir a El Salvador.
1990: Reuniﬁcació d’Alemanya.
Dia Mundial dels Sense Sostre (primer dilluns d’octubre).

4
4

Dimarts

octubre

Creixent: 03h15m a Capricorn
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55 Dimecres

Jon 4,1-11 / Sl 85
Jon 3,1-10 / Sl 129
Lc 11,1-4
Lc 10,38-42 Plàcid i Mauri
Francesc d’Assís
1995: L’exèrcit guatemalenc assassina onze camperols a
Teodor Fliedner
la comunitat «Aurora 8 de octubre», per desanimar el
1555: El concili provincial de Mèxic prohibeix el sacerdoci
retorn dels refugiats exiliats a Mèxic.
als indis.
1976: Omar Venturelli, màrtir per lliurar-se als més pobres
Dia Internacional de l’ONU dels Professors.
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.

6
6

Dijous

77

Divendres
Divendres

Ml 3,13-20a / Sl 1
Jl 1,13-15;2,1-2 / Sl 9
Bru
Lc 11,5-13 Roser
Lc 11,15-26
William i Tyndal
Enric Melcior, Muhlenberg
1981: Tres-centes famílies sense sostre resisteixen el 1462: Pius II censura oﬁcialment la reducció d’africans
desallotjament a J. Robru (São Paulo).
a l’esclavitud.
1931: Naixement de Desmond Tutu, arquebisbe negre
sud-africà, premi Nobel de la Pau.
1973: Màrtirs de Lonquén (Xile).
1978: José Osmán Rodríguez, camperol i delegat de la
Paraula, màrtir a Hondures.
1980: Manuel Antonio Reyes, capellà, màrtir per lliurar-se
als pobres a El Salvador.
2001: Els EUA comencen la invasió de l’Afganistan. 10
anys.
Dia de Nostra Sra. del Roser, Patrona dels Negres.

28è Diumenge ordinari
Is 25,6-10a / Sl 22
Flp 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-14

Dionís, Lluís Beltrán
1581: Mor Luis Beltrán, missioner espanyol a Colòmbia,
dominic, predicador, canonitzat el 1671, patró principal
de Colòmbia l’any 1690.
1967: Ernesto Che Guevara, metge, guerriller, internacionalista, és assassinat a Bolívia.
Dia Internacional de l’ONU del Correu.

Dissabte

Jl 4,12-21 / Sl 96
Taïs i Pelàgia
Lc 11,27-28
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari i ﬁll d’un
general bolivià, màrtir de les lluites d’alliberament
del seu poble.
1974: Es reuneix a Asunción el Primer Parlament Indígena
Americà del Con Sud.
1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora dels pobres
d’Amèrica Llatina.
Yom Kippur jueu

octubre

9
9

8
8
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10
10

Dilluns

Rm 1,1-7 / Sl 97
Lc 11,29-32
Tomàs de Villanueva
1987: Se celebra a Río de Janeiro la 1a Trobada dels Negres
del Sud i Sud-est del Brasil.
2007: Se sentencia amb cadena perpètua a Christian Von
Wernich, capellà dels torturadors a l’Argentina.
Dia Mundial de l’ONU de la Salut Mental.

11 Dimarts
11

12
12

Dimecres

Rm 1,16-25 / Sl 18
Rm 2,1-11 / Sl 61
Soledad Torres Acosta
Lc 11,37-41 Pilar, Serafí
Lc 11,42-46
1531: Mor Ulrico Zwinglio a Suïssa.
Crit dels exclosos a diversos països d’Amèrica Llatina.
1629: Mor Luís de Bolaños, franciscà, precursor de les Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
reduccions indígenes, apòstol dels guaranís.
1492: A les 2 a.m. Colom entreveu l’illa Guanahaní, a la qual
1962: S’inaugura el Concili Vaticà II.
anomenarà San Salvador (avui Watling).
1976: Marta González de Baronetto i companys, màrtirs del 1925: Desembarquen 600 marines a Panamà.
servei a Córdoba (Argentina).
1958: Es produeixen els primers contactes amb els indígenes
1983: Benito Hernández i companys, indígenes, màrtirs de
Ayoreos a Paraguai.
la terra a Hidalgo (Mèxic).
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuïta missioner, màrtir
de la caritat a Ribeirão Bonito (MG, Brasil).
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangèlic, màrtir de la
Causa dels pobres a Guatemala.
Dia Internacional Contra els Desastres Naturals
(segon dimecres d’octubre).

octubre

Plena: 02h06m a Àries
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13
13

Dijous

Divendres
14 Divendres
14

Rm 3,21-30a / Sl 129
Eduard
Lc 11,47-54 Calixt
1987: 106 famílies sense terra ocupen hisendes a diversos
punts de Río Grande do Sul (Brasil).

29è Diumenge ordinari
Is 45,1.4-6 / Sl 95
1Ts 1,1-5b / Mt 22,15-21

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, és
assassinat a Santa María da Boa Vista (Brasil).
1998: Pinochet és detingut a Londres. Més de 3.100
persones van ser torturades, desaparegudes i/o
assassinades durant els disset anys que va durar la
seva dictadura.
2008: Garzón obre la primera causa contra el franquisme.
Dia Mundial de l’Alimentació (FAO, 1979).

octubre

16
16

15 Dissabte
15

Rm 4,1-8 / Sl 31
Rm 4,13.16-18 / Sl 104
Lc 12,1-7 Teresa d’Àvila
Lc 12,8-12
1535: Pedro de Mendoza s’endinsa al Río de la Plata amb
dotze 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: El general Sergio Arellano Stark, cap de la Caravana de
la Mort, és enviat a presó 35 anys després (Xile)
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17
17

Dilluns

octubre

Rm 4,20-25 / Int. Lc 1,69-75
Ignasi d’Antiòquia
Lc 12,13-21
1806: Mor Jean-Jacques Dessalines, cap de la revolució
d’esclaus a Haití que va ser exemple per a tota
Amèrica.
1945: La mobilització popular impedeix el cop anti-Perón
a l’Argentina.
2003: Gonzalo Sánchez de Lozada, president de Bolívia, és
derrocat per alçament popular.
Dia Mundial per a l’Eradicació de la Pobresa.
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18
18

Dimarts

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

19 Dimecres
19

Rm 6,12-18 / Sl 123
Pere d’Alcántara
Lc 12,39-48
Pau de la Creu
1970: Mor a Mèxic Lázaro Cárdenas, patriota mexicà.
2001: L’advocada Digna Ochoa és assassinada pel seu
compromís, al Centre de DDHH Agustín Pro a Mèxic
D.F. 10 anys.

20
20

Dijous

Divendres
21 Divendres
21

22 Dissabte
22

Rm 8,1-11 / Sl 23
Rm 6,19-23 / Sl 1
Rm 7,18-25a / Sl 118
Lc 13,1-9
Lc 12,49-53 Úrsula, Celina, Viator
Lc 12,54-59 Maria Salomé
Laura
1973: El sacerdot salesià Gerardo Poblete és torturat i mort, 1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, màrtir de la justícia
1548: Es funda la ciutat de La Paz.
a l’Argentina.
màrtir de la pau i la justícia a Xile.
1883: Finalitza la guerra de límits entre Xile i el Perú.
1981: Eduardo Capiau, religiós belga, màrtir de la solidaritat
1944: El dictador Ubico és derrocat a Guatemala per
a Guatemala. 30 anys.
insurrecció popular.
1987: Nevardo Fernández, màrtir de la lluita per les
1975: Raimundo Hermann, sacerdot nord-americà, capellà
reivindicacions indígenes a Colòmbia.
entre els indis quítxues, màrtir dels camperols del
2009: Gregorio Álvarez, darrer dictador d’Uruguai (1981poble de Bolívia.
1985), és condemnat a 25 anys de presó.
1978. Oliverio Castañeda de León, màxim dirigent de
l’Associació d’Estudiants Universitaris (AEU) de la
Universitat de San Carlos de Guatemala, va ser
assassinat als 23 anys i es va convertir en símbol de
la lluita per la llibertat.
Setmana de l’ONU pel Desarmament.
Minvant: 03h30m a Cranc

30è Diumenge ordinari
Ex 22,20-26 / Sl 17
1Ts 1,5c-10 / Mt 22,34-40

Joan de Capistrano
Santiago de Jerusalem
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiant universitari,
màrtir a Perú.
1986: Vilmar José de Castro, agent de pastoral i militant per
la terra, és assassinat a Caçú (Goiás, Brasil) per la
UDR dels terratinents. 25 anys.
1987: João «Ventinha», posseiro a Jacundá (PA, Brasil), és
assassinat per tres pistolers.

octubre

23
23

177

24
24

Dilluns

25 Dimarts
25

octubre

Rm 8,12-17 / Sl 67
Rm,18-25 / Sl 125
Lc 13,10-17 Crisant, Gaudenci
Lc 13,18-21
Antoni Ma Claret,
1887: Un sector de l’exèrcit brasiler, solidari amb la lluita
arquebisbe de Santiago de Cuba
popular, es nega a ser utilitzat per destruir els palenques
1945: Comença a existir oﬁcialment l’ONU.
dels negres.
1971: Pau Casals pronuncia un discurs a l’ONU, després
1975: El periodista Wladimir Herzog és assassinat per la
de rebre la Medalla de la Pau.
dictadura militar a São Paulo.
1977: Juan Caballero, sindicalista porto-riqueny, és assas1983: Els EUA envaeixen Granada i posen ﬁ a la revolució
sinat per esquadrons de la mort.
del New Jewel Movement.
2005: Mor Rose Park, símbol de la lluita per la igualtat
1987: Carlos Páez i Salvador Ninco, indígenes; Luz Estela i
racial als EUA.
Nevardo Fernández, obrers, màrtirs a Colòmbia.
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DDHH, és
assassinat per la seva resistència a les multinacionals 1988: Alejandro Rey i Jacinto Quiroga, agents de pastoral,
màrtirs de la fe a Colòmbia.
mineres i d’electricitat a Malacatán (San Marcos,
1989: Jorge Párraga, pastor evangèlic, i companys, màrtirs
Guatemala).
de la causa dels pobres a Perú.
Dia Mundial d’Informació sobre el Desenvolupament.
2002: Mor Richard Shaull, teòleg de l’alliberament presbiterià,
Dia de les Nacions Unides.
missioner a Colòmbia i el Brasil.
Aniversari de la signatura de la Carta de l’ONU, 1945.
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26 Dimecres
26

Rm 8,26-30 / Sl 12
Felicíssim, Evarist
Lc 13,22-30
Felip Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1981: És assassinat Ramón Valladares, secretari administratiu de la Comissió de drets humans a El Salvador.
1987: Herbert Anaya, advocat, màrtir dels Drets Humans
a El Salvador.
Nova: 19h56m a Escorpí

27
27

Dijous

Rm 8,31b-39 / Sl 108
Gustau
Lc 13,31-35
1553: Mor a la foguera Miquel Servet, condemnat tant per
catòlics com per protestants, màrtir de les llibertats de
pensament, de consciència i d’expressió.
1866: Pau de Black Hills entre Xeiennes, Sioux i Navajos
amb l’exèrcit dels EUA.
1979: Independència de San Vicente i les Granadines.
Festa nacional.

31è Diumenge ordinari
Ml 1,14b-2,2b.8-10 / Sl 130
1Ts 2,7b-9.13 / Mt 23,1-12

Alfons Rodríguez
1950: Insurrecció nacionalista a Puerto Rico, dirigida per
Pedro Albizu Campos.
1979: Santo Días da Silva, metal·lúrgic i líder sindical de
37 anys, militant de la pastoral obrera, màrtir dels
obrers brasilers.
1983: Raúl Alfonsín és elegit a l’Argentina després de la
dictadura dels militars.
1987: El Congrés de Nicaragua aprova l’Estatut d’Autonomia
de les Regions del Carib, primera autonomia multiètnica
d’Amèrica Llatina.
1999: És assassinada Dorcelina de Oliveira Folador, persona
amb una discapacitat física, del Moviment Sense Terra,
alcaldessa de Mundo Novo (Brasil).

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 al seu primer viatge.
1880: Naixement de Luisa Capetillo, que va participar a la
creació de la Federació Lliure dels Treballadors de
Puerto Rico i 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 a Brasil. 25 anys.

29 Dissabte
29

Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sl 93
Narcís
Lc 14,1.7-11
1626: Els holandesos compren als indis l’illa de Manhattan
per 24 dòlars.
1987: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i catequistes,
màrtirs a Guatemala.
1989: Matança dels pescadors d’El Amparo (Veneçuela).
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30
30

Divendres
28Divendres
28

179

Religions i revolució
Lliçons de mig segle cubà
Félix Sautié Mederos

La Habana, Cuba

No podré oblidar mai el que va expressar un
dignatari eclesiàstic llatinoamericà durant una visita
a un grup de joves nicaragüencs que a finals dels anys
70 estudiaven a l’Illa de la Joventut, Cuba. La frase,
malgrat el temps transcorregut, la recordo en les
seves essències bàsiques: “Es pot ser com els rius que
ho arrasen tot amb les seves crescudes, o tranquils
com els llacs. Les revolucions són com els rius i jo
voldria que vostès fossin com els llacs”.
La seva frase havia estat la continuació d’una
anàlisi prèvia amb participació d’altres eclesiàstics
cubans, realitzada abans d’adreçar-nos a l’escola on
ens esperaven concentrats els joves “nicas” juntament
amb els seus professors i responsables. Va ser com
una trobada apassionada entre homes d’església i
homes de revolució, i allò interessant: teníem el
mateix origen cristià, però des del punt de vista social
partíem de diversos enfocaments: rius i llacs. Havien
passat uns 20 anys des del triomf de la revolució,
i com els rius, moltes coses del sistema de classes
d’abans de 1959 s’havien arrasat.
Per entendre les lliçons que ens planteja aquest
mig segle cubà de religió i revolució cal repassar els
fets concrets i en primer lloc, no puc oblidar quan, el
gener de 1959, els rebels barbuts van baixar de les
muntanyes amb escapularis, crucifixos i altres símbols
religiosos de la fe cristiana, molts dels quals es troben
atresorats en el santuari nacional de Nostra Senyora
de la Caritat del Coure.
Una lliçó inicial és que cristianisme i revolució
poden convergir plenament quan es posa com a
centre l’opció pels pobres i prima l’Evangeli per sobre
dels interessos institucionals. Les incompatibilitats
apareixen quan per raons de classes, d’interessos
i d’excessos, que no tenen res a veure amb
l’espiritualitat, perquè l’equitat distributiva i la
justícia social estan diàfanament proclamades a
l’Evangeli. “Trair el poble és trair Crist”, va ser un
primer lema dels cristians revolucionaris. Però llavors
hi va haver una reacció dels rics en contra de la Llei
de Reforma Agrària del 18 de maig de 1959, primera
mesura revolucionària a favor dels desposseïts, que els
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bisbes cubans van saludar positivament en una carta
enviada a Fidel l’agost de 1959. Però els interessos
dels rics es van veure amenaçats per aquesta llei, i
encara més per la reforma urbana del 14 d’octubre de
1960, que va plantejar que els inquilins poguessin
convertir-se en propietaris de les vivendes. Aleshores
començaren els problemes. Encara no s’havia celebrat
el Concili Vaticà II (1962-1964), i els seus aires
renovadors no bufaven a Cuba. El resultat va provocar
una escissió entre els creients, a favor i en contra de
la revolució.
Per altra banda, també el 1959, es va realitzar
el Congrés Catòlic Nacional, que es va clausurar a la
Plaça de la Revolució, en una massiva activitat en la
qual es varen trobar a la presidència els bisbes cubans
i els principals dirigents de la revolució. Hi va haver
aleshores un llarg tram en el qual l’acció dels rius va
actuar amb les seves coses positives i alguns efectes
secundaris no tan positius. Anys més tard aquesta
trobada es repetiria, el gener de 1998, quan el Papa
Joan Pau II va realitzar la seva històrica visita a Cuba.
Ja el 1959 va caldre definir-se per la revolució, per
la contrarevolució de les classes afectades, o abstenirse de participar. Es va començar a desenvolupar una
successió de divergències i trobades, que va tenir la
seva màxima manifestació en la política de l’ateisme
científic, causa de molts excessos, que va determinar
que la constitució de 1976 proclamés Cuba com
un estat ateu. Hi va haver fites de confrontació: la
nacionalització dels col·legis catòlics i religiosos
en general (maig de 1961); l’expulsió de Cuba de
sacerdots i religiosos catòlics (setembre de 1961);
l’emigració de molts pastors protestants, la processó
de la Verge de la Caritat a l’Havana, en la qual es
varen produir disturbis, cosa que va motivar una
prohibició de les processons arreu del país; les
primeres pastorals dels bisbes catòlics de Cuba
que van plantejar crítiques a la política del govern
d’aleshores; la discriminació dels creients per ocupar
certs càrrecs de confiança i perquè poguessin estudiar
determinades carreres universitàries. Fins i tot els
cultes d’origen africà es van haver de refugiar dins

l’anonimat de les seves cases. Els temples catòlics
i protestants van començar a quedar buits. El 1993
els bisbes catòlics cubans van publicar la Pastoral
titulada “L’amor tot ho espera”, en la qual es varen
manifestar a favor d’un diàleg profund en virtut del
deteriorament de la situació econòmica, política
i social. La pastoral no va ser ben rebuda per les
autoritats.
Enmig d’aquestes adversitats algunes coses es
varen començar a recompondre amb l’arribada a Cuba
de Monsenyor César Zacchi com a representant del
Vaticà (1962-1974), que es va introduir de manera
molt positiva en la societat cubana i va aconseguir
una primera distensió entre Església i Estat. Hi
varen influir a més la Teologia de l’Alliberament i
determinats teòlegs, com Pere Casaldàliga a partir
de 1985; la publicació del llibre de Frei Betto titulat
Fidel y la Religión (1985), que va assolir ressonàncies
universals; la celebració de l’ENEC, Trobada Nacional
Eclesial Cubana, de l’Església Catòlica, el 1986, que
va treure l’Església cubana de l’interior dels temples i
que, a poc a poc, es va anar projectant externament
mitjançant les cases missió, cases d’oració i altres
iniciatives; la visita de Fidel a Brasil el març de 1990 i
la seva trobada amb les comunitats cristianes de base;
una visita similar de Fidel al Carib, la seva posterior
trobada amb líders religiosos protestants (2 d’abril
de 1990), i per separat, un temps després, amb els
bisbes catòlics, esdeveniments importants per a la
normalització entre l’Església i l’Estat. Anys més tard,
amb la celebració del IV Congrés del Partit Comunista
de Cuba (octubre 1991), es va plantejar el propòsit de
reformar la constitució vigent establint Cuba com un
estat laic no confessional, la qual cosa es va aprovar
en un referèndum l’any 1992. La caiguda del mur de
Berlín i la desaparició del camp socialista i de la Unió
Soviètica, van determinar un ensorrament econòmic a
Cuba que s’ha anomenat Període Especial, en el qual
les creences i la fe, contingudes a l’interior de les
persones, es va començar a exterioritzar i els temples,
a poc a poc, es van tornar a omplir. L’Estat es va
tornar més flexible respecte d’aquests afers.
Aquest procés d’apropament, amb els seus alts i
baixos, va tenir un moment molt important amb la
visita de Fidel al Vaticà, el 19 de novembre de 1996,
en la qual es varen examinar afers concernents a
la normalització de les relacions, i el ja esmentat

viatge de Joan Pau II a Cuba (gener de 1998) que
varen organitzar en coordinació l’Església i l’Estat.
La seva presència va determinar la periodització
“abans i després de la visita del Papa”, que ens va
deixar un llegat que per molt de temps estarà actuant
positivament en el procés de normalització de les
relacions entre l’estat i l’Església Catòlica, incloent
les demés religions. Davant d’aquest esdeveniment
les esglésies protestants es varen animar a realitzar
un conjunt d’importants concentracions locals (maig
de 1999). Religions i revolució van prendre un rumb
de retrobament positiu; els conceptes bàsics de la
Teologia de l’Alliberament han estat i són essencials
en aquesta nova convergència.
Cuba va ser somiada en el si del Seminari San
Carlos per sacerdots com José Agustín Caballero i
Félix Varela, que van forjar un conjunt de deixebles
que es varen dedicar a la tasca de convertir-la en
realitat a finals del segle XIX, en lluita unida amb
negres africans esclavitzats. La Verge de la Caritat,
apareguda a les aigües de la Badia de Nipe el 1612,
va ser el primer símbol d’allò cubà, fins i tot abans
que tinguéssim consciència d’identitat pròpia, escut
i bandera. No hi ha cubà creient o no creient que no
respecti la Verge de la Caritat, Ochum en el Panteó
dels cultes africans.
Per concloure puc dir que, segons el meu criteri,
on hi hauria d’haver hagut una successió de trobades
ininterrompudes a partir d’una opció preferencial pels
pobres, s’hi van interposar els interessos de classe
i el dogmatisme. D’altra banda, com a resposta a
l’aïllament i les agressions als quals va ser exposat
des dels seus primers moments el procés revolucionari
cubà, es va produir una radicalització que esdevingué
sovietització, amb tot el que es va aconseguir de
positiu en allò material i en la supervivència política,
però amb les seqüeles d’ateització extrema, que
varen crear un abisme entre revolució i religió, amb
desconfiances i enfrontaments que només amb el
temps i la successió dels esdeveniments històrics, a
poc a poc s’ha pogut anar superant, tot i que queden
molts problemes pendents. Rius i llacs convergiran
si aconsegueixen mantenir una aliança evangèlica i
revolucionària per un futur de pau, justícia social,
❑
equitat distributiva i conservació del planeta.
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31
31

Dilluns

11

Dimarts

22

Dimecres

novembre

Rm 11,29-36 / Sl 68
Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
Dia de la Reforma protestant
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6
Lc 14,12-14 Tots Sants
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a Fidels Difunts
Alfons Rodríguez
1950: Els nacionalistes porto-riquenys Óscar Collazo i 1979: Primera Trobada de les Nacionalitats i Minories
1553: Apareix a a Esmeraldas (Equador) la primera comuGriselio Torresola ataquen la Casa Blair com a part
(Cuzco).
nitat negra d’Amèrica Llatina que no va experimentar
de l’Alçament de Jayuya.
Creixent: 16h38m a Aquari
l’esclavitud liderada per Alonso Illescas.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de les Lligues Agràries,
1973: El pastor evangèlic José Matías Nanco i companys,
màrtir del poble dominicà.
màrtirs de la solidaritat a Xile.
1979: Matança de Tots Sants a La Paz (Bolívia).
1981: Simón Hernández, indígena achí, delegat de la Paraula,
Dia Universal de l’Estalvi.
camperol, màrtir a Guatemala.
1981: Independència d’Antigua i Barbuda. Festa nacional.
2004: L’exèrcit xilè reconeix la responsabilitat dels crims
comesos durant la dictadura de Pinochet.
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33

Dijous

Rm 14,7-12 / Sl 26
Martí de Porres
Lc 15,1-10
1639: Mor Sant Martí de Lima al Perú, que era ﬁll d’una
esclava negra, va lluitar contra els prejudicis ﬁns que
els dominics el van acceptar com a religiós.
1903: Panamà se separa de Colòmbia amb el suport dels
EUA. Festa nacional.

32è Diumenge ordinari
Sb 6,12-16 / Sl 62
1Ts 4,13-18 / Mt 25,1-13

Lleonard
1866: El decret imperial núm. 3.275 allibera els esclaus de
la nació que estiguin disposats a defensar el Brasil a
la guerra contra el Paraguai.
1988: José Ecelino Forero, agent de pastoral, màrtir de la
fe i del servei a Colòmbia.
Festa islàmica del Sacriﬁci o Aid al-Adhâ.
Dia Internacional de l’ONU per a la Prevenció de
l’Explotació del Medi Ambient en la Guerra.

55

Dissabte

Rm 15.14-21 / Sl 97
Rm 16,3-9.16.22-27 / Sl 144
Lc 16,1-8 Zacaries i Isabel
Lc 16,9-15
Carles Borromeo
1838: Independència d’Hondures.
1763: Els Ottawa (EUA) ataquen Detroit.
1780: Rebel·lió contra els espanyols liderada per Tupac 1952: Neix l’ecofeminista índia Vandana Shiva, una
de les veus més respectades dels moviments
Amaru a Perú.
antiglobalització.
1969: Carlos Mariguela és executat a São Paulo.
1980: Fanny Abanto, mestra, líder d’educadors, animadora
de CEBs de Lima, vinculada a les lluites populars,
testimoni de la fe, màrtir a Perú.
1988: Araceli Romo Álvarez i Pablo Vergara Toledo,
militants cristians màrtirs de la resistència contra la
dictadura a Xile.

novembre

6
6

Divendres
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Dilluns

8
8

Dimarts

novembre

Sb 2,23-3,9 / Sl 33
Sb 1,1-7 / Sl 138
Lc 17,7-10
Lc 17,1-6 Adeodat
Vilibrord
1546: Rebel·lió dels cupules i els chichuncheles contra els
John Christian Frederik Heyer
espanyols a Yucatán.
1513: Ponce de León es possessiona de Florida.
1917: Triomfa la insurrecció obrera i camperola a Rússia i 1976: Carlos Fonseca cau a Zinica.
comença la primera experiència de construcció del 1983: Augusto Ramírez, sacerdot, màrtir de la defensa dels
pobres a Guatemala.
socialisme al món.
1962: Mor Leonor Roosevelt, activista pels DDHH i primera 1987: Màrtirs indígenes de Pai Tavyeterá a Paraguai.
dama dels EUA.
1978. Desapareix Antonio Ciani, dirigent estudiantil de
l’AEU a Guatemala.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscà, màrtir de la
defensa dels pobres a Guatemala.
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9 Dimecres
9

Sb 6,1-11 / Sl 81
Teodor
Lc 17,11-19
1938: «Nit dels vidres trencats», comença la violència
antisemita a Alemanya.
1977: Justo Mejía, sindicalista camperol i catequista, màrtir
de la fe a El Salvador.
1984: Primera Trobada dels Religiosos, Seminaristes i
Capellans Negres de Río de Janeiro.
1989: Cau el mur de Berlín.

10
10

Dijous

Divendres
11 Divendres
11

Sb 7,22-8,1 / Sl 118
Sb 13,1-9 / Sl 18
Lc 17,20-25 Martí de Tours
Lc 17,26-37
Lleó el Gran
Soren Kierkgaard
1483: Naixement de Luter a Alemanya.
1969: El govern brasiler prohibeix la publicació de notícies 1983: Sebastián Acevedo, militant, màrtir de l’amor ﬁlial
al poble xilè.
sobre indis, guerrilla, moviment negre i contra la
discriminació racial.
1980: El pastor evangèlic Policiano Albeño i Raúl Albeño,
màrtirs de la justícia a El Salvador.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdot indígena páez, és
assassinat a Santander (Colòmbia).
1996: Jafeth Morales López, militant popular colombià,
animador de CEBs, és assassinat. 15 anys.
2004: La Comissió Nacional sobre Tortura lliura al president
de Xile el testimoni de més de 35.000 víctimes de la
dictadura de Pinochet.
Plena: 20h16m a Taure

33è Diumenge ordinari
Pr 31,10-13.19-20.30-31 / Sl 127
1Ts 5,1-6 / Mt 25,14-30

Leandre
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot de 33 anys, màrtir
dels moviments d’alliberament del poble uruguaià.

Dissabte

Sb 18,14-16;19,6-9 / Sl 104
Josafat
Lc 18,1-8
1838: Abolició de l’esclavitud a Nicaragua.
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministre de l’eucaristia,
màrtir de la solidaritat a Guatemala.
2008: El jutge Baltasar Garzón ordena investigar les
execucions de l’època franquista a Espanya.
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Dilluns

15 Dimarts
15

16
16

Dimecres

novembre

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 / Sl 118
2Mac 6,18-31 / Sl 3
2Mac 7,1.20-31 / Sl 16
Dídac d’Alcalà
Lc 18,35-43 Albert el Gran
Lc 19,1-10 Margarida, Gertrudis
Lc 19,11-28
1960: Vaga nacional de 400.000 ferroviaris, portuaris i 1562: Juan del Valle, bisbe de Popayán, Colòmbia, pelegrí 1982: Fundació del Consell Llatinoamericà d’Esglésies
de la causa indígena.
(CLAI).
mariners al Brasil.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebel contra els 1989: Ignacio Ellacuría, companys jesuïtes i les seves dues
conqueridors, mort per l’exèrcit, màrtir de la insurrecció
empleades domèstiques, són assassinats a la UCA
indígena a Bolívia.
de San Salvador.
1889: Es proclama la República al Brasil.
Dia Internacional de l’ONU per la Tolerància.
1904: Desembarquen marines a Ancón (Panamà).
1987: Fernando Vélez, advocat i militant, màrtir dels drets
humans a Colòmbia.
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17
17

Dijous

Divendres
18 Divendres
18

1Mac 2,15-29 / Sl 49
1Mac 4,36-37.53-59 / Int. 1Cro 29
Isabel d’Hongria
Lc 19,41-44 Elsa
Lc 19,45-48
1985: Luís Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe 1867: El Duc de Caxias escriu a l’Emperador preocupat per
a Guatemala.
la possibilitat que els negres que tornin de la guerra
del Paraguai comencin una guerra interna, pels seus
legítims drets.
1970: Gil Tablada és assassinat per oposar-se a
l’acaparament de terres a La Cruz (Costa Rica).
1999: El cooperant basc Iñigo Eguiluz Tellería i el sacerdot
Jorge Luis Mazo són assassinats pels paramilitars a
Quibdó (Colòmbia).
Minvant: 15h09m a Lleó

34è Diumenge Ordinari
Ez 34,11-12.15-17 / Sl 22
1Cor 15,20-26.28 / Mt 25,31-46

Fèlix de Valois, Octavi
1542: Les Lleis Noves regulen les encomiendas d’indis; suprimides
el 1545 romanen de fet ﬁns 1710.
1695: Mor Zumbí dels Palmares, màrtir, líder dels Palenques de
Palmares. Dia nacional brasiler de la Consciència Negra.
1976: Guillermo Woods, sacerdot missioner, ex-combatent
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.

1Mac 6,1-13 / Sl 9
Abdies, Crispí
Lc 20,27-40
1681: Roque González, primer testimoni de la fe a l’Església
paraguaiana i els seus companys jesuïtes Juan i
Alfonso, màrtirs.
1980: Santos Jiménez Martínez i Jerónimo “Don Chomo”, pastors protestants, camperols, màrtirs a Guatemala.
2000: Fujimori, des del Japó, presenta per fax la seva renúncia
a la presidència del Perú.
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21
21

Dilluns

22
22

Dimarts

Dn 1,1-6.8-20 / Int. Dn 3
Dn 2,31-45 / Int. Dn 3
Presentació de Maria
Lc 21,1-4 Cecília
Lc 21,5-11
1831: Colòmbia es proclama Estat sobirà, dissolent-se la 1910: João Cândido, l’«almirall negre», lidera la «Revolta
Gran Colòmbia.
de la Chibata» a Río de Janeiro.
1966: Fundació de l’Organització Nacional de Dones de 1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistes i animaChicago.
dor de CEB, és assassinat per la policia d’Hisenda al
1975: Matança de camperols per mercenaris contractats
pati on es reunia la comunitat a El Salvador.
pels latifundistes a La Unión (Hondures).
Dia Universal de la Música.

novembre

Dia Mundial de l’ONU de la Televisió.
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23 Dimecres
23

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 / Int Dn 3
Lc 21,12-19
Climent
1927: Miguel Agustín Pro és assassinat juntament amb
tres laics, per ordre del president de Mèxic Plutarco
Elías Calles, durant la persecució religiosa de l’època
dels cristeros.
1974: Amílcar Oviedo, líder obrer, màrtir a Paraguai.
1980: Desapareix Ernesto Abrego, rector, juntament amb
quatre dels seus germans a El Salvador.

24
24

Dijous

Dn 6,2-28 / Int. Dn 3
Lc 21,20-28
Andreu Dung-Lac
1590: Agustín de La Corunya, bisbe de Popayán, és desterrat
i empresonat per defensar els indis.
1807: Mor José Brandt, cap de la nació Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera catorze casos de violació
de drets humans contra indígenes.

Divendres
25Divendres
25

26 Dissabte
26

Dn 7,15-27 / Int. Dn 3
Dn 7,2-14 / Int Dn 3
Caterina d’Alexandria
Lc 21,34-36
Lc 21,29-33 Joan Berchmans
Isaac Wats
1984: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuayco a Perú.
1808: Se signa una llei que concedia terres a tots els
estrangers no negres que anessin al Brasil.
Any Nou Islàmic (1433).
1960: Són assassinades les germanes Mirabal a la República
Dominicana.
1975: Independència de Surinam. Festa nacional.
1983: És assassinat 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.
Dia Internacional Contra la Violència
i l’Explotació de la Dona.
Nova: 06h09m a Sagitari

1r Diumenge d’Advent
s 63,16b-17.19b;64,2b-7 / Sl 79
1Cor 1,3-9 / Mc 1,33-37

Virgili
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiant universitari
peruà, és mort durant la seva detenció i interrogatori
pels militars.
1980: Juan Chacón i companys dirigents del FDR, màrtirs
a El Salvador.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.

novembre
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La reinvenció de Nacions Unides
Una organització indispensable

Afirmem que Nacions Unides és una organització
indispensable per a la salvació del món malgrat que som
plenament conscients del poc èxit que ha tingut durant
tot el temps de la seva existència. Això no obstant, les
institucions no només s’han d’avaluar pel nombre de
coses “bones” que poden haver fet. La seva avaluació
s’haurà de basar en els objectius aconseguits de la seva
raó de ser. De fet, coses que objectivament poden ser
bones, institucionalment es poden arribar a considerar
dolentes si ens distreuen de les obligacions essencials de
la institució i ens fan pensar que les coses van bé.
Nacions Unides es varen crear amb un únic propòsit:
aturar el que s’entenia que era una ratxa irreversible
de conflictes bèl·lics com les dues grans guerres a la
primera meitat del segle XX. Es va pensar que ens havíem
de posar d’acord mitjançant un codi de comportament
entre les nacions i crear una instància judicial per dirimir
controvèrsies sense haver de recórrer a guerres.
També es va pensar que a més de respectar
l’imperi del dret en les relacions internacionals, era
imprescindible desactivar una bomba de temps que més
aviat que no pas tard podria esclatar en una altra guerra
mundial encara més sagnant que les anteriors: la fam i
la pobresa existents fa ja 64 anys. Aquestes varen ser les
raons que van dur a subscriure la Carta de San Francisco
i la creació de les Institucions de Breton Woods, el
Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, que,
en realitat, en comptes de propiciar la superació de la
pobresa arreu del món, han ajudat a aprofundir-la encara
més.
Cal fer notar que en el temps de la seva creació,
Nacions Unides no tenia la consciència de la qüestió
ambiental i de les greus amenaces que en el futur
desafiarien tots els pobles. Cercava amb raó el bé comú
de totes les societats, que avui, amb la consciència que
tenim, s’ha d’enriquir amb el bé comú de la Terra i de la
humanitat.
Analitzada Nacions Unides des d’aquests dos
objectius essencials, no podem deixar de constatar que
lamentablement no ha aconseguit els seus propòsits.
Això s’evidencia pel trist fet que a una obligació tan
192

important com la declaració de l’Estat Palestí continua
sense donar-se-li compliment i agressions genocides
i invasions, com les actuals contra Iraq i Afganistan,
continuen matant centenars de milers de persones,
generalment innocents, de manera impune.
La immensa majoria dels habitants de la Terra
considera Nacions Unides com una institució debilitada,
inefectiva i fins i tot innecessària. El país més poderós
de la Terra, poc preocupat pel futur ecològic de la Mare
Terra, ha ajudat a desmoralitzar l’organització en no
respectar les seves decisions i en comportar-se com el
seu amo i manipular a la seva voluntat el Consell de
Seguretat.
No obstant, tot i reconeixent totes aquestes
crítiques com a vàlides, no dubtem en afirmar que la
solució no rau en oblidar-se de Nacions Unides. És la
nostra organització. Es va crear en nom de “nosaltres
els pobles”, i aquests pobles consideren abusiu i
antidemocràtic el privilegi que alguns països poderosos
s’atorguen d’interposar vetos i així bloquejar qüestions
fonamentals per al món.
Tot això podem i ho hem de canviar si volem que
Nacions Unides estigui al servei de la pau i de la vida,
i que s’hi respecti el principi de la igualtat sobirana de
tots els estats membres; sense privilegis de cap mena per
a ningú; on decisions que afecten a tothom es prenguin
entre tots i no pas només pel petit grup que té l’injust
privilegi de posar vets; una organització en la qual tots
siguin igualment obligats a abstenir-se de cometre crims
contra la dignitat de la Mare Terra i de la humanitat
o, en cas contrari, atenir-se a les conseqüències,
independentment que siguin o no siguin part dels
tractats o protocols pertinents. No ser part d’un tractat
no equival pas a tenir una llicència per cometre la mena
de crims que el tractat pretén evitar.
Per salvar Nacions Unides s’ha de reflexionar una
mica sobre com va poder succeir un desviament tan
dramàtic dels propòsits fundacionals. No es pot negar
que als poderosos no els convenia tenir una instància
més alta a la qual s’haurien de sotmetre. Per aquesta
raó, no es va creure en l’imperi de la llei en les relacions

Vegeu el text oficial actualitzat a: http://servicioskoinonia.org/logos (núm. 118)

Miguel D’Escoto, President de l’Assemblea de l’ONU 2008-2009
Leonardo Boff, Professor emèrit d’ètica de la Universitat de Río de Janeiro

internacionals. Desgraciadament la llei de la selva, és a
dir, el dret del més fort, continua dominant. Ens neguem
a acceptar que cap país reivindiqui excepcionalitat. La
Mare Terra no coneix un “Destí Manifest”, perquè tots els
pobles són els seus fill i filles estimats, i tots, amb igual
dignitat i drets, habiten la mateixa casa comuna.
Al llarg dels anys, a l’ONU es varen anar introduint
normes de procediment l’únic objectiu de les quals era
el de limitar el poder de l’Assemblea General, centre
neuràlgic de tot el sistema de Nacions Unides, i reduir el
president de l’Assemblea General a una figura merament
protocol·lària, malgrat que, segons la Carta, és el
més alt funcionari de l’organització, amb rang de cap
d’Estat, i el Secretari General és només el cap de la
immensa burocràcia, sotmès moltes vegades a pressions
insuportables per part dels països poderosos.
Tot això, no obstant, es pot canviar. El poder de
l’Assemblea General, del Grup dels 192, es pot rescatar
i, en gran part, ho va ser durant el 63è període de
sessions. Aquest rescat del poder de l’Assemblea General,
és a dir, la democratització de l’ONU, és possible i ha de
continuar.
Per contribuir a aquest rescat del poder de “nosaltres
els pobles” dins de Nacions Unides ens hem proposat
treballar en:
I Una Declaració Universal del Bé Comú de la Terra
i de la Humanitat com a document essencial per a la
reinvenció de l’ONU i que complementi la Declaració
Universal dels Drets Humans. Som conscients que
l’excessiu antropocentrisme, cobdícia i egoisme de
la cultura dominant dificultarà l’adopció d’aquesta
Declaració, però s’aconseguirà.
II Una Carta de l’Organització a to amb les
exigències del segle XXI, que hauria de garantir la nostra
supervivència promovent el Bé Comú de la Terra i de la
Humanitat.
III La creació d’un Tribunal de notables procedents
de les cinc regions que integren Nacions Unides, per
conèixer acusacions de crims contra Bé Comú de la
Terra i de la Humanitat interposades per membres de
l’Organització. El seu funcionament seria similar al de
l’actual Cort Internacional de Justícia, amb la diferència
que les condemnes no es podran ignorar tal com van fer
els Estats Units en el cas interposat per Nicaragua en
contra seva a la Haia.
❑

cOl·lecció «temps axial»
Imprescindible per estar a l’aguait dels avenços que
la tteologia
l i llllatinoamericana
ti
i
dde l’l’alliberament
llib
t en lla seva
trobada amb altres fronteres de pensament.
Heus aquí els llibres ja publicats:
1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado.
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II.
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones.
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo religioso.
Curso sistemático de teología popular.
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y
sufrimiento ecohumano. 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.
14. John Shelby SPONG, Un cristianismo nuevo para
un mundo nuevo.
Vegeu el preu de cada llibre, i el de la col·lecció
completa... i sorpreneu-vos. També es poden adquirir en
format digital a meitat de preu... Llegiu l’índex, el pròleg,
una ressenya del llibre que us interessa... a: http://
tiempoaxial.org

«Por los muchos caminos»
Vegeu la sèrie «Por los muchos caminos de Dios»
a:
http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
http://tiempoaxial.org/AlongTheManyPaths
http://tiempoaxial.org/PelosMuitosCaminos
http://tiempoaxial.org/PerIMoltiCammini
També són responsables d’aquesta sèrie:
http://Comision.Teologica.Latinoamericana.org
http://Comissao.Teologica.Latinoamericana.org
http://InternationalTheologicalCommission.org
També hi ha una col·lecció «Tiempo Axial» al
Brasil, en portuguès, a Paulus, de São Paulo.
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28 Dilluns
28

desembre
Novembre

Is 2,1-5 / Sl 121
Catalina Labouré
Mt 8,5-11
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 a Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdot, obrer, màrtir de
les CEBs a El Salvador.
1980: Marcial Serrano, rector, màrtir dels camperols d’El
Salvador.
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29 Dimarts
29

30 Dimecres
30

Is 11,1-10 / Sl 71
Rm 10,9-18 / Sl 18
Lc 10,21-24 Andreu apòstol
Mt 4,18-22
Sadurní
1916: Desembarcament massiu de Marines i implantació 1967: La conferència episcopal brasilera (CNBB) protesta
del protectorat a la República Dominicana.
contra l’empresonament de sacerdots.
1976: Pablo Gazzari, sacerdot argentí, Germanet de
l’Evangeli, és segrestat i llençat viu al mar als “vols
de la mort”.
2000: Mor a Panamà mossèn Antonio Fernández Ibáñez,
defensor dels grups ètnics més desprotegits.
Dia de l’ONU de Solidaritat amb el Poble Palestí.

11

Dijous

Is 26,1-6 / Sl 117
Mt 7,21.24-27
Eloi
1981: Diego Uribe, sacerdot, màrtir de la lluita d’alliberament
del seu poble a Colòmbia.
2000: El jutge Guzmán disposa l’arrest domiciliari i el
processament de Pinochet.
Dia Mundial de la Lluita Contra la SIDA.

2n Diumenge d’Advent
Is 40,1-5.9-11 / Sl 84
2Pe 3,8-14 / Mc 1,1-8

Joan Damascè, Bàrbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de
Palmares (Brasil).
Dia Internacional del Voluntariat.

33 Dissabte

Is 29,17-24 / Sl 26
Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Mt 9,27-31 Francesc Xavier
Mt 9,35-10,1.6-8
Bibiana
1823: Declaració de la doctrina Monroe: «Amèrica pels 1502: Moctezuma és entronitzat com a senyor de
Tenochtitlán.
americans».
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, màrtir al Perú.
1956: Desembarcament del Granma a Cuba.
1972: Panamà reconeix el dret dels indígenes a la seva 2002: Mor Ivan Illich, ﬁlòsof i sociòleg de l’alliberament.
comarca.
Dia Internacional de la Persona amb Discapacitat.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel i Jean
Donovan, són segrestades, violades i assassinades
a El Salvador.
1990: Camperols màrtirs d’Atitlán (Guatemala).
Dia Internacional de l’ONU Contra l’Esclavitud.
Creixent: 09h52m a Peixos

desembre

4
4

Divendres
22 Divendres

197

55

Dilluns

desembre

Is 35,1-10 / Sl 84
Lc 5,17-26
Sabas
1492: En el seu primer viatge Colom arriba a La Española.
1824: La constitució brasilera, en la seva llei complementària,
prohibeix anar a l’escola als leprosos i als negres.
2000: Dos ex-generals argentins (Suárez Masón i Santiago
Riveros) són comdemnats a cadena perpètua per la
justícia italiana per crims durant la dictadura.
Dia Internacional de l’ONU dels Voluntaris
pel Desenvolupament.

198

6
6

Dimarts

77

Dimecres

Is 40,1-11 / Sl 95
Is 40,25-31 / Sl 102
Mt 18,12-14 Ambròs
Mt 11,28-30
Nicolau de Bari
1975: El govern militar d’Indonèsia envaeix Timor Est i mata
Nicolau de Mira
60.000 persones en dos mesos.
1534: Fundació de Quito.
1969: Mor João Cândido, l’”almirall negre”, heroi de la Revolta 1981: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, hondurenys, celebradors
de la Paraula i màrtirs de la solidaritat amb els
de Chibata de 1910, al Brasil.
refugiats. 30 anys.

8
8

Dijous

Divendres
9 Divendres
9

Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Is 48,17-19 / Sl 1
Ef 1,3-6,11-12 / Lc 1,26-38 Leocàdia, Valeri
Mt 11,16-19
Concepció de Maria
1542: Las Casas acaba la seva «Brevísima relación de la 1824: Victòria de Sucre a Ayacucho. Última batalla per la
destrucción de las Indias».
Independència.
1965: Clausura del Concili Vaticà II.
1976: La metodista Ana Garófalo, màrtir de la Causa dels
pobres a Buenos Aires (Argentina).
1977: Les religioses Alicia Domont i Leonie Duquet, màrtirs
de la solidaritat amb els familiars de desapareguts
a l’Argentina.
1994: La justícia turca condemna Leyla Zana a disset anys
de presó per defensar els drets dels kurds.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdot que treballava amb
els camperols a Orient, és assassinat per paramilitars
a Colòmbia.
2004: Dotze països funden la Comunitat Sud-americana de
Nacions, amb 361 milions d’habitants.

3r Diumenge d’Advent
Is 61,1-2a.10-11 / Int. Lc 1
1Ts 5,16-24 / Jn 1,6-8.19-28

Damas
Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdot, màrtir de les lluites
d’alliberament a 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.

Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Mt 17,10-13
Eulàlia de Mèrida
1898: Espanya, derrotada, cedeix Puerto Rico i Filipines
als EUA.
1948: L’ONU proclama la Declaració Universal dels Drets
Humans.
1996: Es concedeix el Premi Nobel de la Pau a José Ramos
Horta, autor del pla de pau per al Timor Est del 1992,
i a Carlos Ximenes Belo, bisbe de Dili.
1997: El govern socialista francès aprova la reducció de la
jornada setmanal a 35 hores.
Dia de l’ONU dels Drets Humans.
Dia Internacional dels Pobles Indígenes.
Eclipsi total de Lluna, visible a
l’Estat espanyol, màxim a les 13h32m.
Plena: 14h36m a Bessons

desembre

11
11

10 Dissabte
10
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12
12

Dilluns

13
13

Dimarts

desembre

Zac 2,14-17 / Sl 95
Sf 3,1-2.9-13 / Sl 33
Lc 1,39-45 Llúcia
Mt 21,28-32
Guadalupe, Juan Diego
1531: Maria s’apareix a l’indi Juan Diego al Tepeyac, on 1968: La Cambra dels Diputats s’oposa al Govern i és
suprimida al Brasil.
s’adorava Tonantzin, la «venerable Mare».
1981: Matança de centenars de camperols d’«El Mozote» 1978: Independència de Santa Lucía.
a Morazán (El Salvador). 30 anys.
1983: Prudencio Mendoza “Tencho”, seminarista, màrtir a
Huehuetenango (Guatemala).
2002: El Congrés de Nicaragua desafora l’ex-president
Alemán, per frau milionari contra l’Estat.
2009: Megajudici argentí sobre la ESMA, amb Astiz, Cavallo
i altres acusats de tortura i desaparició de 85 víctimes.
S’inicien altres megajudicis.
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14
14

Dimecres

Is 45,6-25 / Sl 84
Joan de la Creu
Lc 7,19-23
Teresa d’Àvila
1890: Rui Barbosa ordena cremar els documents relatius
a la situació de l’esclavitud al Brasil per esborrar la
taca de la nació.
1973: L’ONU identiﬁca Puerto Rico com a colònia i aﬁrma el
seu dret a la independència.

15
15

Dijous

Is 54,1-10 / Sl 29
Lc 7,24-30
Valerià
1975: Daniel Bombara, membre de la JUC, màrtir dels universitaris compromesos amb els pobres a l’Argentina.
2009: Mor a Santiago de Xile Ronaldo Muñoz, teòleg de
l’alliberament xilè, exemple de coherència entre fe,
teologia i pràctica.

4t Diumenge d’Advent
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88
Rm 16,25-27 / Lc 1,26-38

Rufus i Zòsim
1979: Matança de camperols a Ondores (Perú).
1979: Matança de camperols a El Porvenir (El Salvador).
1985: El líder sindical João Canuto i ﬁlls, màrtirs al Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, màrtir, víctima de la corrupció
de la policia a Río de Janeiro.
1994: Es recuperen les restes de Nelson MacKay, primer cas dels
184 desapareguts a Hondures a 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.
Minvant: 00h47m a Verge

17
17

Dissabte

Is 56,1-3a.6-8 / Sl 66
Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Jn 5,33-36 Joan de Mata, Llàtzer
Mt 1,1-17
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, màrtir a San 1819: Es proclama la República de la Gran Colòmbia a
Angostura.
Francisco (MG, Brasil).
1991: Indígenes màrtirs del Cauca (Colòmbia). 20 anys. 1830: Mor als 47 anys Simón Bolívar prop de Santa Marta
(Colòmbia), l’Alliberador de Veneçuela, Colòmbia,
1993: Aixecament popular a Santiago del Estero (Argentina),
Equador i Perú, i fundador de Bolívia.
on es cala foc a les seus dels tres poders de l’Estat.
2009: Antonio Aparecida da Silva, teòleg negre de
l’alliberament, símbol de la teologia negra llatinoamericana a São Paulo-Marília (Brasil).

desembre

18
18

Divendres
16 Divendres
16
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19
19

Dilluns

20 Dimarts
20

desembre

Jue 13,2-7.24-25a / Sl 70
Is 7,10-14 / Sl 23
Nemesi
Lc 1,5-25 Domènec de Silos, Ceferí
Lc 1,26-38
1994: Crisi econòmica mexicana; deu dies més tard la 1818: Luís Beltrán, sacerdot franciscà, «primer enginyer de
devaluació del peso arribaria al 100%.
l’exèrcit alliberador» dels Andes (Argentina).
1994: Alfonso Stessel, sacerdot de 65 anys, és assassinat 1989: Els EUA ataquen i envaeixen Panamà per capturar
a ganivetades i trets a Guatemala.
Noriega.
2001: Després d’un discurs del president, el poble argentí surt
al carrer provocant la seva renúncia. 10 anys.
2001: “Pocho” Lepratti, dirigent de barri i catequista, militant
pels Drets dels Infants, és assassinat als 36 anys per
la policia de Rosario (Argentina). Moren 30 persones
més. www.pochormiga.com.ar
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21 Dimecres
21

Cant 2,8-14 / Sl 32
Pere Canisi
Lc 1,39-45
Tomàs Apòstol
1511: Homilia de Fra Antonio de Montesinos a La
Española.
1907: Matança a Santa María de Iquique (Xile) amb el
resultat de 3.600 víctimes, miners en vaga per millors
condicions de vida.
1964: Mor Guillermo Sardiña, sacerdot, solidari amb el seu
poble en la lluita contra la dictadura a Cuba.
2009: Lula proposa una Comissió de la Veritat brasilera per
jutjar els 400 morts, 200 desapareguts i 20.000 torturats
de la dictadura militar de 1964 a 1985 al Brasil, amb els
seus 24.000 repressors i 334 torturadors.

22
22

Dijous

Divendres
23Divendres
23

1Sam 1,24-28 / Int. 1Sam 2
Ml 3,1-4.23-24 / Sl 24
Francesca J. Cabrini
Lc 1, 46-56 Joan de Kety
Lc 1,57-66
1815: És afusellat José María Morelos, heroi de la 1896: Conﬂicte entre els EUA i la Gran Bretanya degut a la
independència de Mèxic, després que la Inquisició
Guyana veneçolana.
el desterrés.
1972: Un terratrèmol de 7º Richter destrueix Managua i
1988: Francisco «Chico» Mendes, líder ecologista a Xapuri
causa la mort a més de 20.000 persones.
(Brasil) és assassinat pels latifundistes als 44 anys. 1989: Gabriel Maire és assassinat a Vitoria (Brasil) per la
1997: Matança d’Acteal a Chiapas en què paramilitars dels
seva pastoral compromesa.
latifundistes i del governant PRI maten 46 indígenes
tzotzils paciﬁstes, reunits en oració, ja al seu tercer
dia de dejuni.
Solstici: d’estiu al Sud i d’hivern al Nord,
a les 05h30m

Nativitat
Is 52,7-10 / Sl 97
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18
1553: Valdivia és derrotat a Tucapel pels araucans.
1652: Alonso de Sandoval, testimoni de l’esclavitud a Cartagena de Indias, profeta i defensor dels negres.

(Nochebuena) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14
Hermínia i Adela
1873: Expedició repressiva contra els guerrillers dels
quilombos a Sergipe (Brasil).
1896: Mor a Sabadell, Isabel Vilà, primera sindicalista
catalana.
1925: La llei brasilera passa a garantir quinze dies a l’any de
vacances a la indústria, el comerç i els bancs.
Nova: 18h06m a Capricorn

desembre

25
25

24Dissabte
24
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26
26

Dilluns

27
27

Dimarts

desembre

Hch 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
1Jn 1,1-4 / Sl 96
Sagrada Família
Mt 10,17-22 Joan evangelista
Jn 20,2-8
Esteve
1512: Promulgació de noves lleis reguladores de
1864: Comença la Guerra de la Triple Aliança: Brasil,
“l’encomienda” dels indis, per les denúncies de Pedro
Argentina i Uruguai contra Paraguai.
de Córdoba i Antonio Montesinos.
1996: Vaga general a l’Argentina.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacic de la nació Pankararé
(Brasil), mor 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, és assassinada per les FARC a Costa de
Oro (Chocó, Colòmbia). 10 anys.
2007: Benazir Butto és assassinada al Pakistan.
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28Dimecres
28

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Sants Innocents
Mt 2,13-18
1925: La columna Prestes ataca Teresina (PI, Brasil).
1977: Matança dels camperols d’Huacataz (Perú).
2001: Edwin Ortega, camperol chocoano, líder juvenil, és
assassinat per les FARC en una assemblea de joves
al riu Jiguamandó (Colòmbia). 10 anys.

29
29

Dijous

Divendres
30Divendres
30

1Jn 2,3-11 / Sl 95
Eclo 3,2-6.12.14 / Sl 127
Tomàs Becket
Lc 2,22-35 Sabí
Col 3,12-21 / Lc 2,22-40
1987: Més de 70 garimpeiros de Serra Pelada (Marabà, 1502: Salpa d’Espanya la ﬂota més gran d’aleshores, amb
Brasil), són tirotejats al pont del riu Tocantins, atacats
30 vaixells i uns 1.200 homes, sota el comandament
per la Policia Militar.
de Nicolás de Obando.
1996: Acords de Pau entre el Govern guatemalenc i la
guerrilla que posen ﬁ a 36 anys d’hostilitat, més de
100.000 morts i 44 aldees arrasades.
Dia Internacional per la Biodiversitat.

31 Dissabte
31

1Jn 2,18-21 / Sl 95
Silvestre
Jn 1,1-18
1384: Mor John Wiclyf a Anglaterra.
1896: En el punt més àlgid del cautxú s’inaugura el teatre
Amazones a Manaus (Brasil).
1972: Carlos Danieli, del PC del Brasil, mor a São Paulo al
quart dia de tortura sense revelar res.
2009: S’acaba l’any a l’Argentina amb 32 repressors
condemnats i es preveu que se’n condemni una
centena més el 2010.

2005-2014: Decenni de l’ONU per al Desenvolupament Sostenible
2005-2014: Segon Decenni Internacional per les Poblacions Indígenes del Món
2005-2014: Decenni Internacional per a l’Acció
2006-2015: Decenni de la Recuperació i al Desenvolupament Sostenible de les Regions
2008-2017: Segon Decenni de l’ONU per a l’Erradicació de la Pobresa
2010-2019: Decenni de l’ONU pels Deserts i la Lluita Contra la Desertificació.

Gener
desembre

Any 2012, Any Internacional de l’ONU de:
12003-2012: Decenni de l’ONU
per a l’Alfabetització: Educació per a tots

http://www.un.org/spanish/events/calendario/years
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quina idea de déu hauríem de canviar als països catalans?
ESCOLA DE SAVIESA,
ESCOLA DE VIDA

LES RELIGIONS: DITS QUE
ASSENYALEN LA LLUNA

TERESA GUARDANS

MONTSE CASTELLÀ

Al bell mig d’un espai laic de convivència intercultural, d’un entorn de canvi i innovació constants en tots
els ordres, que mira amb inquietud cap el futur; en un
entorn marcat molt especialment, avui, pel deteriorament social i econòmic generat per la darrera crisi global. Al bell mig, també, de persones petites i grans amb
ulls ben vius, plenes de reptes i d’esperances. Quan no
valen les receptes heretades, quan la responsabilitat de
la gestió del planeta és a les nostres mans... quin Déu?
El Déu de l’experiència de la fondària –diria jo–, del
batec de l’Univers, aquella experiència de la qual brolla
la compassió plena, il·limitada; experiència que convida
a comprendre, a acceptar, a generar un compromís que
no prejutja, que no destria, que sent cada bri de vida
talment com la pròpia vida. El Déu de la profunda unitat
de l’existència, aquell que va més enllà de qualsevol nom
o forma que li volguem donar, que no s’adequa a cap formulació, cap etiqueta, cap norma. El “Déu pregunta” (de
Marcel Légaut), “pòrtic del misteri que és l’ésser humà
en si mateix, que no suporta cap resposta veritable però
que en suggereix sense parar quan roman viva”.
Quina religió? Religió? “Relligar...” Amb qui? amb
què? Amb l’experiència plena de vida, amb el que veritablement És, a cada moment, en cada racó, aquí. Per
tant, la religió que ens cal és una escola d’atenció plena,
de desegocentració, d’aprofundiment, de silenci de si
mateix. Persones, grups, iniciatives, al servei d’afavorir
el creixement interior, la profunda humanitat; al servei
d’aportar la terra, l’aigua, l’adob... tot allò que ens ajudi
a tots plegats a créixer en fondària, a abraçar la vida
sense condicions, a lliurar-nos-hi sense refugis.
I per això no cal esperar propostes “des de dalt”...
Cada primer pas només depèn de cadascú, de voler caminar plegats. Comunitats de recerca en les quals les aportacions de les diverses tradicions de saviesa (ja siguin
religioses o laiques) es complementen i s’alimenten
mútuament. “Només qui no ha tastat l’aigua es baralla
per la forma dels recipients...” –deia sàviament Ibn
‘Arabi–.

Les societats d’avui dia han esdevingut plurals i
multireligioses, gairebé a tot el món. Es tracta d’una
situació sense precedents, que ens obliga a assimilar
grans canvis a una velocitat exorbitant. És un repte
que hem d’estar disposats a afrontar i, alhora, una
oportunitat que hem de saber aprofitar.
A casa nostra, com pràcticament arreu, hem passat, en poc temps, a haver de conviure amb persones
de cultures, sovint llunyanes, amb formes de viure i
d’entendre la realitat diferents. Persones que, fins ara,
ens eren estranyes, han passat a ser els nostres veïns,
i els seus fills i els nostres juguen junts, cada dia, al
pati de l’escola. A l’àmbit extern, ho podem entendre,
tolerar-ho, fins i tot, respectar-ho, però el gran repte
és permetre que aquests canvis realment ens transformin, que succeeixin al nostre interior. Un canvi mai
no podrà ser vertader si no és fruit d’una profunda
comprensió i transformació interior.
Donar aquest pas, suposa una obertura cap als
altres, l’oportunitat de reconèixer en els altres la
qualitat humana que ens uneix a tots. En connectar
amb la dimensió espiritual de les persones, les religions esdevenen maneres diferents d’assignar “un
mateix déu”, diferents llengües per descriure allò que
ens transcendeix a tots. Hem de ser capaços de copsar
l’essència de les religions i no tant els seus aspectes
formals i externs, veure el que ens uneix més que
el que ens separa. Les religions, mal enteses i mal
practicades, poden separar, mentre que l’espiritualitat
sempre uneix.
Les religions són dits que assenyalen la lluna. Però
només podrem copsar-la quan les aigües turbulentes
de la nostra consciència es calmin i es pacifiquin,
quan no quedi ni un sol bri de violència o odi cap a
nosaltres o als altres. Llavors, l’aigua esdevindrà clara
i silenciosa i, de forma natural, la lluna s’hi veurà
nítidament reflectida. Reconeixerem, aleshores, que
la nostra veritable naturalesa es inexorablement la de
tots els altres.
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UN DÉU LLUNYÀ
MOLT PROPER

DÉU S’HA FET ESTRANGER
EN AQUESTA TERRA

GUILLEM RAMIS I MONENY

JAUME FLAQUER

No sé qui és DÉU; no és definible. Com més
passen els anys, més m’esdevé difícil parlar-ne. Les
aproximacions més escaients són BELLESA i AMOR.
Tota bellesa té sentit. Hi ha esperit més enllà de
la matèria. Tota demostració d’afecte sobrepassa les
nostres limitacions. Les persones –i tots els éssers–
tenim una missió. Venim de l’atzar, per una mare i un
pare. La mort no és el final. Cal que cada vida sigui
positiva i altruista. El comportament ètic –amb déu o
sense ell– ha de ser idèntic.
Tot moment té importància i cal viure’l conscientment. L’espiritualitat m’ajuda a descobrir la
transcendència de qualsevol cosa. La vida és bella i
s’ha de viure amb plenitud, això és, amb esperança i
alegria. Volem ser feliços, però cal que tots els éssers
també ho puguin ser i tinguin el necessari per viure.
Aparegué en mi la religió cristiana, fruit de la
tradició familiar i cultural on vaig néixer. Conscientment la vaig acceptar i actualment, de forma crítica,
amb altres persones del meu entorn, vull unir les
accions de cada dia amb un sentit transcendent.
Jesús el Natzarè és per a mi un referent primordial;
em parla pel testimoni dels qui el conegueren i a
través de les petites comunitats: les que llavors el
seguiren i les que avui el fan el seu capdavanter. La
seva “bona nova” ens és ara igualment vàlida i eficaç.
Jesús és viu entre nosaltres. Aquella tradició segueix
mitjançant la Bíblia i els grups de creients. També
moltes altres persones de bona voluntat i de tot lloc
ens acompanyen en la tasca solidària per completar
el món.
“Un altre món és possible, ... necessari i urgent”.
Pertoca als humans arreglar el que hem espatllat.
Tenim molts mestres: Confuci, Buda, Sòcrates, Jesús,
Tagore, Gandhi, Gibran, Luther King, Nietzsche, Marx,
Che Guevara, Oscar Romero, Teresa de Calcuta... I
milions de persones anònimes, avui i arreu, lluiten
pel bé i la pau. Crec fermament –seguint el llibre de
l’Apocalipsi– que “no existirà més la mort, ni dol, ni
crits, ni sofriment”. Ara ja construïm “un cel nou i una
terra nova”. Crec, doncs, en la UTOPIA.

Déu s’ha fet estranger en aquesta terra. Avui és
anomenat sovint “Allah”, “Krishna” o «Dios»: és el
Déu dels estrangers. Molts dels que l’anomenaven
aquí pronuncien solament les runes de la seva antiga
omnipresència quan s’acomiaden (“ADéu”). Els infinits noms de pobles que demanen la protecció d’un
sant concret recorden també un passat no massa
llunyà on Déu estava “en boca de tots”. Aquest Déu
s’ha fet estranger i dels estrangers. Les parròquies
han rebut amb esperança la incorporació de llatinoamericans, filipins o ucraïnesos que han evangelitzat amb les seves conviccions la fe vacil·lant de no
pocs fidels i que han injectat saba nova a una planta
que temia assecar-se.
“Allah” també està constantment en boca dels
musulmans. Al començament de cada acció important diuen “en el nom de Déu” (bism Allâh): en el
sacrifici d’animals, abans de menjar, d’unir-se els
esposos... El musulmà no decideix res del seu futur
sense afirmar: “si Déu vol”. Altres vegades sentim pel
carrer les invocacions dels Hare Crishna i les seves
colorides processons. D’altres, l’invoquen des del silenci interior que no gosa ni pronunciar el seu nom.
Déu s’ha fet Déu dels estrangers. Potser Déu es
trobi “estrany” en aquesta terra, o potser, al contrari, agraeixi aquesta nova situació que li permet
novament ser aquell Déu que acompanyava pelegrinant el seu poble a través del desert conduint-lo
vers la terra promesa. Aquell Déu errant que va
fundar un poble sobre el pelegrinatge d’un arameu
errant, potser recuperi de nou la seva identitat originària passant per les invocacions i les confidències
de tants immigrants que han posat en Ell la seva
confiança.
La realitat de la immigració potser ens permeti
tornar a Déu el seu rostre bíblic original. Un Déu que
ja advertia el seu poble del perill de perdre el seu
caràcter de pelegrí, que profetitzava contra l’oblit
del seu passat d’esclavatge i que clamava contra
temptació sedentària d’esclavitzar els nous immigrants.
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DÉU I ELS
CATALANS

MÉS ENLLÀ
DE LA IMATGE DE DÉU

NATÀLIA REVERDIN

ABDENNUR PRADO

L’any 1985 el meu marit i jo vam arribar a Catalunya, després d’acabar els nostres estudis a la Facultat
de Teologia Protestant de Ginebra. Havia fet les pràctiques en una parròquia molt atenta als problemes
del món, amb una bona col·laboració ecumènica i un
treball bíblic molt acurat. L’octubre del 86 vaig participar a la primera trobada interreligiosa a la Catedral
de Barcelona, convocada pel Cardenal Arquebisbe
Narcís Jubany. Després vaig conèixer l’entesa judeocristiana, el centre ecumènic de Catalunya i el recent
creat Col·lectiu de dones en l’església. A poc a poc,
la visibilitat de les religions es va fer més palesa a
la societat catalana, que està vivint un doble canvi:
laïcitat i pluralitat religiosa.
Durant segles, Déu havia parlat als catalans per
mitjà dels seus bisbes i preveres. La societat estava
controlada per una església, que amb les seves dates
i festes tradicionals regulava des del naixement a la
mort. No ser batejat era una raresa, no fer la comunió
ni casar-se per l’església representava un escàndol,
voler un funeral laic era també vist com un desafiament al cel. Avui hi ha l’emergència de religions que
volen tenir un reconeixement públic i el demanen
per mitjà d’una manera de vestir, celebrar les festes o
exigir una dieta especial. Algunes d’elles, marginades
durant el franquisme, demanen ara que es reparin les
injustícies sofertes i que se les reconegui de ple dret
en un estat democràtic. De rebot, la religió tradicionalment oficial també fa sentir la seva veu en no
acceptar de ser relegada en un pla d’igualtat entre
totes les altres, ni vol que s’esborrin els seus senyals
d’identitat, i no veu la necessitat de deixar espai a
les altres “nouvingudes”. Mantenir l’equilibri entre
les dues tendències és molt difícil perquè cal diàleg
i comprensió i deixar-se enriquir per l’altre enlloc de
veure en ell o ella una amenaça.
I Déu? Parlem de fets i de religions, de persones
creients que demanen ser reconegudes dins de la
laïcitat i la diversitat. “Déu té més d’un nom”, diu
un llibre pels infants. És aquesta pluralitat que hem
d’anar descobrint, per estimar-la i enriquint-nos espiritualment.

Quina idea de Déu hauríem de canviar a Catalunya? Aquesta pregunta és intrigant, dóna per suposat
que hi ha una imatge de Déu, i que aquesta imatge
hauria de ser substituïda per una altra. Però potser el
problema radica en aquesta necessitat de fer-nos una
imatge del que és, per definició, irrepresentable. Per
això, més que una imatge penso que necesitem derribar tots els ídols que hem anant construint al voltant
de Déu per accedir a l’experiència de Déu, d’una divinitat que es manifesta a través de la Seva Creació i a
través de les Escriptures Sagrades de tots els pobles, i
que està més a prop de l’ésser humà que la seva pròpia vena jugular…
Es tracta d’aprendre a mirar el món amb una mirada neta, per veure com Déu es manifesta i se’ns
apropa. Tot en la creació canta les lloances del seu
Senyor. Tot en la creació està sotmès a les condicions
eternes de la vida, a una força anterior al seu propi
naixement. Tot en la creació assenyala Déu, matriu i
fonament de tot el que existeix, Senyor de l’esclat de
l’aurora, Senyor de tots els móns, assegut en un tron
de magnificència.
Déu està sempre present, està més a prop de
l’home que la seva vena jugular, coneix els nostres
secrets i està present en les converses dels humans,
tot ho veu i tot ho escolta. És l’amo del Decret, guia
cap a la Llum a qui vol, i a qui vol ho deixa en les tenebres. Ell és qui causa el plor i el riure, dóna la vida
i dóna la mort, i tant el bé com el mal procedeixen
d’Ell.
Déu és la Llum dels cels i de la terra. La paràbola
de llum és una fornícula que conté un llum; el llum
està dintre d’un cristall, el cristall brilla com una
estrella radiant. S’encén gràcies a un arbre beneït
–una olivera que no és d’orient ni d’occident– l’oli del
qual gairebé enllumena encara que no hagi estat tocat
pel foc: llum sobre llum! Déu guia cap a la seva llum
a qui vol. Déu planteja paràboles als homes, i Ell és el
coneixedor de totes les coses.
Déu ens convida a la casa de la pau. Els seus
servidors són aquells qui van per la terra humilment i
que, quan els ignorants els increpen, responen: “Pau!”.
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EL DÉU
DE TOTS ELS POBLES

inefable
divinitat

Ma. pau trayner

francesc torradeflot

Per respondre a la pregunta m’han sorgit noves preguntes: És que a Catalunya podem tenir una idea de Déu
diferent a l’occidental? Puc trobar uns trets espirituals
que ens identifiquin davant altres realitats culturals i
religioses? El nostre Déu, que és el Déu de la humanitat,
és viscut amb sentiments específics d’aquest poble? Què
volem que sigui, o com volem que sigui el nostre Déu?
Les catalanes i catalans, sabrem definir aquest “Déu”,
que sobrepassa els nostres límits humans? I... llavors he
recordat Espriu: He mirat aquesta terra.
Jo visc al Barri de Can Serra de l’Hospitalet de Ll.
Enfront meu: Cornellà, Esplugues, St. Just i... més enllà
l’aeroport del Prat, obert al món sencer. El món se’m fa
cada vegada més plural. Hi ha més gent vinguda de fora
i cada una d’aquestes persones viu el seu Déu. I el viu
a Catalunya. I si segons les paraules de Jesús, que ens
diuen que Ell està entre nosaltres, tot el que fem a un
d’aquests a Ell ho fem, potser cal pensar en el repte que
tenim la gent d’aquesta terra per descobrir aquest Déu
que vol transformar la societat en un regne de justícia
i pau.
Com veig i visc el meu poble? El meu poble és dialogant, i això no vull que canviï. El meu poble és petit,
i aquest fet ens fa capaços d’entendre la participació
i el treball en equip. Tampoc vull canviar-ho. El meu
poble és solidari, i això és molt diví... Satisfeta de mirar
aquesta terra, potser, el que caldria, no es canviar la
visió que tenim de Déu, sinó aprofundir-lo: en el diàleg
que respecta la pluralitat; en la realitat de ser petit,
que ens pot fer un poble obert i acollidor; perquè si som
solidaris, i actuem amb aquesta actitud, treballem per la
justícia i la pau.
No es tracta de canviar una idea de Déu, perquè Ell
les conté totes, sinó potser tenir un tarannà que faci
possible que les persones que ens mirin vegin en el nostre fer, actuar, sentir i expressar, un Déu que pugui ser
el referent de tota la humanitat, i no posi unes persones
per damunt de les altres per cap raó, ni de diner, ni de
sexe, ni de creença. Potser així viurem un Déu a qui no
cal treure res, sinó veure’l arreu, amb tot allò d’amable,
joiós i participatiu que sorgeix de tots els habitants del
nostre poble: Catalunya.

No sé si es pot canviar allò que no es té. Déu és
el gran absent per a la majoria de la gent i durant la
major part del temps. A més, Déu no és una idea. De
ser alguna cosa, seria molt més que una idea, fins i tot
malgrat que també ho fos. Però ha de ser alguna cosa
més que ésser. Està més enllà de l’ésser. De fet una de
les constants de tots els grans místics, els homes i dones que han experimentat Déu d’una manera més intensa i plena, és l’afirmació que Déu és tant transcendent
i immanent que ni el podem conèixer i que, de fet i en
qualsevol cas, sabem més allò que no és que allò que
és. D’aquí que la paraula poètica del “fluent balbuceig”
(Joan de la Creu) i paraules-símbol com “silenci”, “no
res”, “buidor” es vagin repetint independentment de la
tradició religiosa o espiritual. Si no el podem conèixer,
encara menys en podrem parlar amb propietat malgrat
l’atrevit exercici que ara fem.
Així, doncs, jo em permetria de dir que la idea que
hem de canviar de Déu és que en comptes de “passar”
d’ell indiferentment o de posar-nos-el en boca alegrement, com fem la majoria avui, hauríem d’aprendre a
evitar l’actitud idolàtrica (Èxode 20, 3-4) i alliberar-lo
de les falses imatges i idees deixant que es manifesti
en la vida senzilla des del més petit i insignificant. Només així li deixarem fer la seva feina: alliberar-nos de
tot allò que no és Ell mateix, del cantó fosc, de tot allò
que no dóna vida plena... també de la retòrica confessional. Quan estudiava teologia, ara ja fa molts anys, hi
havia un jove professor, Gaspar Mora, que deia –i s’ho
creia– que Déu era l’absolut de la vida i de l’amor i res
més ni menys; i ho repetia insistentment. Sempre em
va semblar que s’ho creia de debò i, sabeu què? estic
segur que ho vivia així. Tal vegada el testimoni d’una
vida d’amor sigui paradoxalment el llenguatge possible
de l’inefable divinitat.
L’antiga i rància oposició entre ateus i creients ja
no té sentit. Ambdós tenen davant seu el desafiament
humà i religiós de viure i estimar plegats per construir
un altre món millor, reconciliats des de la responsabilitat de la memòria històrica dels respectius vells errors i
de llurs víctimes innocents.

❑
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EL CANVI SOCIAL COMENÇA AMB LA TRANSFORMACIÓ DE LA IDEA DE DÉU

ProvidencialismE, pragmatismE resignaT, neoliberalismE
Andrés Pérez Baltodano

La cultura religiosa dominant a l’Amèrica Llatina es
projecta en la cultura política i en la cultura econòmica
de la regió, creant una relació d’afinitat electiva entre
una tradició cristiana providencialista, una cultura
política pragmàtica resignada, i els valors econòmics
que justifiquen i legitimen el model neoliberal
imperant.
El “providencialisme” és un concepte teològic que
expressa una visió de la història dels individus i de
les societats com a processos governats i controlats
per Déu. L’antropologia, la psicologia social i
l’educació popular han mostrat el pes a la regió d’un
model providencialista meticulós. L’obra del psicòleg
social Ignacio Martín-Baró, per exemple, mostra la
tendència del catolicisme providencialista dominant
de transformar la docilitat en una virtut religiosa. En
el camp de la pedagogia i l’educació popular, l’obra
de Paulo Freire va revelar com la consciència oprimida
dels i les llatinoamericanes habita en un món màgic
on les víctimes de l’explotació interpreten el seu
propi patiment com un designi diví. La teologia de
l’alliberament també va visibilitzar el providencialisme
i el va combatre, desemmascarant l’ordre establert
–suposadament per la voluntat de Déu– com a veritable
desordre, pecat social que hem de combatre.
Els estudis sobre el “catolicisme popular,
majoritari a l’Amèrica Llatina, també han revelat el
paper dominant de la idea d’un Déu providencial que
intervé en la història a través d’àngels, sants i forces
sobrenaturals per premiar i castigar la humanitat.
Finalment, el pentecostalisme i el moviment carismàtic
han reforçat el pes del providencialisme meticulós
llatinoamericà.
La visió providencialista de Déu indueix els homes
i les dones de la regió a acceptar que els seus destins
individuals i socials estan determinats per forces
alienes a la seva voluntat. Aquesta visió ha contribuït
a generar una cultura política que es pot anomenar
“pragmàtica-resignada”.
El pragmatisme resignat constitueix una manera de
percebre la realitat social com una condició històrica
determinada per forces alienes al pensament i a l’acció
social. Des d’una perspectiva pragmàtica-resignada,
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allò políticament desitjable s’ha de subordinar sempre a
allò circumstancialment possible. La política, en altres
paraules, es concep com la capacitat per ajustar-se a la
realitat del poder.
La cultura religiosa providencialista, així com la
pobresa i els baixos nivells d’educació que afecten
els pobres, promouen conductes passives i fatalistes
davant la desigualtat, la corrupció i fins i tot les
escomeses de la natura. Seria un error, no obstant,
assumir que el pragmatisme resignat no afecta les elits
econòmiques llatinoamericanes. El poder i la riquesa
d’aquest sector amaguen la seva tendència a acomodarse a les circumstàncies que defineix el poder del capital
global. Gaudeixen dels seus privilegis, però no són
capaços d’expandir l’horitzó de la seva realitat. Es pot
dir, emprant una expressió de Gabriel García Márquez,
que malgrat la seva riquesa, han estat i continuen
essent, inferiors a la seva pròpia sort.
El pragmatisme resignat llatinoamericà s’assembla
a aquells aspectes de la cultura medieval, que
empenyien els homes i les dones d’Europa a percebre la
història com un procés governat per Déu i la fortuna.
La modernitat va implicar el naixement d’una nova
cosmovisió que va permetre els europeus assumir el
dret i el deure de participar en la construcció de la
història.
El providencialisme religiós i pragmatisme resignat
dominants a l’Amèrica Llatina, es barregen avui amb els
valors del neoliberalisme. El neoliberalisme és un model
d’organització social que intensifica la racionalitat
instrumental del mercat fins a convertir aquesta
racionalitat en l’eix normatiu rector de tota la vida en
societat. Els elements normatius bàsics d’aquest model
s’han institucionalitzat arreu del món, malgrat l’immens
cost social que ha generat i malgrat les crisis que ha
patit.
Així doncs, la racionalitat instrumental neoliberal
s’ha incorporat al sistema de valors polítics i religiosos
llatinoamericans establint relacions d’afinitat electiva
que, gairebé sempre, acaben reforçant les pitjors
dimensions dels valors del mercat, dels valors religiosos
i dels valors polítics que integren l’imaginari col·lectiu
dels països llatinoamericans. Així, l’individualisme

exacerbat que promou el capitalisme neoliberal
enforteix la tradicional actitud d’indiferència que forma
part de la cultura i conducta pragmàtica resignada de
les elits llatinoamericanes. Per altra banda, la idea del
Déu que ho decideix tot s’ha convertit en una disfressa
convenient per ocultar el funcionament de la “mà
invisible” del mercat que, amb el seu dit índex, senyala
qui menja i qui no menja, qui viu bé i qui es mor en el
món globalitzat d’avui.
Transformar la idea de Déu
La transformació de la realitat social
llatinoamericana implica el refundament de la seva
base religiosa i, més concretament, la superació de
la idea providencialista de Déu. Suposa, en altres
paraules, abandonar la idea del Déu que ho decideix
tot, assumir la responsabilitat que té cada persona de
convertir-se en la Providència que defineix el futur i
el sentit de la història i de la realitat. Ser cristià, des
d’aquesta perspectiva, és imitar l’exemple de Jesús qui
es va convertir “en la Providència de Déu” per lluitar
per una visió ètica del món i de la història.
Encara més, transcendir el providencialisme
implica superar la idea de l’omnipotència de Déu com
el centre causal de la història. L’”omnipotència” de
Déu, com assenyala Paul Tillich, s’ha d’interpretar com
la convicció que ni les estructures socials ni la força
de la natura poden impedir el triomf de la idea del
bé i de la justícia que va predicar Jesús. Resar, des
d’aquesta perspectiva, significa –com assenyala el
títol d’un llibre recent- “convertir-se en la resposta a
les nostres pròpies oracions”. La transformació de la
idea de Déu que necessita Amèrica Llatina ha d’evitar
dues temptacions: la trampa d’un humanisme cristià
idealista basat en imatges i formes platòniques d’allò
que significa ser un bon home i una bona dona, i la
trampa d’un humanisme materialista que negui la
dimensió transcendent de l’ésser humà. Un humanismematerialista-cristià pot evitar aquestes dues trampes.
L’humanisme expressa la convicció que l’objectiu
principal de qualsevol sistema social –l’Estat, el mercat
i les institucions socials en general– ha de ser la
defensa i promoció de la dignitat humana.
El materialisme en l’humanisme-materialista-cristià,
per la seva part, no expressa un rebuig a la dimensió
espiritual de l’ésser humà. Senzillament representa el
principi fenomenològic que estableix que la ment és
una ment encarnada en el drama existencial d’homes
i dones que comparteixen un temps i un espai

determinat. La intel·ligència, com bé va assenyalar
el jesuïta màrtir Ignacio Ellacuría, és sempre una
intel·ligència històrica, és a dir, situada en un temps i
un espai social determinat.
El materialisme proposat rebutja la pretensió
idealista que s’expressa en la defensa d’arquetips
normatius universals d’organització social que, com la
democràcia neoliberal dominant a Amèrica, s’imposen
sobre la realitat de la regió, aixafant o ignorant les
seves especificitats i prioritats.
El principi materialista proposat, no obstant,
no nega la possibilitat ni la necessitat de promoure
visions universals i transcendents del bé i del mal,
d’allò just i d’allò injust, d’allò moral i d’allò immoral.
Aquestes visions s’han de construir des de sota; és a
dir, han de ser el resultat de coincidències i projeccions
articulades a partir del reconeixement de les múltiples i
diverses aspiracions i necessitats materials i espirituals
de la humanitat. Des d’aquesta perspectiva, la promesa
de justícia implícita en la salvació cristiana, adquireix
una rellevància universal només quan el sentit de la
justícia que l’orienta respon a les injustícies de cada
poble, en l’ordre i amb les prioritats que demanda cada
societat.
Finalment, el tercer element, el cristianisme,
en l’humanisme materialista cristià, expressa el
reconeixement que aquesta doctrina funciona com la
matriu espiritual i normativa dins de la qual s’ordena
el sentit de la realitat llatinoamericana. La superació
de la misèria i la pobresa a Amèrica Llatina només es
podrà aconseguir dins d’aquesta matriu i a partir d’una
avaluació crítica dels codis que l’integren. En aquest
sentit, el model d’organització social que aconsegueixi
elevar la condició humana dels i les llatinoamericanes
serà cristià o no serà.
En síntesi: per subvertir la moralitat social
imperant a Amèrica Llatina, és necessari rearticular
la idea de Déu. Això suposa la descodificació i
reconstrucció dels valors cristians dominants en
l’imaginari col·lectiu dels i les llatinoamericanes. No
es tracta pas d’eliminar Déu; es tracta de rearticular
la nostra visió de la relació entre Déu, la història i la
humanitat. Això mateix va fer Moisès. Això mateix
va fer Jesús. Ser cristià és continuar la lluita per
❑
humanitzar la idea de Déu per glorificar-lo.

215

UN ALTRE CRISTIANISME ÉS POSSIBLE
AutÒnom, responsable, ALliberaT
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En el nostre continent americà i caribeny creix la
consciència de les nostres diferències respecte d’altres
pobles i de les que hi ha entre nosaltres. Les nostres
identitats locals i regionals s’han teixit i es continuen
teixint i modelant des de milers d’històries particulars,
cadascuna amb les seves llums i les seves ombres, els
seus olors i sabors, els seus odis i els seus amors, els
seus terrors i les seves experiències d’alliberament.
En aquest context s’entreteixeixen les històries de
les nostres religions i dels nostres ateismes. Històries
de déus que arriben de fora desplaçant els de la terra,
però històries també de la revolta oberta o clandestina,
dels déus aborígens en contra dels nouvinguts.
Històries d’aliances entre “divinitats” de menor quantia,
els “sants” dels pobres, amb d’altres que, tot i que
dutes de fora pels dominadors, són maternals –com la
Verge Maria- o sofrents –com el Crist assotat i coronat
d’espines-. D’aquestes històries promíscues se n’han
originat hibridacions úniques, a vegades amables
i properes, com en els balls de la Tirana, d’altres
terribles, com quan justifiquen espoliacions alienes i
autoflagel·lacions.
La religió “oficial” dominant, és a dir, la catòlica, o
les religions que es van tornant “oficials”, com algunes
de les protestants, temen aquesta promiscuïtat i se
senten amenaçades, ja que pretenen ser les “veritables”.
Aquesta pretensió avui està qüestionada, a més, per la
racionalitat científico-tècnica que des de l’escola i la TV
va essent cada vegada més la de tots, lletrats i illetrats.
D’ella se’n deriva una concepció del món que fa difícil
la creença en un “Déu” exercint el seu poder “des de
dalt” o “des de fora” d’aquest món, amb amenaces de
càstig per als díscols i de premis per als obedients en
una “eternitat” sense temps ni espai.
Aquestes i d’altres imatges del llenguatge religiós
s’han tornat incompatibles amb la concepció del
món i de la història que s’ha anat desenvolupant des
de la Il·lustració fins als nostres dies, els pilars de
la qual són: la mundanitat de la terra, l’arribada de
l’ésser humà a la seva edat adulta i autònoma i, per
consegüent, a la seva responsabilitat històrica per
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construir o destruir la terra, no obstant la seva pròpia
precarietat.
D’aquí que les dones i homes d’avui estiguem
sospitant que les nostres decisions diàries i el nostre
destí sobre la terra no estan predeterminats en cap
llibre celestial, ni prescrits per endavant en codis
divins, ni tan sols en la llei de Moisès, sinó que “Déu” i
el “diable” (així entre cometes) els trobem, com deien
Dovstoievsky i Sartre, en el nostre propi cor, és a dir
com a facetes de la nostra ànima i no pas com a éssers
a part al poder dels quals, bo o dolent, estem exposats.
Així també, sospitem que el “cel” i l’”infern” es troben
des d’ara en el fons de la nostra ànima i en la forma de
relacionar-nos que sapiguem crear en el nostre entorn
humà sobre aquesta parcel·la de cosmos que és la
terra. D’aquestes sospites, ja n’estem força persuadits,
tot i no saber-ho expressar amb claredat.
No obstant, si encara som membres d’alguna
església, amb prou feines ens atrevim a balbotejar
aquests pensaments o persuasions íntimes... Dones i
homes del segle XXI, necessitaríem pensar i parlar més
lliurement sobre aquests dubtes, ja que constitueixen
part de la nostra consciència adulta, sense sentir que
per elles ens hagin d’acusar d’heretgia.
Els pobles originaris sembla que no tenen tantes
cabòries religioses davant la mundanitat de la terra,
perquè per ells la divinitat no és ni a dalt ni a fora,
sinó en les coses mateixes. Hi perceben, per la via de la
intuïció, una energia més que humana, però no obstant
d’aquest món, que les habita. La vida que flueix per
les venes i tots els conductes d’aquesta terra germina
des d’una energia immanent amb una potencialitat
i impuls interns. Aquesta intuïció neix d’una forma
de coneixement (intuïtiva i no analítica) i d’uns
pressupòsits racionals (respecte de l’ésser de les coses)
més d’acord amb el materialisme de les ciències, que no
pas amb algunes interpretacions eclesiàstiques oficials.
En el sentir dels pobles originaris, l’”ésser” d’allò diví
no s’estaria pas a fora, sinó a dintre, en l’interior
mateix d’aquest món.
A la nostra Amèrica, la de les moltes cultures, totes

i tots participem en major o menor grau d’aquestes
diferents concepcions del món, tant de les originàries
com de les més modernes i de les que són pòsit de
les cultures antigues en les que es va expressar la
Bíblia. Participant en totes, sentim amb major o
menor claredat les contradiccions que les oposen.
Hi ha qui aconsegueix viure la seva vida religiosa
en un pla, afirmant, amb fe de carboner, “veritats”
incomprensibles i, paral·lelament, en un altre pla,
mantenir una concepció del món més moderna. És
l’actitud, de per si inestable i força precària, dels que
pensen que s’ha d’atacar la fe sense raonar-la ni encara
menys qüestionar-la.
Cada vegada hi ha més cristians que senten
desassossec i inquietud dins de les seves esglésies
per no poder parlar-hi de les sospites esmentades
més amunt. A això s’hi afegeix el pes de l’estructura
autoritària de les esglésies, la seva orientació moralista,
el llenguatge legalista i impositiu d’alguns dels seus
pastors. Alhora, aquests cristians inquiets cerquen
formes inèdites del seguiment de Jesús on la seva vida
adquireixi sentit.
Als que els interessi aprofundir en aquesta
problemàtica, els recomano el llibre Otro cristianismo es
posible. Fe en lenguaje de modernidad (Editorial AbyaYala, Quito, Equador, 2006, 243 pàg. dins la col·lecció
“Tiempo axial”), l’autor del qual és el P. Roger Lenaers,
sacerdot jesuïta de nacionalitat belga. Ens permetem
apuntar aquí algunes de les seves aportacions i anotar
també, des del nostre punt de vista llatinoamericà i
caribeny, les que ens sembla que són algunes de les
seves limitacions.
Aquest llibre descriu descarnadament el canvi
d’esquemes o paradigmes de pensament de la nostra
època, canvi que ens allunya radicalment dels esquemes
mentals bíblics i encara més dels de l’església medieval
en els quals s’han quedat aturats una bona part dels
nostres catecismes i tractats de teologia. Per això,
el llibre apunta la necessitat de trobar un llenguatge
que ajudi a viure avui la fe cristiana tractant-la de
forma coherent de cara a la cultura contemporània. Ens
sembla que aquesta preocupació afecta tot el poble de
Déu, no pas només els lletrats. Tots, també els pobres,
tenen dret a una fe adulta i raonablement formulada,
com diu amb altres paraules el teòleg Antonio Bentué
(A. Bentué, Un más allá en medio nuestro, Pastoral
Popular, octubre 2008, pàg. 19). Aquesta necessitat

porta afegida la de criticar fonamentalment el discurs
de la institució eclesiàstica.
El llibre de Lenaers encerta en aquesta seva doble
crítica, però, escrit des d’Europa, deixa a l’ombra
alguns aspectes que, des de la nostra vivència
llatinoamericana, completarien la seva proposta de nou
llenguatge. Llegint-lo des de les nostres diversitats
culturals pròpies, ens faria falta, primer, una reflexió
sobre el “lloc teològic” de la realitat de la pobresa i de
l’antagonisme i lluita d’interessos en la nostra societat.
Des de la perspectiva europea, aquestes realitats no
són tan visibles ni urgents com ho són entre nosaltres.
És, doncs, comprensible que el llibre de Lenaers no les
subratlli com a temes de reflexió teològica.
En segon lloc, aquest llibre deixa a l’ombra una
dimensió del llenguatge religiós en el que s’hi conté
una bona part de la seva “veritat”, dimensió que
es troba en canvi molt present en les religions dels
nostres pobles originaris: la de l’expressivitat simbòlica.
Atès que la “veritat” del símbol consisteix en recollir
la necessitat tan ressentida en les nostres latituds
llatinoamericanes de dir-nos els uns als altres el sentit
últim de la nostra vida, els nostres anhels i les nostres
frustracions –explicant-nos-ho amb tots els colors,
les melodies i els tons al nostre abast, com Jesús va
explicar el Regne en paràboles–. Aquesta “narrativa”,
essencial per la vida, només es realitza en forma de
símbols i sistemes simbòlics poètics i religiosos. Si
el llenguatge de les nostres esglésies ha deixat de
tenir sentit, és potser perquè s’ha tancat en el gènere
didàctic de les “eleccions de les coses”, com si les
“coses religioses” (gràcia, virginitat, trinitat, esperit
sant, divinitat, altra vida...) fossin “objectives”. Seria
desitjable que en comptes d’això, ens les narrem
mútuament, inserides en experiències humanes,
pròpies o alienes, personals i socials, com a signes
que és possible obrir i embellir la convivència humana
més enllà de la tossuderia dels sistemes científics,
econòmics i polítics.
Criticar el llenguatge religiós només és un primer
pas per comprendre’l. Tornar al símbol religiós i
recobrar-lo després de la crítica potser és l’única
manera de narrar el “sentit” de la vida, i per tant, de
❑
posar-se en el camí de la seva recerca.
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LA mística en els moviments socials
Ademar Bogo

Teixeira de Freitas, BA, Brasil

Quan parlem de mística ens ve al cap la noció de
misteri; coses que passen i que no tenim com explicarles. D’altra banda, desperta en nosaltres la sensibilitat i
l’admiració per actituds o esdeveniments que diferencien
els comportaments entre els éssers humans. Mentre els
uns volen anar sempre més lluny en la superació dels
desafiaments, els altres en tenen prou de ser més a prop
del que els és més còmode.
La mística és aquesta força estranya que habita
l’interior de qui lluita i incentiva a continuar realitzant
les grans causes de l’alliberament. Lluita i no es rendeix.
Arrisca la vida individual per tal que la vida col·lectiva
es desenvolupi i venci la mort de l’explotació i de la
violència.
Hi ha tres maneres diferents d’interpretar aquesta
“força estranya” que acompanya la militància: a) per a la
teologia, és compresa com a espiritualitat, on es cultiven
els valors i la constància; b) en les ciències polítiques,
la mística s’entén com a carisma, que són qualitats
especials posades al servei de la col·lectivitat, i c) per a
la filosofia, la mística és motivació i pràctica de valors.
Es manifesta a través de la cultura en els seus tres eixos
formadors: pensar, fer i sentir repetidament, juntament
amb la pràctica de la companyonia, la solidaritat, la
lleialtat, etc, tot integrant-se amb l’art, l’estètica, la
música, l’educació, el treball voluntari, el zel i la lluita.
Són tres maneres diferents de dir el mateix, o
temptatives d’aproximar explicacions a les grans
manifestacions d’una força inexplicable que hi ha al cor
de qui lluita per l’alliberament.
Els moviments socials (sobretot els dels camperols
i dels indígenes) a tota Llatinoamèrica, originats per
les necessitats de posseir la terra per produir aliments,
descobreixen en si mateixos qualitats ignorades per
les forces polítiques tradicionals, com ara: la capacitat
d’organitzar-se, la formulació de plans d’acció, la formació
de lideratges, la publicació dels seus propis diaris, la
producció d’aliments, alhora que ho transformen tot (la
realitat i ells mateixos) en comunitat. A través de l’estudi
de la filosofia i del propi fer, descobreixen que la mística
és l’ànim despertat per l’amor a tot el que viu i necessita
ser cuidat, com a béns de la natura i la història.
Encara que hi hagi diferències regionals, ètniques i
culturals, hi ha un sentiment de pertinença que articula
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totes les forces que lluiten per les mateixes raons que
donen suport i continuïtat a la marxa de la humanitat,
com ara la defensa de la terra, l’aigua, la biodiversitat i
les llavors, que garanteixen la sobirania alimentària de
tots els pobles.
Els nostres avantpassats van dir que els éssers
humans es van començar a diferenciar dels animals quan
desenvoluparen la capacitat de produir els seus propis
mitjans de vida amb les pròpies mans. És amb les mans
que continuem produint, cuidant i aguantant les banderes
que animen les lluites arreu del món.
La mística és aleshores l’energia creativa que no deixa
cansar ni renunciar. És la força estranya que no es pot
explicar, tocar i mesurar, però que sentim com ens empeny
a lluitar i a tenir cura de les conquestes aconseguides.
La mística és l’escalfor que el cos humà necessita per
continuar calent i viu.
La força de les llavors
La mística en la militància és com la força de
germinació que hi ha dins les llavors. És així com
van sorgir els moviments socials. Van descobrir les
potencialitats dels canvis adormides dins el cor de
l’Amèrica Llatina, i van passar a creure en la força de la
transformació.
Quan vam iniciar el MST al Brasil, l’any 1984, els
agents de la Pastoral de la Terra i els sindicalistes eren
perseguits, i molts, juntament amb els que en podríem
dir okupes de sòl i els treballadors sense terra, van ser
assassinats.
Amb llàgrimes als ulls enterràvem els morts, com si
estiguéssim plantant a la terra una llavor i, al contrari
del que esperaven els assassins, en comptes de renunciar,
prometíem continuar la lluita en els exemples deixats per
les persones que estimàvem.
Però la violència que intimida és també l’escola per
a la resistència. Les tàctiques d’enfrontament sempre
són respostes a la violència dels enemics. Per tant, si
ens mataven era perquè ens trobaven aïllats. La solució
era ajuntar-nos i ampliar les forces. Van aparèixer els
campaments, bones escoles d’autodefensa, on un grup de
famílies no tan sols va confirmar la dita que “la unió fa la
força”, sinó que també va revelar els carismes adormits en
cadascú de nosaltres, en la multitud d’homes i dones que
lluiten per la terra, en les moltes lluites pel territori.

Anomenats pel nom o pels sobrenoms, van sorgir
líders, cantants, poetes i animadors. Es van construir
escoles, i en aquestes escoles es van forjar professors,
formadors de consciència, exemples i valors. D’aquesta
manera no sols la terra va passar a complir la seva funció
social, sinó que la gent va descobrir també les seves
funcions socials i polítiques.
És per això que els llargs anys d’espera per la terra,
acampats a l’abric de barraques de lona, no van significar
una pèrdua, ans un guany. Un guany en formació i
organització popular. Perd qui abandona la lluita, però
ningú no vol abandonar un lloc on s’ha fet individu.
L’ànim per afrontar les dificultats sempre ha vingut
de la solidaritat entre aquells que lluiten. És per aquest
motiu que la mística no solament ha ajudat a transformar
el latifundi en terres habitades i cultivades, sinó que, per
damunt de tot, ha canviat la gent per dins. Les persones
han passat a ser més sensibles als problemes aliens i s’han
esforçat a resoldre’ls com si fossin seus.
Sense la mística aquesta història no existiria. Les
masses haurien perdut l’esperança ja des de l’inici, i
deixat escapar l’energia de la resistència. Els líders
s’haurien corromput i aliat amb els criminals, i la terra
encara estaria més dominada pels grans propietaris,
sense mai haver deixat el seu vigor per generar pagesos
respectuosos.
La mística en el projecte popular
Hi ha tres elements que han passat a ser fonamentals
en la història de les lluites socials, on la mística es
presenta com a incentivadora de les transformacions:
l’organització, la causa i la consciència.
L’organització és l’instrument de lluita. Els temps
viscuts ens han ensenyat que, desorganitzat i dispers,
el poble no té cap força, no té ànim ni condicions
d’enfrontar-se als creadors de la violència.
La causa és el projecte, és la raó per la qual es lluita.
La mística necessita perspectives, vol que la mirada albiri
l’horitzó, on reposen els somnis mentre esperen l’arribada
de les marxes. El projecte és el conductor de la marxa que
uneix les distàncies històriques del passat i del futur.
La consciència és la saviesa que allunya la ignorància
i la ingenuïtat de les relacions socials i polítiques.
L’autoritarisme i la centralització són combatuts amb
la participació d’homes i dones que aprenen, com
arquitectes, a decidir el seu destí.
El projecte popular és anomenat així perquè es
contraposa al projecte de les elits capitalistes. No vol dir
que aquesta formulació negui la importància de les classes

com a protagonista dels processos de transformació.
La mística del projecte popular en construcció en tota
Llatinoamèrica, és la motivació participativa en formes
simples d’organitzacions. En aquestes formes se simplifica
l’estratègia política i l’horitzó es queda a l’abast de la
mà d’aquells que mai han estat considerats una força
important per traçar els rumbs de les transformacions.
Així doncs, no importa on lluitem sinó per qui lluitem.
Aquestes forces articulades constitueixen una nova
manera de dur a terme la lluita de classes, a fi de superar
la vella explotació de l’home per l’home.
Les masses populars, a la seva manera, van sostenir
un projecte de canvis. Ningú no sent plaer pensant que
un fill que encara ha de néixer hereterà la misèria dels
seus pares. Ben al contrari: els que encara han de néixer
han d’enorgullir-se, en un futur per haver-nos tingut com
a alimentadors d’esperança, perquè, per més que ens
entossudim en les conquestes immediates, és en ells que
pensem.
La mística del projecte popular és l’elaboració
col·lectiva del poble que es revolta contra l’elit
explotadora i opressora.
Les formes organitzadores varien, ja sigui en la
categoria organitzada, ja sigui en la classe estructurada
o en el territori on viu. El que importa és el moviment
que cada força fa per anar col·lectivament en direcció al
mateix canvi.
Els moviments socials han tingut la gosadia de
constituir-se sense manuals. És per això que, alhora, va
néixer una nova consciència i una nova manera de ser
individus de la història amb una mística que impedeix de
ser destruïts.
La mística en aquest recorregut és més que no pas
l’aliment del caminant. És també la gana que no deixa
aturar-se ni dormir fins que s’arriba al lloc desitjat.
L’individu d’aquesta història ja no viu entotsolat, sinó que
viu cap a la col·lectivitat.
La certesa que aquesta causa serà victoriosa rau en la
descoberta que caminem amb les mans unides. Així ningú
❑
es perdrà pels camins de la història.
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una altra església és necessària i possible
tornar a Medellín

Jon Sobrino

San Salvador, El Salvador

1. La profecia: “una altra Església és necessària”
Hi ha moltes coses bones a l’Església d’Amèrica
Llatina: trobades recents a l’Equador en record de
Leonidas Proaño, a Chiapas, celebrant amb don Samuel
Ruíz, a San Salvador en el XXX aniversari del martiri
de Monsenyor Romero. I sobretot la vida, el treball,
l’entrega, l’aguant, l’esperança i la fe d’innombrables
persones i comunitats.
Però tampoc es pot amagar el deteriorament a
l’Església i el seu declinar comparant-la amb Medellín.
Per tal que una altra Església sigui possible, abans és
necessària la conversió, cercar fonts d’aigües vives i,
quan n’hi ha hagut, tornar-hi. Entre nosaltres, tornar a
Medellín. Allà i aleshores es va esdevenir una irrupció
dels pobres i de Déu en ells. Això va engendrar una nova
Església, comunitats, bisbes i sacerdots, vida religiosa,
seminaris, moviments de laics i laiques, teologia,
pastoral, litúrgia i sobretot màrtirs que recordaven
Jesús. No havia passat mai res de semblant.
Medellín no ha pas desaparegut del tot, però en el
seu conjunt, sobretot en la seva dimensió institucional
i jeràrquica, l’Església se n’ha anat distanciant, això
quan no li ha girat l’esquena, amb notables excepcions.
Més aviat han proliferat moviments espiritualistes i
integristes, mundans i aliens al Jesús de l’evangeli.
Per les seves exigències no és fàcil de mantenir
viu “Medellín”, com no ho és mantenir viu l’evangeli.
Però a més, en contra seva hi ha hagut campanyes,
dures i duradores, per part dels poderosos del món, i de
vegades de l’Església institucional. Als setanta se li va
declarar la guerra. Puebla va aconseguir de mantenir-lo
amb dignitat. A Santo Domingo l’oblit ja no es pogué
amagar. A Aparecida, es varen donar passos envers la
reversió. Se n’ha recuperat una mica l’alè, però no pas
prou.
La conversió a Medellín s’ha d’historiar, sens dubte.
Els pobres que irrompen avui no són només carents,
sinó exclosos, indígenes i afroamericans, cada vegada
més dones i nens. El Déu que irromp és el de Jesús, però
amb tot el respecte envers el d’altres religions. Aquesta
historització és necessària, però no fa pas obsolet
Medellín: en el pobre i en el crucificat, i juntament amb
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ells, hi ha Déu. Com en Isaïes i Amós els oprimits són al
centre, unifiquen tots els seus oracles. Medellín no va
pas suprimir res, però, com Jesús, va posar-ho tot en el
seu veritable lloc.
L’exigència de tornar a Medellín, pot semblar un
disbarat. Amb els canvis històrics que s’han produït,
cap mimetisme és possible, i a més no és desitjable,
doncs acaba amb l’esperança sempre nova. Però s’han
de recordar tres coses: 1. Salvades les distàncies
també seria un disbarat intentar tornar a la Pasqua de
Jesús, sobretot tornar al crucificat –cosa que succeeix
amb molta dificultat, no per ser passat, sinó per ser
creu– 2. En somiar un futur millor, els profetes es
remetien a l’origen, no pas per succeir en el passat,
sinó per ser principi que principià realitats salvífiques.
Parlaven així d’un nou èxode, recordant la realitat i les
exigències que van acompanyar l’antic. 3. Mai com a
Medellín –i Monsenyor Romero- l’Església ha superat
amb més eficàcia les temptacions que l’amenacen des
del començament: el docetisme, és a dir, la irrealitat
en el seu estar en el món; i el gnosticisme, és a dir, la
irrealitat en oferir salvació, temptació que Marc veié
amb tota claredat des del començament i per això va
presentar Jesús immanipulablement real. Ni tan sols en
el concili l’Església fou tan real com a “Medellín”. I no
s’ha d’oblidar el que diu Comblí: “un altre Medellín pot
ocórrer”.
2. La utopia: “una altra Església és possible”
També hi ha esperança, però no pas de qualsevol
Església altra. Esmentem algunes dimensions d’aquesta
Església, per la que s’ha de treballar, insistint,
dialècticament, només en alguns punts que impliquen
conversió i utopia.
a) Una Església de pobres sofrents. És el principi
fundacional. Una Església llatinoamericana, inserta,
de mestissos, indígenes i afroamericans, juntament
amb europeus. Església local amb la seva pròpia
cultura, oberta a d’altres, més a les d’Àfrica i Àsia.
Evangelitzadora, moguda per l’Esperit a anunciar als
pobres la bona nova, i –sense ignorar l’esperit de l’any
de gràcia– a amenaçar amb males notícies els poderosos
i opressors, de manera que Lc 6, 20.-26 impedeixi

volatilitzar a Mt 5, 3-11, i siguin els pobres amb esperit.
Evangelitzadora en pobresa, sense poder i desposseïda
de l’arrogància davant d’altres esglésies i religions. Que
religiosos i religioses es prenguin seriosament la pobresa
que varen prometre, i que la seva jerarquia es pregunti,
com ho va fer a Medellín, si viu o no en pobresa. Una
Església respectuosa i amiga de la raó i de la llibertat
dels pobres, sense infantilitzar-los per tal que una fe
adulta no posi en perill la seva introjectada submissió
a l’autoritat eclesiàstica. i sobretot, una Església que
entri en el món dels pobres, es commogui amb els seus
patiments, els faci seus, els consideri com quelcom
darrer, toqui allò històric darrer i així sigui teologal.
b) Una Església del poble. “Difícil parlar de
Monsenyor Romero sense parlar del poble”, deia
Ellacuría. Que l’Església sigui ella mateixa poble,
no institució. Propera a tothom, però més als grups
populars. Que consideri els pobres gestors del seu destí,
conscients, organitzats i actius per lluitar per la veritat
i la justícia, també juntament amb universitats, tant
de bo amb seminaris. Església profeta, amb l’ajuda
de la doctrina social, però tenint abans la vista en el
patiment dels oprimits. Església que unifica Déu i el
poble, com Monsenyor Romero en la seva darrera homilia
a la catedral: “En nom de Déu, i en nom d’aquest sofert
poble, els laments del qual pugen fins al cel cada dia
més tumultuosos: us suplico, us prego, us ordeno, en
nom de Déu: plegui la repressió”.
c) Una Església de dones. Deixar i fomentar que
parlin, encara que faci mal el que diguin, precisament
perquè és veritat. Sense les dones l’Església s’enfonsa
–i moltes vegades el país sencer–. Ofereixen una
entrega, finor i senzillesa de les que n’hi ha dèficit a
la institució. No irrespetar-les amb exegesis simplistes
per continuar com estem, i per fer monopoli d’homes el
poder sagrat que atorga el ministeri.
d) Una Església de “bons pastors” –problema que
no es pot amagar– amb noves actituds que configurin
la jerarquia: fraternitat, llibertat i gaudi en contra
de la submissió, imposició i por a Roma; el sabor del
“pacte de les catacumbes”; anar de la mà dels pobres,
no pas dels potentats. I la col·legialitat primera, la de
l’amistat entre ells, com a Ríobamba el 1976, i en el
carrer Washington, Puebla, el 1979. Amb l’agraïment als
seus germans, “pares de l’Església llatinoamericana”,
quatre d’ells màrtirs: Angelelli, Ponce de León, Romero,
Ramos –don Hélder i Casaldàliga, se salvaren per error

dels assassins–. I amb l’agraïment a Pau VI a Mosquera
i Medellín.
e) Una Església de Jesús, el de Natzaret, que no
quedi diluït entremig de tota mena de devocions. Que
continuï viu el Jesús que va irrompre amb els pobres i
amb el seu Déu, que tant de gaudi va causar als pobres
i tanta por als seus opressors. I que no succeeixi allò
que va dir el gran inquisidor: “Ves-te’n i no tornis més”.
S’ha de seguir aquest Jesús. És camí vers el Crist i la
salvaguarda que Crist no acabi essent una altre símbol
de poder.
f) Una Església de Déu, el d’aquestes cites. Guamán
Poma: “Déu, del més petit en guarda memòria”. Puebla:
per ser pobres “Déu els defensa i els estima”. Monsenyor
Romero: “Qui em digui, germans, que el fruit d’aquesta
prèdica fos que cadascun de nosaltres ens anéssim a
trobar amb Déu i que visquéssim l’alegria de la seva
majestat i de la nostra petitesa”. Casaldàliga: “Tot és
relatiu menys Déu i la fam”.
g) Una Església de màrtirs, de misericòrdia
conseqüent amb els pobres. És el que més ha
caracteritzat l’Església de Medellín. Amb això es tanca
el cercle que va començar amb el patiment dels pobres:
un immens núvol de testimonis, bisbes, sacerdots,
religioses, innombrables laics i laiques, cristians i
cristianes admirables. El martiri és el “més gran amor”
i no es pot anar més enllà, però es pot precisar. A
Amèrica Llatina, no han pas donat la vida per qualsevol
amor sinó per defensar a víctimes, majories pobres,
innocents, indefenses. Aquesta Església ha estat
martirial per ser, com Jesús, misericordiosa fins al final.
Els màrtirs són els conseqüentment misericordiosos, els
pares i mares de l’Església llatinoamericana. Fan que
el deteriorament no sigui més gran, i d’ells i elles en
continua vivint el millor de la nostra Església. Canvien
els temps, però continua essent necessària la temprança
martirial: la decisió a arriscar i a no defugir conflictes
per defensar milions de víctimes.
Déu sap en quina mesura “una altra Església és
possible”, però Ellacuría sí que va tenir esperança fins al
final en una civilització de la pobresa i en una Església
dels pobres. I en Déu. “Homes nous, que continuen
anunciant fermament, encara que sempre a les fosques,
un futur sempre major, perquè més enllà dels successius
futurs històrics s’entreveu el Déu salvador, el Déu
alliberador”.
❑
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Dictamen sobre la religió
José Antonio Marina
Madrid, Espanya

El segle XIX va estendre prematurament el
certificat de defunció de les religions, però la realitat
no ha complert aquestes expectatives. Les idees
religioses continuen atraient l’interès humà. “El paper
de les religions en el món augmenta en comptes
de decaure”, escriu J. Runzo a Ethics in the World
Religions. El 1965, Harvey Cox, un dels portaveus de
la secularització, vaticinava l’ocàs de la religió en el
seu best-seller La ciutat secular. Però el 1985, va haver
de reconèixer: “El món de la religió en decadència, al
qual em referia en el meu primer llibre, ha començat
a canviar d’una manera que poques persones podien
preveure. Més que d’una era de secularització creixent
i decadència religiosa, sembla que es tracti d’una era
de ressorgiment religiós i de retorn d’allò sacre”. Des
d’aleshores, aquesta renovació fragmentària i caòtica,
s’ha mantingut, tot i que relacionada amb integrismes
i fanatismes polítics. En molts casos, la religió s’ha
convertit en força identitària, cosa que no és cap bona
notícia.
Dilthey deia que l’ésser humà no es pot conèixer
per introspecció, sinó estudiant aquelles activitats
a les quals s’ha dedicat assíduament al llarg de la
història. La cultura és, en cert sentit, una expressió
de l’essència humana, el seu desplegament. Doncs bé,
els homes sempre han intentat conèixer la realitat,
explicar-se les coses, crear llenguatges, pintar, fer
música, establir normes, i inventar religions. La
religiositat forma part del nostre repertori vital. Fa
uns mesos, una editorial em va reptar a escriure
un llibre per respondre a la següent pregunta: Ha
col·laborat la religió al progrés de la Humanitat? Vaig
acceptar el repte i hi estic treballant. La religió, com
a acceptació d’un món simbòlic superior al visible,
en poder, perfecció o bondat, relacionat amb alguna
realitat absoluta –sigui Déu, Brahman, Tao, Mana,
o el que sigui– ha estat fonamental perquè l’ésser
humà es definís a si mateix, com a ésser limitat en
relació amb allò il·limitat. Descartes va intentar una
demostració de l’existència de Déu a partir del fet, per
a ell sorprenent, que la intel·ligència humana hagués
estat capaç de produir la idea de Déu. L’argument no
és concloent, però subratlla que –amb independència
de la seva realitat– el pensament sobre la divinitat
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ha dilatat les expectatives de l’ésser humà i la seva
forma d’entendre’s ell mateix. A això crec que es referia
Horkheimer quan considerava que la religió és l’anhel
d’allò totalment altre: “En un pensament veritablement
lliure, el concepte d’infinit preserva la societat d’un
optimisme imbècil, d’absolutitzar i convertir el seu
propi saber en una nova religió”.
Horkheimer relacionava aquest “anhel d’allò
totalment altre” amb l’esperança en una justícia
perfecta, cosa que em permet parlar de la més notòria
aportació de les religions al progrés de la humanitat.
El seu paper en la humanització moral de l’espècie.
Aquest és l’aspecte que he estudiat en les meves
obres amb més detall. Hi ha un moment especialment
important en la història de les religions, aquell en
el que un Déu terrible es va convertir en un Déu
bondadós. Crec que les morals religioses han anat
evolucionant envers una ètica universal, a la que s’han
de sotmetre. L’ètica és l’obra i alhora el límit de les
morals religioses. La història ens diu que la religió
s’ha instrumentalitzat en moltes ocasions, que no hi
ha brutalitat ni generositat que no s’hagi fet en nom
de Déu, i que en aquest moment es veu més com un
perill que no pas com una salvació. Però com més ens
apropem als grans personatges religiosos, més ens
impressiona la seva pura visió de la realitat.
Aquestes contradiccions del fenomen religiós em
van fer preguntar fa pocs anys si a aquestes alçades
encara era intel·ligent ser religiós, o si era un repte
supersticiós enquistat en la cultura moderna. Per
respondre aquesta pregunta, vaig escriure Dictamen
sobre Déu. Les conclusions principals eren les següents:
1. Totes les religions tenen en comú la referència
a una realitat més profunda –o poderosa o bona
o espiritual– que no pas la quotidiana. Algunes la
identifiquen amb Déu i d’altres no, hi ha religions
teistes i no teistes.
2. Les religions han tingut un origen mestís i
poc fiable, en el qual es barregen preocupacions
i experiències molt diferents: la por al caos, la
necessitat de trobar explicacions, de cercar la salvació,
d’organitzar la societat, l’interès per garantir la
sacralitat del poder i de la norma, les experiències
misterioses, extàtiques, els somnis, les revelacions, les

intoxicacions, els terrors, l’afany de cercar un sentit a
la vida.
3. D’aquest confús conglomerat de sentiments i
creences n’emergiren alguns personatges revolucionaris,
que canviaren el rumb de la humanitat: Moisès,
Zoroastre, els profetes d’Israel, Buda, Lao Tse, Confuci,
Mahavira, Jesús de Natzaret, Mahoma i d’altres. Van
comunicar les seves experiències, van convèncer o van
fascinar i van determinar el rumb de la humanitat.
4. Les religions es funden en unes experiències
privades que escapen a la corroboració científica.
Proporcionen seguretat a qui les accepta, però
difereixen en la manera d’assolir aquesta seguretat.
Poden derivar d’un do diví, d’una il·luminació de la
consciència transfigurada, de la imitació d’un mestre,
la pràctica d’un mètode, la puresa de cor, o dels efectes
creats per l’acceptació voluntària d’una creença. El
fet que es fundin en una experiència privada no ens
diu res sobre la veritat o falsedat, sinó sobre la seva
verificació o corroboració. Són “veritats privades”
aquelles que s’imposen a una persona en el seu feu
íntim, en la seva consciència, però que no poden
universalitzar-se mitjançant un mètode demostratiu.
5. S’imposa afirmar un Principi ètic de la veritat.
“Cap veritat privada es pot adduir per criticar una
veritat intersubjectiva, ni per guiar un comportament
que pugui danyar una altra persona”.
6. És possible fonamentar una ètica, entesa com
a moral transcultural, que serveixi de marc ample
on situar les relacions entre el món religiós i el món
profà, i entre les diferents religions. Procedeix de les
religions, i del dinamisme de recerca de la perfecció
generat per elles, però s’acaba convertint en un
criteri d’avaluació de les pròpies morals religioses.
De fet, és més fàcil que les religions es posin d’acord
en qüestions ètiques que no pas en qüestions
dogmàtiques.
7. Dins de moltes tradicions religioses, la bona
conducta o la puresa de cor, són les vies principals
d’accés a l’experiència religiosa.
8. Dels arguments anteriors i del coneixement de la
història i l’evolució de les religions i els teologies, se’n
pot derivar un criteri d’avaluació de les religions, que
considera importants els següents aspectes:
a) La compatibilitat de la seva moral amb els
principis ètics universals, i la seva aptitud per
perfeccionar-los i realitzar-los.
b) La proximitat de la religió a l’experiència

religiosa, més que a una disciplina eclesial.
c) La confiança en la capacitat de la intel·ligència
per apropar l’ésser humà a Déu. Un irracionalisme com
el de Karl Barth no deixa de ser sospitós.
d) En el cas de fundar-se en una Escriptura
considerada sagrada, la seva capacitat per alliberar-se
d’una interpretació literal.
e) La decisió de no usar sistemes d’immunització
dogmàtica, que invalidin tota crítica o tota nova
experiència. Per exemple, dir que allò que diu la
Bíblia és cert, perquè el seu autor és Déu, que pot
ni enganyar-se ni enganyar-nos... suposa donar per
tancada qualsevol possibilitat de discussió.
f) La puresa de la seva transmissió, allò que
implica la no utilització de mitjans coactius, la no
limitació d’informació als seus fidels, la llibertat de
discussió, la no utilització de la por com a mètode
d’adoctrinament, i el respecte a altres religions.
g) La separació del poder polític i el rebuig de la
força per imposar les creences.
Aclarir les relacions entre ètica i religió em
sembla un afer de transcendència històrica, perquè la
història immediata de la humanitat dependrà de com
es resolgui aquest problema. Crec que la religió ha de
seguir mantenint aquest anhel d’allò absolutament
altre, del que parlava Horkheimer, proporcionar
l’energia per a la tasca de dignificació de l’ésser humà
que ens hem proposat. Inclou el rebuig a admetre la
clausura del món natural, pragmàtic, economicista i
tècnic. És per a mi una actitud de rebel·lia poètica
i creadora. No mira tant el passat com el futur. Em
sembla important que les religions facin un esforç
per recuperar la seva puresa inicial, per alliberar-se
d’escorrialla històrica i convertir-se en religions de
segona generació, és a dir, en religions ètiques, més
preocupades per la teopraxi que per la teologia. A
Per què sóc cristià vaig sostenir que el cristianisme
va tombar de rumb quan la fe va passar de significar
l’acceptació d’una forma de vida proposada per Jesús,
a ser l’acceptació d’un conjunt de formulacions
filosòfico-teològiques proposat per l’església. Continuo
pensant que és un dels debats més importants d’aquest
❑
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CreURE D’UNA ALTRA manera
Andrés Torres Queiruga
Santiago de Compostel·la, Galícia

A l’Evangeli disposem de la millor, insuperable,
imatge de Déu apareguda a la història. Però llargs
segles de contaminació l’han deformada, fins a fer-la
irrecognoscible en molts de punts, que no són sempre
els menys importants. Aquí, mirant els conceptes de
fons, n’assenyalaré alguns que estan clamant amb
especial urgència que se’ls revisi a fons, agrupant-los
en tres capítols.

D’aquesta manera continua viva la creença general que
el patiment, la malaltia i la mort vénen d’una decisió
divina, encara que sigui en forma de càstig.
2) Solidària amb aquest idea hi ha la de la creació
de l’home i de la dona per a la “glòria” de Déu i per
al seu “servei”. Hi pot haver un significat acceptable
en aquestes paraules, però en la mentalitat normal
s’han pres al peu de la lletra: és Déu qui exigeix que
el servim per salvar l’ànima; en cas contrari, vindrà
Contra una lectura deformada de la creació
el càstig. Feuerbach hi va fonamentar el seu ateisme:
Tot i que està en vies de superació, un dels
“per tal que Déu sigui tot, l’home ha de ser res”. Quan
problemes més greus que arrossega la teologia actual la veritat és el contrari: en crear-nos, Déu no pensa
és la lectura literal o fonamentalista de la Bíblia.
en ell mateix, sinó només i únicament en el nostre bé.
D’una manera molt especial, afecta ni més ni menys
D’emprar aquest llenguatge, caldria dir més aviat que,
que els meravellosos relats de la creació en el Gènesi. com es va reflectir en Jesús, és Déu qui ens “serveix”
En ells, amb el simbolisme profund del llenguatge
a nosaltres, perquè ens estima i el necessitem.
mític, se’ns parla de la intenció de Déu, que no cerca
3) La moral, ben lluny de ser la paraula d’amor i
per a nosaltres res més que la realització, l’amor i
la promesa d’ajuda que ens orienta i recolza envers la
la felicitat. Això és el que vol significar el símbol
veritable felicitat, es converteix en càrrega imposada
del “paradís”: la meta a la qual estem destinats. A
per Déu. Kant va denunciar aquesta concepció com
aquesta meta s’hi oposa el mal; per això la Bíblia el
a indigna i infantilitzant. I el pitjor és que fa veure
posa “fora de Déu”. La narració mítica, preocupada
l’esforç, la disciplina i fins i tot el sacrifici que
per fer-nos una crida a la bondat, es fixa sobretot en moltes vegades –per a qualsevol persona, sigui o no
el pecat humà, que, com mostren els primers capítols creient– comporta la moral, com quelcom que Déu ens
–de l’assassinat de Caïm a la corrupció universal–,
imposa perquè vol, podent-nos fer la vida més fàcil.
tant de mal fa. Però prendre’s a la lletra, convertint en Segurament no serà mai possible mesurar la quantitat
explicació física o metafísica allò que només vol ser
de ressentiment que aquesta horrible concepció ha
una exhortació moral, du al disbarat.
acumulat en la consciència de molts de creients.
1) Començant amb el pecat original: fins i tot
4) Tot això, agreujat fins a l’intolerable per la idea
després de ser reconeguda com a mítica la narració
de l’infern, com a càstig per a qui ja no “serveixi”
concreta de l’arbre, la fruita i la serp, continua,
o no “compleixi”. Déu, que estima sense límits i
no obstant, la idea terrible que els temibles mals
perdona sense condicions, va acabar essent descrit
del món són un “càstig diví” per la falta històrica
com a capaç de castigar per tota l’eternitat i amb
comesa pels nostres avantpassats. Amb la qual cosa
turments inaudits faltes en definitiva sempre petites,
en l’inconscient col·lectiu s’hi estan matxucant dues fruit d’una llibertat dèbil i limitada. L’avenç de la
concepcions monstruoses: a) que Déu és capaç de
sensibilitat porta en els nostres dies a una oposició
castigar d’una manera tan horrible, i b) que ho fa a
generalitzada a la pena de mort i fins i tot a la presó
milers de milions de descendents que no tenen la més de per vida: serem els humans millors que Déu?
mínima culpa d’aquella suposada falta. A més a més,
5) La visió del pecat marxa en paral·lel. Tomàs
es reforça la idea –tan estesa i tan perniciosa- que,
d’Aquino ja havia dit que el pecat no és dolent perquè
en darrera instància, si hi mal al món és perquè Déu
li faci mal a Déu, sinó perquè ens el fa a nosaltres:
ho va voler i ho vol, doncs el paradís seria possible
“perquè no ofenem Déu més que en la mesura en què
a la terra i, a sobre, el càstig no seria proporcionat.
actuem en contra del nostre bé”. No obstant, gran
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part de la teologia i de la prèdica continua ignorant
que allò fonamental és l’interès de Déu en que no ens
fem mal a nosaltres mateixos, en que no espatllem
la nostra vida i arruïnem la nostra realització. El pare
del “fill pròdig” no es preocupa pel seu honor o la
seva ofensa, sinó perquè el seu fill “estava mort, i ha
tornat a la vida; estava perdut, i l’han trobat”.
Això unit a la deformació moralista, ha fet que,
allà en el fons de la consciència de molta gent,
hi hagi crescut com un cuc verinós la idea que el
pecat seria sensacional per a nosaltres, però no el
podem gaudir perquè Déu ens ho prohibeix. En altres
paraules: Déu no volia que fóssim feliços.
Contra una lectura deformada de la redempció
Si això passa amb la creació, les conseqüències
es deixen sentir amb més força en la redempció.
La meravella, que mai podríem imaginar pel nostre
compte, d’un Déu que es faci present en la història
per, de mil maneres i amb infinita paciència, anar-nos
ajudant a vèncer el mal i el pecat, queda per a molts
convertida en un terrible “ajustament de comptes”,
amb un càstig al començament i una amenaça al final.
1) Ja es comença per un particularisme
inconcebible. Un Déu que, creant per amor, està
des de sempre suscitant salvament allà on hi ha un
home o una dona, és a dir, a tot arreu i, de manera
expressa, en totes les religions, es va presentar durant
molts de segles com a preocupat únicament per un sol
poble: l’”elegit”. Els demés quedarien fora de la seva
revelació i de la seva plena salvació: extra ecclesiam
nulla salus. Com a molt, els quedaria l’esperança –en
una mena d’una llarguíssima “llista d’espera”- que un
dia els pugui arribar la “missió” (que per a milers de
milions mai ha arribat ni arribarà). Per sort, des del
Vaticà II aquesta visió horrible s’està superant. Però
els efectes perduren amb intensa vivesa: hi continua
havent molt de dogmatisme i molt d’exclusivisme;
massa resistència a una revisió del concepte de
revelació, i a un generós diàleg de les religions.
2) Més greu encara va ser la visió sacrificial de
tot el procés. L’esforç de Déu per intensificar al màxim
la seva presència i obrir camins a la seva gràcia; el
seu aconseguir a través de Jesús la revelació del seu
amor sense mesura i de la seva comprensió sense
límit per la nostra debilitat i el nostre pecat; el seu
no donar marxa enrera encara que aquest amor li

costés ni més ni menys que l’assassinat del seu “Fill
ben amat”... tot això es va acabar interpretant com
un “preu” que Ell exigia, com un càstig necessari per
“aplacar la seva ira”.
Resulta dolorós emprar aquestes expressions,
però, per increïble que sembli, encara es poden
llegir –per exemple, prenent al peu de la lletra
l’”abandonament” a la creu– en importants teòlegs
del nostre temps: no pas només en Luter i Calví, que
encara eren propers a l’Edat Mitjana, sinó també en
Barth, Moltmann i Urs von Balthasar, per citar-ne
alguns dels grans. Insisteixo, perquè, tot i que no
qüestiono la bona intenció, és indispensable evitar
tot el que pugui enfosquir l’amor infinit del Pare. Des
de la fe, en una interpretació no fonamentalista, hem
d’estar segurs que Déu no va estar mai tan a prop del
seu fill com quan l’estaven martiritzant a la creu (no
el “va abandonar”), i que mai permetria la seva mort,
si fos possible d’evitar-la (no va pas ser Ell qui “va
voler” l’agonia de l’Hort).
3) Finalment, hi ha alguna cosa que, en el fons,
és molt més greu, perquè ho embolcalla tot: tot el
patiment del món seria un càstig de Déu per un pecat
que, fora d’Adam i Eva, els demés no hem comès;
de manera que, si Déu no ens castigués –és a dir,
fos compassiu i perdonés– viuríem en un paradís. I
després, per perdonar-nos, hauria exigit ni més ni
menys que el sacrifici cruent del seu Fill. Finalment,
si no ens portem bé, ens espera el càstig etern de
l’infern (en el que, amb conseqüències deletèries,
tant ha insistit la “pastoral de la por”).
Aquest esquema s’ha incrustat com a una cosa tan
òbvia en l’imaginari religiós, que ja ni tan sols es veu
ni es percep la seva autèntica monstruositat, que,
afortunadament, quan s’explicita, gairebé ningú pren
al peu de la lletra. Però, per això mateix, cal exposarho cruament per poder-ho rebutjar amb tota la
força i per substituir-ho pel veritable, ja, en el fons,
proposat per sant Ireneu en el segle II: Creació en la
inevitable debilitat del naixement – suport amorós de
Déu en la història malgrat els nostres errors i pecats
– culminació d’aquest suport en la plenitud salvadora
de Crist – esperança de la salvació plena en la Glòria.
És a dir la promesa d’un naixement i l’esperança d’una
felicitat gloriosa.
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Contra una vivència deformada de la espiritualitat
Com era d’esperar, aquesta doble visió que acabem
de perfilar de manera esquemàtica acaba articulant la
vivència de la fe en la vida concreta.
1) La visió dualista està en el primer pla, perquè
és la visió que d’alguna manera organitza l’espai religiós. Déu, allà dalt, i nosaltres, aquí a baix; allò sagrat i allò profà; allò que pertany a Déu i allò que ens
pertany a nosaltres; l’església i el món... marquen a
foc cruel la vida espiritual. Seria ingenu pensar que la
distinció pot ser completament suprimida, doncs respon a una dada real: la diferència entre Déu i la seva
creació. Però aquesta diferència hauria de ser per a
l’afirmació del nostre ésser: Déu no ens disputa l’espai.
Al contrari: com més present, més ens fa ésser; com
més acollim la seva acció, més ens realitzem a nosaltres mateixos. Allò dolent és convertir la diferència
en distància, la distinció en dualisme, el recolzament
en imposició. Perquè aleshores Déu es converteix en
amo i la religió consisteix en servir-lo i aplacar-lo, en
demanar-li ajuda i favors, en aconseguir el seu premi i
evitar el seu càstig.
2) D’aquesta concepció, en deriva espontàniament
una visió negativa de la vida. La redempció se separa
de la creació i es contraposa a ella, de manera que
tot allò creat acaba apareixent indiferent per a la fe,
fins i tot com a cosa dolenta i corrompuda. Textos de
l’Escriptura, en sí profunds i venerables, s’interpreten
en el sentit contrari al sentit que, en definitiva, volien
tenir. Així, per exemple, la crida a negar-se a sí mateix
o a perdre la pròpia vida no pot significar l’anulació
del nostre ésser, sinó exactament allò oposat: negar
la nostra negació, és a dir, allò que fa mal al nostre
ésser autèntic, que ens impedeix realitzar-nos i arribar
a la plenitud. Déu no vol anular el nostre ésser, sinó
portar-lo a la seva afirmació literalment infinita.
3) Les conseqüències han estat greus. D’això, va
néixer una espiritualitat enemiga del cos i desconfiada de tot gaudi, que optava per la fuga mundi i pel
agere contra com a estil global. Es va instal·lar així
un talant sacrificialista, que inconscientment introduïa
en l’ambient la creença que Déu està content quan
ens veu patir o que concedia favors a canvi del nostre patiment gratuït o dels nostres sacrificis. No pot
estranyar que s’arribés moltes vegades als excessos
que avui ens esgarrifen (certs grups i certs santuaris
ens mostren que encara queden massa restes) i que
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s’arribés a acusar al cristianisme d’enemic de la vida
(Nietzsche).
4) Gairebé pitjor: aquest enfocament va evitar
posar l’èmfasi en el patiment veritablement cristià; no
aquell que es busca por ascesi o a través de la pròpia
perfecció, sinó aquell que, com el de Jesús, s’assumeix
quan és necessari per amor als altres. És el treball del
servei, és exposar la vida en favor de la justícia, és
la capacitat de la renúncia d’allò propi en favor dels
pobres. És, en definitiva, allò que la teologia de l’alliberament i l’exemple dels seus màrtirs, proven d’ensenyar-nos aprenent-ho de Jesús: ell no va refusar el
gaudi normal de la vida, fins el punt de ser acusat de
«golafre i bevedor» per no practicar una ascesi artificiosa; però va ser capaç d’estimar «fins l’extrem», fins
donar la seva vida per amor a tots.
5) Finalment, senyalem una cosa menys cridanera,
però d’importància decisiva: la inversió radical de la
experiència cristiana de la gràcia, que va arribar a
canviar el sentit de l’oració. Creant-nos per amor, Déu
agafa la iniciativa absoluta, tant per a portar-nos a
l’ésser (moment de creació) com per a ajudar-nos a
la seva realització (moment de salvació). Per això, és
opció nostra acollir la seva iniciativa: deixar-nos ser i
salvar per Ell, acceptant la seva gràcia i col·laborant
amb la seva acció en nosaltres i en els altres. Però,
insensiblement, hem anat capgirant tot, fins el punt
que sembla que nosaltres tenim tota la iniciativa, com
si fóssim els veritablement interessats en la salvació
i haguéssim de convèncer a Déu per a què també Ell
s’interessés i col·laborés amb nosaltres.
L’oració es converteix aleshores en petició, que
s’atreveix a recordar a Déu les necessitats del proïsme, a convèncer-lo per a què ajudi als malalts o a les
víctimes; podem fins i tot oferir dons i sacrificis per a
que s’animi; i, finalment, arribem a repetir en cor que
sigui bo i compassiu: que «escolti i tingui pietat».
Sé que aquestes paraules són dures i injustes amb la
intenció dels orants. Però és precís detectar la seva
falsa orientació i la seva terrible inversió dels papers
entre Déu i nosaltres.
Coda
Bé sé que hi ha objeccions i dificultats... Però
és precís pensar i dir-ho. La seva evidència primària
hauria d’animar-nos a una nova creativitat i a l’esforç
sincer per a actualitzar la comprensió i la vivència de
la fe, fidels a la Paraula viva de Déu.
❑

crida a una nova reforma
John Shelby Spong

El 31 d’octubre de 1517 Martí Luter deixava clavades les seves 95 tesis a les portes de la capella de
Witenberg. Era l’origen de la Reforma del segle XVI. Avui jo publico en el butlletí de la diòcesi de Newark,
The Bishop’s Voice, aquest manifest dirigit a tots els cristians. I, publicant-lo també a internet, envio
aquestes 12 tesis als principals responsables de les Esglésies d’arreu del món, convidant-les a un debat. No
són tantes com les de Martí Luter, però són molt més radicals. JS Spong.
7.- La Resurrecció és una acció de Déu:
1.- El teisme, com a forma de definir Déu, ha
mort: Déu ja no es pot pensar, amb credibilitat, com Déu va exaltar Jesús a la significació de Déu. En
conseqüència, no pot pas ser una resurrecció física
un ésser, sobrenatural pel seu poder, que viu al cel i
està a punt per intervenir periòdicament en la història ocorreguda dins de la història humana.
8.- El relat de l’Ascensió suposa un univers
humana, i imposar la seva voluntat. Per això, la major
concebut en tres nivells i per això no es pot mantenir,
part del llenguatge teològic actual sobre Déu està
tal qual, en una època en què els conceptes espacials
mancat de sentit; cosa que ens porta a cercar una
són posteriors a Copèrnic.
nova forma de parlar de Déu.
9.- No hi ha una norma externa, objectiva i
2.- Donat que Déu ja no es pot pensar en termes
revelada, plasmada en una escriptura o sobre lloses, la
teístics, no té sentit intentar entendre Jesús com
missió de la qual sigui regir en tot moment la nostra
l’encarnació d’una deïtat teística. Per això, la
conducta ètica.
Cristologia antiga està en bancarrota.
10.- L’oració no pot ser una petició dirigida a una
3.- La història bíblica d’una creació perfecta i
acabada, i la caiguda posterior dels éssers humans en deïtat teística perquè actuï en la història humana
el pecat, és mitologia predarwiniana i un sense sentit d’una forma determinada.
11.- L’esperança d’una vida després de la
postdarwinià.
4.- La concepció i el naixement virginals, entesos mort s’ha de separar, d’una vegada per totes, d’una
mentalitat de premi o càstig, controladora de la
literal i biològicament, converteixen la divinitat de
Crist, tal com tradicionalment s’entén, en impossible. conducta. En conseqüència, l’Església ha de deixar de
basar-se en la culpa per motivar la conducta.
5.- Els relats de miracles del Nou Testament no
12.- Tots els éssers humans porten en ells la
es poden interpretar, en un món posterior a Newton,
imatge de Déu i a cadascun d’ells se l’ha de respectar
com a fenòmens sobrenaturals realitzats per una
pel que és. En conseqüència, cap caracterització
divinitat encarnada.
externa, basada en la raça, l’ètnia, el sexe, o
6.- La interpretació de la Creu com un sacrifici
l’orientació sexual, es pot emprar com a base per a
ofert a Déu pels pecats del món és una idea bàrbara
cap rebuig o discriminació.
basada en conceptes primitius sobre Déu que s’han
d’abandonar.
Nota de l’autor: Aquestes tesis, que plantejo per al debat, estan inevitablement formulades de forma
negativa. És quelcom deliberat. Abans que algú pugui escoltar què és el cristianisme ha de crear un espai
per aquesta escolta esborrant les falses concepcions que en tingui. El meu llibre Per què el cristianisme ha
de canviar o morir és un manifest que fa una crida a l’Església vers una Nova Reforma. Hi vaig començar
a esbossar una visió de Déu més enllà del teisme, una comprensió de Crist com a presència de Déu, i una
visió de la forma que poden arribar a tenir tant l’Església com la seva litúrgia, en el futur.
cada tesi, complementant el tema amb lectures.
Suggeriments pedagògics per a grups d’estudi:
-Convidar la gran comunitat a estudiar el tema,
-En una sessió única, llegir cada tesi i debatre,
tractant de veure a què es refereix l’autor, què vol dir i preparant-lo tal vegada amb algun curset adequat.
-Al marge d’aquest text: veure què no corre bé avui
discernint en què li donem la raó.
-Organitzar un taller, amb una sessió de treballo per dia en la nostra fe i estudiar-ho en comunitat.
❑
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Cerqueu sobre les 12 tesis d’Spong a la xarxa. A Youtube sobre Spong. Pàgina oficial: www.johnshelbyspong.com

Bisbe emèrit de Newark
Newark, NJ
NJ, EUA

calen noves imatges religioses
ALGUNES IMATGES TRADICIONALS ESTAN GASTADES I FINS I TOT SÓN NOCIVES
José María VIGIL
VEURE: Què és la realitat segons la religió?
Tota cosmovisió es pot reduir a uns quants trets
o imatges bàsiques. Què és, en esquema, el món, la
realitat, segons ho veu la religió? La immensa majoria
dels creients respondria: la realitat és
-un Déu que vivia sol eternament, que un dia va
decidir crear aquest món fràgil, que continua existint
perquè Ell el sosté en l’ésser;
-un Déu Senyor totpoderós, que ens dicta la
seva llei moral per tal que ens incorporem al seu Pla
de Salvació sobre el món, el triomf final del qual Ell
garanteix;
-un Déu Pare que ens prova en aquest món
material, per dur-nos després a la vida eterna amb Ell
al cel, després de jutjar-nos...
Aquests són tres esquemes bàsics o “escenaris”
de com la realitat és concebuda o imaginada per les
religions, p.e. les monoteistes. I moltíssims creients
pensen que la realitat és així, literalment.
JUTJAR:
Però la realitat, en ella mateixa, continua essent un
misteri inaccessible per a nosaltres. “Per què existeix
la realitat, i no pas el no-res?”, es preguntava Leibniz.
Les cultures –i dintre seu les religions– van respondre
a aquest angoixant interrogant irresolt, representantse la realitat com algun d’aquests o altres “escenaris”,
per mitjà d’imatges i metàfores originals, creatives, a
vegades fins i tot genials, que han permès als nostres
avantpassats de viure-hi donant-los un sentit, una
comprensió del món, una esperança, una missió...
Preguntem-nos: aquestes imatges “descriuen”
la realitat tal com és? Òbviament no; la Realitat
mateixa és un misteri que ens sobrepassa. Només els
fonamentalistes pensen que la realitat és literalment
tal com la “descriuen” les seves tradicions religioses.
Aquestes tradicions són simbòliques: veritats
profundes, no pas veritats literals, no pas descriptives.
Són imatges perfectes? O també tenen els seus
inconvenients? Són millorables? Són imatges eternes,
“per sempre”, o també es gasten? Pot ser que n’hi hagi
que no només siguin obsoletes, sinó que avui puguin
estar resultant fins i tot negatives, nocives?
Problemes concrets d’aquestes tres imatges
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• La imatge d’un Creador que ho va crear tot del
no-res, té les seves dificultats. Si des de sempre existia
Déu sol, i hagués pogut ser sempre així... quin sentit
té la realitat? És un caprici (de Déu)? Podria no haver
existit? No és res en si mateixa?
La imatge de creació escindeix totalment la realitat
entre Creador i creació, buidant-la d’entitat i reduintla a pura contingència, només “sostinguda en l’ésser
per Déu”. Un Déu transcendent i aliè al món seria la
veritable totalitat de l’ésser.
Però, ¿qui ha dit que la realitat és dual, i que
hi ha un principi creador expatriat de la realitat,
sencerament diferent, transcendent... i que la
realitat real que coneixem i som... és pura varietat
i dependència? El món que avui vivim, i que l’actual
explosió científica ens presenta, és incompatible amb
aquesta imatge. Per a la ciència fa temps que no és
plausible la creació. La pot contradir la religió?
Aquesta imatge dual, escindida, ens fa mal, perquè
ens aliena, redueix el cosmos al no-res òntic, li treu
la immanència i la posa fora del món, impedeix una
vivència holísticament unificada de transcendència i
immanència: ens fa esquizofrènics.
• La imatge de Déu com a Senyor totpoderós, com
un gran Senyor feudal a qui es deuen tots els que
neixen en el seu feu, la relació essencial del qual amb
els humans és de domini-submissió total, també té
grans problemes.
Imaginar Déu com a Rei que governa el món, té
tota l’aparença de ser una projecció de la societat
agrària patriarcal que es va estendre per les cultures
a partir del neolític, quan comencen a aparèixer
les “religions” (no la religiositat) del Déu guerrer,
patriarcal, monàrquic...
Una imatge així no respon pas a la nostra
sensibilitat ni a la nostra visió, ni a la nostra situació
actual. Avui ens resulta inacceptable una “ontologia
senyorial de la dominació jeràrquico-patriarcal”.
Per altra banda, aquesta imatge ens destitueix de
responsabilitat en fer-nos confiar que Déu salvarà el
món passi el que passi.
Aquesta imatge ens fa mal en la situació actual
de possibilitat d’un desastre final (nuclear o climàtic)

S’ha de prendre consciència de la peculiaritat
del llenguatge religiós: és simbòlic, metafòric.
Expressa veritats “profundes”. Però no té capacitat ni
competències per descriure’ns o informar-nos sobre la
realitat, el món, l’altre món, la matèria, l’esperit... És
com la poesia: ens diu coses meravelloses i transmet
vivències profundes, amb molt contingut veritable,
però no ens confonem pas interpretant-les literalment,
sinó “poèticament”.
Els nostres avantpassats varen interpretar els
símbols religiosos literalment, com a descripcions.
Som la primera generació que està vivint aquest canvi
epistemològic cultural.
La Realitat Última no l’ha vista ningú, però tots
els pobles han tingut la necessitat de qüestionar-se-la
i viure la dimensió religiosa. Aquesta inaccessibilitat
s’ha suplert amb intuïció, imaginació, creativitat,
símbols, metàfores... Les imatges religioses
elaborades així no poden pas ser perfectes (doncs són
humanes), ni per sempre (ja que es desgasten amb
el temps i poden quedar sense base amb l’avenç del
coneixement). I pot arribar un moment que no només
ja no serveixen, sinó que fins i tot resulten nocives.
Pel que fa a la resta, si mirem la història, veiem
que les tradicions –també la nostra– no han pas deixat
mai de crear imatges i d’abandonar-ne d’altres. No és
res de nou. Només que ara el canvi és més ràpid, més
radical, més urgent, per primer cop, conscient.
El problema és complex, i no té una solució fàcil,
perquè les metàfores no sorgeixen pas per decret, ni
per la imaginació genial d’un individu... sorgeixen
conjunturalment del subconscient col·lectiu...
Què fer aleshores, només esperar passivament? Es
poden fer coses molt importants: prendre consciència
de la peculiar epistemologia religiosa, superar el
fonamentalisme, saber que el nostre discurs religiós
no descriu la realitat, i plantejar-se la necessitat de
renovar-lo fins i tot quan la nostra comunitat visqui
tranquil·la amb les seves imatges ancestrals heretades.
No cal pas canviar si no se’n sent la necessitat,
però sí que és convenient conèixer el problema, per
comprendre el que està passant a molts, i per no
impedir la necessària transformació.
En els materials complementaris d’aquesta Agenda
❑
oferim textos, reflexions i suggeriments.

Lectura recomanada: Sally McFague, Modelos de Dios. Teología para una era ecológica y nuclear, Sal Terrae, Santander 1994

causat pels humans, perquè ens fa cecs al fet que
ara veiem que el planeta és a les nostres mans, i que
ningú no el vindrà a salvar si no assumim la nostra
responsabilitat. En aquest sentit concret, el discurs
religiós habitual sobre Déu com a Senyor fa mal a la
humanitat i al cosmos.
• La imatge que som ànimes vingudes a menys de
la nostra condició espiritual, vivint per un curt temps
encadenades a un cos material, però destinades a
retornar a una vida eterna espiritual en el cel després
de superar un judici individual, ha estat en vigor amb
molta força, durant mil·lenis.
Però aquesta visió només mira el drama històric
dels humans. Aquests són l’únic important de la
realitat: tota la resta de la realitat seria accidental,
addicional, només posat com a escenari on representar
la història de la salvació espiritual dels humans. La
matèria seria un aspecte o un episodi negatiu marginal
que finalment desapareixerà.
Nosaltres ja no vivim en aquest món dualista, de
matèria i esperit enfrontats. Aquells plantejaments
platònics són senzillament inacceptables un cop hem
obert els ulls al món d’avui, en el qual la distinció
matèria/esperit és cada vegada més incerta. No
existeix la matèria absolutament despullada de la
pròpia identitat, d’energia, de vida. Partícules i ones,
matèria i energia, terra i vida, ment i consciència,
només són aspectes diferents d’una mateixa realitat
única. No podem pensar que estem expatriats del
nostre món original ni que estem concursant per a una
salvació individual fora d’aquest món.
Ja no compartim aquella visió per la qual el
més important del cosmos era l’ésser humà, els seus
interessos, la seva història i la seva salvació personal
celestial... Volem viure la dimensió religiosa en el món
real, del cosmos, de Gaia, el tot holístic de matèria,
energia, vida, ment, esperit i Divinitat, en el qual
som els darrers en arribar, amb el privilegi d’estar
capacitats per fer-nos càrrec humil i responsablement
del cogovernament amb la natura.
Moltes més coses s’haurien de dir d’aquestes i
d’altres imatges –alguna en diem en els materials
complementaris– que avui xerriquen, i que a molts
cristians que viuen en sintonia amb els millors avenços
del pensament actual ja li resulten estranyes (pecat
original, redempció, cel, infern...).
ACTUAR:
Reconèixer la naturalesa del llenguatge religiós
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DEU CONSELLS PER VIURE LA RELIGIÓ AL SEGLE XXI
Frei Betto

São Paulo, Brasil

1. Relliga’t. Evita el solipsisme, l’individualisme, la solitud nefasta. Relliga’t al més profund de tu mateix,
allà on es cultiven els béns infinits; a la natura, de la qual tots som expressió i consciència; al proïsme, de qui
inevitablement depenem; a Déu, que ens estima incondicionalment. Això és la religió: re-lligar.
2. Tingues present que les religions van sorgir en la història de la humanitat fa prop de mil anys. L’espiritualitat,
però, és tan antiga com la mateixa humanitat. Ella és el fonament de tota religió, així com l’amor ho és en
relació amb la família. Busca en la teva religió perfeccionar la teva espiritualitat. Desconfia de la religió que no
cultiva l’espiritualitat sinó que prioritza dogmes, preceptes, manaments, jerarquies i lleis.
3. Verifica si la teva religió està centrada en el més gran do de Déu: la vida. Una religió centrada en
l’autoritat, en la doctrina, en la idea de pecat, en la predestinació, és l’opi del poble. “Jo he vingut perquè
tothom tingui vida, i la tingui en abundàcia.” (Jo, 10:10). Per tant, la religió no es pot mantenir indiferent a
tot allò que impedeix o amenaça la vida: l’opressió, l’exclusió, la submissió, la discriminació, la desqualificació
de qui no abraça el mateix credo.
4. Pren compromís amb una comunitat que valori per damunt de tot el perfeccionament de l’espiritualitat.
Religió és comunió. I imprimeix a la teva comunitat un caràcter social: combat la misèria; solidaritat amb els
pobres i desfavorits; defensa intransigent de la vida; denúncia de les estructures de mort; anunci d’un “altre món
possible”, més just i lliure, on tots puguin viure amb dignitat i felicitat.
5. Interioritza la teva experiència religiosa. Transforma el que creus en el que fas. Redueix la contradicció
entre la teva oració i la teva acció. Fes per als altres el que t’agradaria que fessin per a tu. Estima com ho fa
Déu. Incondicionalment.
6. Resa. Una religió sense oració és com un menú sense res per menjar. Reserva un moment del dia per
trobar-te amb Déu en el més íntim de tu mateix. Medita. Deixa que l’Esperit diví afaiçoni el teu esperit, desfés
els teus nusos interiors, dilata la teva capacitat amorosa.
7. Sigues tolerant amb les altres religions, així com desitges que ho siguin amb la teva. Deslliura’t de
qualsevol tendència fonamentalista de qui es creu amo i senyor de la veritat i l’únic intèrpret de la voluntat
de Déu. Mira de dialogar amb aquells que manifesten crences diferents de la teva. Qui estima no és pas
intolerant.
8. Recorda: Déu no té religió. Som nosaltres els que, a l’hora d’institucionalitzar diferents experiències
espirituals, vam crear les religions. Totes estan inserides en aquest món en què vivim, i mantenen una intrínseca
interrelació. Tota relació du a terme, en la societat en què s’insereix, un paper polític, ja sigui legitimant les
injustícies (sent-hi indiferent), ja sigui denunciant-les profèticament en nom del principi que tots som fills i
filles de Déu. Per tant, tenim el dret de fer de la humanitat una família.
9. L’arbre es coneix pels seus fruits. Considera si la teva religió és amorosa o excloent, sembradora de
benediccions o embaixadora de l’infern, serva del projecte de Déu en la història humana o del poder dels
diners.
10. Déu és amor. Una religió que no condueix a l’amor no és cosa de Déu. Estimar és molt més important
que no pas tenir fe, abraçar una religió o freqüentar temples. “Si tingués la fe ben íntegra fins a fer canviar de
lloc les muntanyes, però no tingués caritat, no seria res”, va dir l’apòstol Pau (1C 13:2). Val més un ateu que
estima que no pas un creient que odia, discrimina i oprimeix. L’amor és l’arrel i el fruit de tota religió vertadera;
i l’experiència de Déu, de tota fe autèntica.
❑
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22 ServEIs Koinonía
patrocinats
ts 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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Recursos pedagÒgics sobre Religió
Martín Valmaseda

Equip Cauce, Guatemala, equipocauce.com

Abans, per buscar aquests documents i materials
pedagògics, calia anar a videoteques i llibreries. Avui amb
els llaços, enllaços i xarxes, ens podem capbussar en webs,
youtubes, emules, ares, i links, per trobar pel·lícules,
cançons, textos a l’abast de la mà –de la tecla–, baixar-los
i treballar-los. Ens hi ajudaran els cercadors més comuns,
preguntant-los pel tema o el material que necessitem, o
també per pàgines d’«enllaços cristians», «webs cristianes»,
«recursos cristians»... o de qualsevol altra religió. Dividim
els nostres suggeriments per blocs.
- Vídeos, audiovisuals, powerpoints
Entre els powerpoints que corren d’ordinador a
ordinador, n’hi ha un que desmunta la nostra imatge
simplona del Déu vellet barbut: Dios es mujer, que podem
trobar a radialistas.net
Avui dia el vídeo és «tecnologia punta», inimaginable
fa unes dècades, i ara profusament difosa, i disponible fins
a la saturació: n’hi ha prou amb anar a Youtube i escriure
qualsevol paraula-tema, o qualsevol nom de personatge, o
pensador, o teòleg... Només posarem un exemple: cerqueu
Karen Armstrong, o John Shelby Spong, o també Richard
Dawkins, per parlar només dels més cèlebres. Infinits
recursos a la nostra disposició; només cal «perdre temps»
per trobar allò que necessitem, i compartir-ho.
- Sèries radiofòniques, àudios, mp3
• Esmentem primerament les grans sèries radiofòniques
llatinoamericanes clàssiques, de ja fa uns anys, produïdes
per SERPAL, posades a disposició pública a serpal.org.
Menció especial pel tema que ens ocupa es mereix «Un tal
Jesús», disponible a untaljesus.net tant en àudio com en
text. També existeix un CD interactiu que el complementa.
• Nova és la sèrie Otro Dios es posible: cien entrevistas
a Jesús (que “torna” a la Terra), en programes d’àudio i
text escrit. Acompanyen cada entrevista uns documents
per fonamentar-la. Tota la sèrie està alliberada a
emisoraslatinas.net. També existeix un llibre amb el seu CD.
Per aclarir a qui s’escandalitzi fàcilment, CAUCE ha
editat un petit follet que ajuda a reflexionar sobre les
diferents actituds davant aquests programes. Es troben a
equipocauce.com
- Cançons
La cançó, o el disco-fòrum, ofereix sempre una base
atractiva de diàleg. Alguns temes:
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Les clàssiques Preguntas sobre Dios, d’Atahualpa
Yupanqui, reflecteixen de manera sagnant allò que cerca
reflexiva la teologia de l’alliberament.
Com a resposta a aquestes preguntes escoltem el poema
de Casaldàliga, musicalitzat per Ricardo Cantalapiedra:
Donde tú dices ley, yo digo Dios... Moltes de les lletres que
ens ofereixen els discos d’aquest cantautor («El profeta»,
«La casa de mi amigo», «No queremos a los grandes
palabreros»...) han resistit el pas del temps i avui es poden
enfrontar a la piatoseria musical d’allò anomenat carismàtic.
Els Guaraguau ens recorden que No basta rezar.
Ricardo Arjona ens fa reflexionar amb Jesús es verbo y
no sustantivo.
Domingo Pérez a Oración comprometida ha posat
música a poemes de Casaldàliga: Piensa también con los
pies, Maldita sea la cruz, De vuelta voy... ens ajuden a no
posar la nostra creença en memòries estereotipades: www.
domingoperez.net
- Cinema
Per reflexionar sobre la fe en el cinema hem de rebuscar
de la mateixa manera com les mestresses de casa cerquen
entre els «pilons de roba»: rebuscar vídeos breus per
treballs de grup com Jesús de la pirámide al círculo (Cauce)
o pel·lícules de totes les èpoques amb les més diverses
respostes religioses. Algunes:
Nazarín, el sacerdot entregat, enfonsat en el sentiment
de fracàs en la seva fe. En algun aspecte és similar a l’obra
de teatre El lleó adormit, de Graham Green.
Una altra meditació sobre fe agònica: Diario de un cura
rural. Aquestes obres no se citen per tractar de capellans
sinó pel seu aprofundiment dolorós en la fe.
El setè segell, de Bergman, una de les pel·lícules
clàssiques que cerquen el camí transcendental de l’ésser
humà. També Los comulgantes.
Per citar algunes pel·lícules de diferents nacionalitats,
que tenen latent la recerca de Déu, esmentaré la xinesa: El
camí a casa; el film iranià: El color del paradís; el musical
nord-americà, en l’ambient dels jueus russos: El violinista en
el teulat.
Dins dels cents de pel·lícules no biogràfiques sobre
Jesús, cito només Jesús de Montreal. Les que «expliquen
la vida de Jesús» demanarien un tractament apart, i molt
crític.

Hi ha pel·lícules que aparentment no són religioses,
com ara El festín de Babette, però que ens ajuden a
descobrir Déu amagat en la comunitat i la festa.
- Materials, llibres, fullets i articles breus
Moltes editorials tenen sèries o col·leccions «de
frontera», amb llibres especialment pensats per provocar
el pensament. Un exemple és el patrocinat per aquesta
mateixa Agenda Llatinoamericana, la ja coneguda col·lecció
«Temps axial», amb autors com Lenaers, Spong, Knitter,
Hick... que fan pensar, replantejar i debatre temes profunds.
Moltes novel·les, algunes passades al cinema ens
plantegen la presència de Déu en la vida: Graham Green,
Bruce Marshall, Martín Descalzo...
Menció especial mereix la novel·la d’Unamuno: San
Manuel bueno mártir, sobre la fe experimentada en el buit.
Destaquem diverses obres de Saramago: L’Evangeli segons
Jesucrist, Assaig sobre la ceguesa, Assaig sobre la lucidesa...
La seva ideologia queda reflectida en la frase: «Déu és el
silenci de l’univers, i l’ésser humà, el crit que dóna sentit a
aquest silenci».
No podem deixar de recomanar els mateixos llibres de
teologia: si abans eren un camp reservat als especialistes,
avui hem de saber que n’hi ha una gran quantitat a
internet, a disposició. Ens referim només als servidors
massius més coneguts, replets de llibres, com scribd.com,
shared.com, mediafire.com, rapidshare.com, megaupload.
com...
Hi ha també ja una respectable quantitat de revistes
de teologia en línia; continuem mantenint que la RELaT
(servicioskoininia.org/relat) és la més veterana, però avui
n’hi ha centenars: pregunteu en un cercador per «revistes
de teologia en línia» i similars.
Molt variada és la col·lecció de fullets «Cristianisme
i justícia», dels jesuïtes de Catalunya, públicament
disponibles en fespinal.com. Alguns títols: El jove, El guru i
l’ocell, Quatre testimonis, Per què vaig tornar a la fe, El déu
de Bush, La difícil laïcitat...
Els fullets de la revista Alandar (alandar.org): Yo no
soy ateo (testimoni de Tierno Galván), Oye Dios, ¿Por qué
sufrimos?... alimenten la nostra reflexió.
CAUCE procura apropar la reflexió sobre la Trinitat amb
el fulletó: La santísima comunidad.
S’han de conèixer els dibuixos i reflexions personals

de José Luis Cortés. Destaquen les sèries: El Señor de los
amigos, i Tus amigos no te olvidan, en les quals dibuixa una
mica menys i escriu una mica més.
És important per a la consciència popular la publicació
d’escrits breus que es comencen en viatges d’autobús i
s’acaben comentant-los en comunitat.
Com els audiovisuals curts, els “youtubes”...
Entre molts dels articles actuals que responen a la crisi
de l’actual situació em limito a recomanar-ne un de José
Enrique Galarreta: ¿Qué está pasando en la Iglesia?, publicat
a «Somos Iglesia» d’Andalusia, per redescristianas.net
Afortunadament no ens manquen teòlegs i pensadors
que popularitzen en articles breus les seves reflexions. Un
exemple és «la columna setmanal de Leonardo Boff», que
ja passa de les 400 setmanes sense interrupció... ni tan
sols per vacances. Es poden trobar a servicioskoinonía.org,
ciudadredonda.org, redescristianas.net, atrio.org, ciberiglesia.
net...
Cal sembrar la inquietud entre els que tenen molt
segura una doctrina que, a la més lleu empenta, ja els
trontolla. És millor que els la fem trontollar nosaltres, per
tal que caigui el que hagi de caure i es mantingui la fe. La
fe vestida, gairebé disfressada, tot i que per sota continuï
essent fe.
I és que molts d’aquests materials, reflecteixen la
«paràbola» que vaig escoltar de la conta-contes Ana
G. Castellanos, i que ens ajuda a abordar expressions
allunyades del llenguatge religiós que estem acostumats a
emprar. Diu que: La veritat anava despullada per la vida i
tothom la insultava i rebutjava. La mentida va passar pel
seu costat i se’n va compadir. Si vols, li va dir, jo et puc
ajudar a millorar la teva presència. La va cobrir amb un
vestit bonic, la va adornar amb collarets, arracades... i la va
maquillar.
Quan la veritat se n’anava així adornada, la mentida va
cridar: escolta noia, quan et vegin no els diguis que ets la
veritat!”
- Però jo no vull ser mentida!
- No, no. Només digue’ls que ets... la faula.
(Alguns en diuen paràbola, símbol, mite, gènere
literari)
De tot això tracten els materials aquí citats. Useu-los
per cobrir i descobrir la veritat de la fe.

Des de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana a Catalunya, volem afegir les següents pel·lícules: Ordet (Carl
Theodor Dreyer, 1955) tracta l’enfrontament entre la religió oficial i l’heterodòxia; Heredarás el viento (Stanley Kramer,
1960) explica la història d’un advocat que, al 1925, defensa un professor que ensenya l’evolucionisme de Darwing als
Estats Units; Tierra de penumbra (Richard Attenborough, 1993) explica la transformació d’un professor de literatura
d’Oxford. Destaquem també el llibre Otro cristianismo es posible. Fe en lenguaje de modernidad, de Roger Lenaers.
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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, d’aquí el seu estil de diagramació intensiu sobre el paper, ben aprofitat, sense espais blancs
ni elements gràfics. Però des de ben a l’inici de l’era digital, va adoptar la iniciativa de conjuntar
«paper i telemàtica», oferint a internet un extens repertori de materials complementaris, a pública
disposició, per qui vulgui servir-se de la seva proposta temàtica anual. Aquestes dues pàgines
només són una selecció dels materials i recursos que a la «pàgina complementària de l’Agenda»
(latinoamericana.org/2011/info) s’ofereixen: una àmplia bibliografia (llibres), una seleccionada
cibergrafia (pàgines i enllaços d’internet), i documents històrics i articles especialment aptes per ser
debatuts i treballats en l’educació popular.

1. OrganiTZEU ACTIVITATS

2. CibergrafIa

www.atrio.org: lloc de diàleg entre profà/sagrat
www.ihu.unisinos.br: Institut Humanitas Unisinos
www.redescristianas.net
curasopp.com.ar: Capellans en l’opció pels pobres
www.ciudadredonda.org/
wwwespiritualidadprogresista.blogspot.com
josemariacastillo.blogspot.com
www.adistaonline.it
www.adital.com.br
www.feadulta.com
www.cebcontinental.org
chiesa.espresso.repubblica.it/?sp=y
www.petition-vaticanum2.org/pageID_7331924.html
www.ccp.org.es
i moltes d’altres...
A Youtube hi ha nombrosos vídeos sobre:
ARMSTRONG, Karen, com ara “TED Prize” (subtitulat
en castellà); The history of God...
CÂMARA, Helder: O santo rebelde...
CASADÁLIGA, P., Pregunta a dom Pedro Casaldáliga; O
anel de tucum...
FREIRE, Paulo, Paulo Freire e a Teologia da libertação
COMBLIN, Conversación con Cristian Warken...
KÜNG, “Obra escrita”...
SPONG, John Shelby: Infierno; Beyond Theism; Future
Christianity; Must Christianity Change or Die?; God
in the 21st Century...
LÖWY-NASCIMENTO: Oque é a teologia da libertação...
i com aquests, se’n poden cercar molts d’altres.
-Altres vídeos i materials: cf. aquesta Agenda, p. 232.
Tot això i més a: latinoamericana.org/2011/info

Vegeu si la vostra comunitat és viva i entusiasta, o si li
caldria una renovació. Vegeu si seria bo proposarli fer un curs de renovació, de replantejament,
d’estudi dels punts aparentment antiquats, o
sobrepassats, o no comprensibles...
Feu primer la proposta a la comunitat, i que ella
decideixi el tema o la matèria a revisar i compartir.
Apart dels materials aportats en aquesta Agenda’2011,
suggerim aquests altres que es poden utilitzar com
a guió-manual d’estudi en grup o comunitat:
- LENAERS, Roger, Otro cristianismo es posible. Fe en
lenguaje de modernidad, Abya Yala, Quito 2008.
Els seus capítols es poden agafar de: http://2006.atrio.
org/?page_id=1616
- VIGIL, José María, Teología del pluralismo religioso,
Abya Yala, Quito 2005, 400 pp.; o El Almendro,
Còrdova, Espanya, 2005. Es poden prendre de:
http://cursotpr.adg-n.es/?page_id=3
- SPONG, Jon Shelby, Un cristianismo nuevo para un
mundo nuevo, Abya Yala, Quito 2010, col·lecció
«Tiempo axial».
- HERRERO DEL POZO, Juan Luis, Religión sin magia, El
Almendro, Còrdova, Espanya 2006.
A cada país hi ha materials adients, cursos de
renovació, i també persones que poden assessorar
i animar activitats. Demaneu assessorament als
centres i entitats especialitzats. Organitzeu la
vostra activitat en col·laboració amb altres; és
millor.
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ELS TITANS DEL TEMPS
Premi del Concurs de
«COntE CUrt lLatinoamericÀ»

S’acostava el temps de les lluernes en l’aire
l’aire, aaquelles
petites llums que amb les primeres pluges donen la
impressió de ser guspires de foc en extingir-se l’incendi
que cremava la terra a l’estiu.
La nit que no era nit delineava figures xineses pel
camí de terra, de pedra, de pols, de fang. En el lent vaivé
de l’udol d’un vent queixós hi surava la frescor d’un cel
estelat, sense núvols, sense ombres. Quan passava pel
camí pedregós el so es va engrandir, ho cobria tot, ho
embolcallava tot i el firmament es movia com si viatgés
en vaixell. De cop va tenir la sensació de caure en un
abisme profund, es va sentir volant enrera, d’esquenes per
un segon infinit.
El lladruc d’un gos negre que dormia en el camí el
va venir a despertar; era com l’ànima del diable que
ensenyava les seves dents blanques mentre passava la
Lila, una vella mula rossa, i ell, muntat sobre seu gairebé
adormit en el son de l’albada eterna.
Bup!, bup!, bup!, bup!, buuuup... bordava el gos
mentre corria i tornava com volent jugar per darrera la
bèstia. La Lila seguia amb el seu pas tranquil, com si
també dormís de tant de caminar. Don Encarnación es va
tocar la cintura per revisar si hi continuava el matxet que
hi havia posat amb molta cura en sortir de casa seva. I
es va haver d’aguantar també el barret ample perquè no
li caigués, doncs la mula es va desvetllar espantada, en
percebre com queia d’esquenes per la força del lladruc
d’un llebrer clapat que s’oposava al seu camí.
- Xiiit!, quisso! – va dir, per apartar l’animal del pas-.
Silenci. Enrera va quedar la granja dels frares i els seus
fers guardians canins.
- Mercat central!, mercat central!, som-hi mareta!,
ja arriba, ja arriba! Amb les primeres llums sonaven les
botzines com vedells cap a l’escorxador, dotzenes de
cistelles i sacs amb plomes, fruites, verdures i hortalisses
eren carregats al camió en el que viatjaria Ña Candelaria.
Sota la llum de les estrelles i llumeners pàl·lids floria
un veritable mercat terrestre, gairebé aquós pel vapor
de les tasses de cafè que servien unes dones brunes
als camioners greixandos i malhumorats. Cistelles amb
gallines, ànecs, indiots; llimones, aranges, bitxos,
tomates, cebes; carbasses, fesols i blat de moro.
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A l’alforja mistos, teia, tortilles farcides de fesols, sal,
bitxos, aigua. La foscor empal·lidia com un home que
s’espanta i que dormit s’aprima i despert mor. L’aurora
apareixia tímida i lleugera rera turons com déus seculars.
El cant del cenzontle plorava aigua, i l’home amb la seva
mula arribava al tros, per treballar la terra sagrada i
benèvola, que generosa dóna al seu temps l’espiga, que és
la mare del pa, i el blat de moro, pare de l’home americà.
El sol pintava l’horitzó amb els raigs de llum. Mula i home
eren com ombres en aquest paisatge d’or. Els braços i les
cames, reumàtics de tant cavar la terra van començar la
seva llarga feina. Feia olor de terra seca.
Doña Candelaria, dona vella i pacient com el seu
espòs, va dur a vendre uns pebrots verds, gallines grogues
i conills blancs a la plaça de la ciutat.
–Avui no hi ha venda! aquí no hi ven ningú més!
– van cridar uns gendarmes. I es va haver de córrer
per salvar la vida, i deixar la venda per no anar al
calabós, i plorar per destruir el batall de plom de la
gola. Els miserables no tenen dret a guanyar-se la vida
honradament perquè causen desordre i enlletgeixen les
horribles ciutats. I causen enuig als grans estadistes
idiotes, burgesos que creuen veure-ho tot i no veuen res.
Els primers xàfecs van foradar les velles làmines de
zinc. Don Encarnación va tornar a casa i es va treure
les botes de goma, ara plenes d’aigua neta i ploguda.
Va entrar a la cuina i va veure la seva esposa amb les
pupil·les plenes de calamarsa calenta, tan calenta com
llàgrimes. Doña Candelaria va narrar amb la veu trencada
com ho havia perdut tot i s’havia quedat sola, sense
diners, sense gallines, ni conills, ni res. Els toscos braços
van envoltar la seva esposa, els dos vells ploraven. Encara
rai que a ella no li havia passat res. L’aigua sonava com
pedres a la làmina, vermella de tan rovellada; però eren
pedres tan dures com diamants, gotes d’esperança. Un
colibrí fet amb cabells de lluna volava entre les gotes de
pluja i de les seves ales es desprenien fraccions de temps
color de l’arc de Sant Martí en el gresol de la terra seca i
assedegada. Els treballadors amb el seu treball honrat i
noble són els veritables herois de la història, de la pàtria,
d’aquesta terra miraculosa i llegendària.

❑

El recOrd o l’esperanÇA
Susana Benavides Alpízar

Premi del Concurs de
«COntE CUrt lLatinoamericÀ»

Es va despertar espantada cercant, més que amb les
seves mans amb la seva ànima, el cos d’en Fernandito.
Li havia costat dormir per la tos.
La porta s’havia obert amb el vent. Com la
colpejava la soledat quan es despertava de matinada
creient que havia tornat...
No va pas poder tornar agafar el son. Va encendre
una candela a la Mare de Déu dels Àngels i es va
asseure a l’hamaca a meditar amb profunda tristesa: la
vida, més aviat les circumstàncies, li havien arrabassat
la pau. És que tot just havien passat deu mesos i no
sabia si resignar-se al record o mantenir l’esperança.
Va conèixer en Ricardo quan encara era una vaileta,
però des de la primera vegada que el va mirar als
ulls es va sentir dona. Va ser en una festa patronal
on els varen presentar. Ell era d’aspecte madur per
la seva edat, morè, de celles pronunciades i el seus
braços deixaven notar el sense fi de marges que havia
trabucat amb la pala. La Dulce el va captivar amb el
seu somriure i amb el seus ulls que no necessitaven
paraules.
Les carícies van madurar i la moral es va desbaratar
un dia deixant la Dulce embarassada. Uns mesos enrera
la notícia hagués estat una bomba però, per sorpresa
d’ambdós, ningú hi va fer gens de cas.
Aquells dies havien arribat uns estrangers
greixandos a negociar amb la gent del poble. Oferien
canviar finques per cases i feines a la ciutat, feines
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de merda, però molts se’ls varen creure, abandonant
conreus, treball digne i verdor per una mica de sort.
En Ricardo va insistir al seu pare que es quedessin.
Es varen enfadar. La seva mare va haver d’intervenir
perquè allò no acabés a cops, però no va poder fer res
perquè el tossut del seu espòs se n’adonés. La parella
de vells se’n va anar amb un piló de famílies que es
creien pobres a convertir-se en pobres de debò.
El problema al poble va sorgir mesos més tard, quan
el monocultiu dels greixandos va començar a afectar
els que s’havien quedat. Els comerciants van preferir
els preus baixos d’aquests, deixant a la resta menjantse les seves patates o treballant per als místers per
sous d’almoina.
En Ricardo va iniciar una protesta. Va demanar
primer l’opinió al mossèn, que li va assegurar que
organitzar-se per defensar la seva gent no era cap
pecat. Es va reunir amb els veïns disposats a reclamar.
Va durar poc la iniciativa. Ben aviat varen arribar
amenaces anònimes d’acabar amb els que reclamaven
drets. La majoria va deixar d’assistir a les trobades que
es varen convertir en furtives.
El matí de la desaparició la Dulce el va besar
al front i mentre el senyava li va dir amb tendresa:
“Ricardo, avui en Fernandito fa un any, arriba aviat
per poder menjar junts”. Com anava ell a saber que no
tornaria... Va assentir mentre li premia el somriure amb
un bes.
❑

COMPTEU AMB AQUESTS RECURSOS QUE L’AGENDA POSA A LA VOSTRA DISPOSICIÓ!
- La pàgina d’informació i materials complementaris de l’Agenda: latinoamericana.org/2011/info
Tot allò que no cap en aquest llibre de paper però que l’Agenda també us ofereix per a la vostra tasca d’educació popular.

- L’arxiu telemàtic de l’Agenda: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
Tots els textos dels 20 anys de l’Agenda, organitzats per temes, autor, títol... a disposició pública permanent.

- La col·lecció digital de les Agendes aparegudes des de 1992: latinoamericana.org/Desde1992
Podeu col·leccionar totes les Agendes aparegudes aquests anys, en format digital, per la vostra biblioteca digital personal.

- La «Cartilla popular» de l’Agenda: latinoamericana.org
Brevíssima, amb unes guies per convertir-la en text-base per a un curset, taller popular, formació comunitària o activitat escolar.

- Eventualment, un «Curs de teologia popular»: servicioskoinonia.org/teologiapopular
El que l’Agenda no pot desenvolupar per falta d’espai en el paper, desenvolupat i raonat àmplia i pedagògicament.
Per a estudi individual o com a programa comunitari de formació, un cercle d’estudi, o una activitat universitària.

- La col·lecció «Temps Axial»: tiempoaxial.org i els «Serveis Koinonia»: servicioskoinonia.org
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Jesús ELS ENVIA EN MISSIÓ
RELECTURA
URA DE L’ENVIAMENT DE JESÚS ALS DOTZE I ALS 72
Premi del Concurs de
«PÀginEs NeobíbliQUEs»

L’Assemblea estava arribant a l’acabament. Estaven
a punt de prendre la resolució final. Es va acordar
que peregrinarien una dona i un home de cadascun
dels pobles originaris. Anirien en representació de
tots i cada un dels que formen aquests pobles; una
parella de zapotecs, chontals i hwaves, així com de
matlatzinques, popoluques i tepehuans; dos mixtecs,
ixcatecs i chocholtecs; i de chinantecs, nàuhatls i
mazatecs, un parell de mixes, altacuats i triques, també
de zoques, chatins i amuzgs. Hi anirien una dona i
un home: tlapanecs, maies i pupèretxes. S’escollirien
dos tzotzils, tzetzals, chols i tojolabal. Parelles de
nyanyús, mazahuaes i totonacs, de wirràriques, cores
i mexicaners. Parells de tepehuans, rarámuris i tèneks,
així com de puricuris, guaicuiris i cochimí ooh’tames:
dos yaquis, maios, kikapues i cuicatecs.
Després de dialogar-ho, es va resoldre que
caminarien a tots els pobles i llocs acordats i marcats
en una ruta. Un nen que havia estat present des del
començament, molt calladet, escoltant el camí a
seguir, va agafar el seu guix i va anar unint cadascun
dels llocs amb una línea. Quan veieren el mapa amb
la ratlla dibuixada es varen adonar que tenia forma de
cargol. Van assentir amb el cap, aquesta és la ruta.
Un dels ancians es va aixecar i va dir:
- Sabem que es tracta d’una feinada i què hem
de fer per obtenir un bon esplet i recollir unes bones
panotxes, no és pas cosa fàcil, i nosaltres som uns
quants, per això hem de demanar, pregar i cremar
candela a la Mare Terra i al Pare Cel per tal que cada
dia hi hagi més gent que vulgui conrear i recollir per
aquest món.
Es va asseure.
Després d’un silenci, una dona, ja una mica gran,
es va posar dempeus, es va acomodar el mantell brodat
com els fan al seu poble, va prendre la paraula i, poc a
poc, va dir:
- Anirem com vedells cap a l’escorxador. No hem de
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dur res pel camí, només allò indispensable i només la
roba que duguem posada.
Va tornar al seu lloc.
Es va sentir un murmuri que semblava un vesper.
Poc a poc la seva intensitat va anar baixant fins a
quedar altre cop en silenci. Un dels principals va alçar
la mà per prendre la paraula.
- Aquells que sigueu escollits, quan arribeu a un
poble, localitat o veïnat, heu de cercar els que ja estan
organitzats, en el temple, el barri o com a camperols.
Primer saludeu-los. Que ells designin on podreu dormir
i que s’organitzin per donar-vos els fesols i les tortilles.
Agraïu allò que se us doni. Quedeu-vos només el temps
necessari per ajudar l’organització en allò que us
demanin.
Va ocupar el seu lloc.
Es va comentar el que s’havia dit.
Una dona, ja gran, que havia romàs tota
l’assemblea en un silenci participant, com si només
estigués escoltant, es va posar dempeus, amb una mica
de dificultat, però un cop alçada es veia ferma i ben
plantada en el sòl. Va sospirar i els va dir:
- Quan arribeu a un lloc i no us vulguin rebre, no
els ofengueu, no els critiqueu, no els qüestioneu. Però
abans de continuar la peregrinació digueu-los-hi, i que
els quedi ben clar, que tot i la seva no participació
aquest regne d’una humanitat millor s’està construint i
els aniria millor si hi participessin.
L’Assemblea els va donar poder i autoritat per parlar
en nom seu, per tal que ajudessin a treure els dimonis
que acaben amb les organitzacions populars: enveges,
avarícies, pors i per guarir els mals d’aquest món. La
manca de solidaritat amb els demés, en especial amb
els que menys tenen. L’apatia i desorganització en la
participació social. El no lluitar per un món més just i
humà.
Després els va enviar a proclamar la construcció
entre tots del regnat de Déu.

❑

L’ARBRE, SÍMBOL DE VIDA I COMUNIÓ
Menció Honorífica de
«PÀginEs NeobíbliQUEs»

Orlando Valdés Camacho
Pinar del Río, Cuba

L’arbre que has vist créixer i fer-se fort, tant que la seva alçada arribava al cel i
es veia des de tota la terra, que tenia un brancatge magnífic i fruits abundosos que
podien nodrir tothom, amb una ombra sota la qual s’acollien els animals feréstecs i amb
branques on els ocells feien nius, ets tu... (Daniel 4, 17-19)
Per Arturo Aragón, jove cristià, tots els dies tenen
un encant misteriós, tots els dies resulten un regal
que Déu ens dóna i que ell sent quan, en sortir de
casa, els seus ulls contemplen el frondós llorer que
s’alça imponent a pocs metres del portal. Allà, enmig
de la cantarella dels pardals i l’enrenou dels cotxes
en el seu anar i venir matiner, amb la llum del sol
filtrant-se per entre les branques des de l’horitzó,
es regala uns minuts d’oració mentre observa la
magnificència d’aquell arbre que, com tants d’altres
que s’estenen a ambdós costats del carrer, cada matí
li dóna la benvinguda.
No obstant, avui, per a sorpresa de l’Arturo
Aragón, el llorer no hi és per saludar-lo, no hi és
amb l’acostumat saltironeig dels ocells i la rosada de
la nit que s’acaba. L’home sent que alguna cosa es
trenca en el seu interior, l’encant d’una vida passada
toca a la seva fi. Però el seu pesar és més gran quan
recorre amb la vista el carrer d’esquerra a dreta i veu
com el formós passeig de llorers, que durant anys van
aixoplugar amb la seva ombra els bancs colonials que
pul·lulaven a les voreres, està desapareixent en caure
els arbres un a un, tallats amb moderns equips. Fins
i tot l’enorme ceiba al final del carrer ja ha rebut la
primera poda.
L’Arturo s’acosta corrent al grup d’obrers i després
de preguntar qui és el responsable s’adreça cap on hi
ha un senyor gras, amb ulleres a la punta del nas que
contempla amb deteniment diversos plànols damunt
d’una taula portàtil d’alumini. L’Arturo coneix el motiu
d’aquest desastre. El govern ha autoritzat la tala dels
llorers de l’antic passeig per construir un carrer més
ample que permeti el pas d’una quantitat més gran
de cotxes lleugers i camions de càrrega. Aleshores
pregunta si el govern va estudiar la possibilitat de
fer una circumval·lació que fos capaç de complir amb
aquell objectiu sense necessitat de destrossar els

llorers, però l’individu gras, sense mirar-se’l, respon
que és molt més fàcil i barat usar els espais laterals
del passeig, que no pas començar una obra tan
costosa als afores de la ciutat.
L’Arturo no diu res més, sap que l’individu és
un altre de tants indolents que donen suport a les
estúpides idees dels que planifiquen el progrés a cop
d’extinció. Torna amb el cap jup i s’asseu al portal,
no pot concebre que algú pugui estar d’acord amb
destruir un lloc que és el símbol de la localitat, no
només perquè ajuda a purificar l’aire enrarit, sinó
perquè els arbres representen la vida, l’establiment de
les arrels de l’ésser humà sobre la terra, l’apropament
al cel i la comunicació amb Déu.
En aquest moment l’Arturo comprèn que la
deforestació que s’esdevé de manera desenfrenada
a la conca de l’Amazones i a la majoria dels països
d’Amèrica Llatina per sustentar les economies de
les nacions poderoses, també, de manera peculiar
i poc ortodoxa, està succeint al seu país, a la seva
província, a la seva ciutat.
No importa que aquesta deforestació no sigui
massiva, doncs cada arbre que s’arrenca significa
que algú morirà per contaminació de l’aire o
manca d’aliment. Les persones atees i sense una
visió racional del món, s’han oblidat que el Senyor
de l’univers va crear els arbres el tercer dia del
començament, molt abans que mercès a la seva
misericòrdia i magnanimitat l’home poblés la terra.
Llavors, per què destruir-la? ¿Per què alçar un monstre
de ciment i asfalt on la gent de bé pot mantenir una
estreta relació amb la natura, una bonica complicitat
d’amor amb l’esperit mateix de la creació? ¿Que potser
l’arbre no representa també la família, la capacitat de
l’home d’estimar, de mantenir els seus vincles amb el
passat i el seu respecte pel futur?
L’Arturo sospira, sap que no es tractava de negar
(passa a la pàgina 241...)
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La lÒgica de la irracionaliTaT
Premi
mi del Concurs de
«Perspectiva de gènere»

Tant el patriarcat com l’actual sistema econòmic
configuren un entramat de relacions impossible de
concebre l’un sense l’altre, essent la naturalització, la
invisibilització i la mentida algunes de les eines que
perpetuen la seva hegemonia.
Aquestes estructures socials tenen rostre masculí,
no pas en la seva essència biològica, sinó més aviat
social, ambdues es basen en l’opressió, desigualtat,
injustícia social, explotació, exclusió i en la imposició
d’una lògica concreta justificada per determinacions
divines, biològiques, culturals, etc.
Des d’ambdós sistemes s’articula una lògica que
només es pot comprendre i acceptar des de la desigualtat i irracionalitat de la “racionalitat” de l’homo
economicus entès com aquell que maximitza la seva
utilitat, tractant d’obtenir els majors beneficis possibles amb el mínim esforç.
Sinó, com comprendre i “acceptar” que el 2009 a
nivell mundial es destinessin 20 mil bilions de dòlars
per salvar el sistema financer i que a final d’aquell any
bancs com el Santander o el BBVA registressin guanys
superiors als 15 mil milions de dòlars?
Sinó, com comprendre i “acceptar” que es continuïn al·ludint raons de manca de recursos per afrontar problemes tan greus com la fam, la pobresa, la
desnutrició, la devastació del medi ambient i de les
seves espècies?
Sinó, com comprendre i “acceptar” que el fracàs
de la darrera cimera del clima, on les enormes expectatives es van diluir davant la lògica del creixement
dels països coneguts com a desenvolupats, els quals
van imposar la seva raó amb l’argument de la seva
força i poder?
Sinó, com comprendre i “acceptar” que es continuï
usant un enfocament keynesià esborrant dels comptes
nacionals l’immensa aportació de les dones al desenvolupament econòmic dels països?
I és que és des d’aquesta racionalitat, basada en
l’exclusió i l’explotació, des d’on organitzem el món
en les seves dimensions públiques i privades (organització de la intimitat i organització de la ciutadania).
Configurant un món dicotòmic organitzat entre
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allò privat i allò públic, entre la feina productiva i
reproductiva, entre la lògica de la cura atribuïda al
món d’allò privat i la lògica de la producció adscrita
al món dels negocis.
Aquest món en blanc i negre va consolidar rols de
gènere monolítics, essent l’home el director de l’espai
públic i proveïdor per excel·lència, “el cap de família”, mesurant-se la seva vàlua per la seva aportació
econòmica o en altres mots pels diners guanyats.
I consolidant-se l’imaginari de la “dona per tot el
demés” realitzada en la mesura de la realització de
l’altre. Sinó recordem l’expressió universal: “darrera
d’un gran home hi ha una gran dona”. És a dir la dona
com a suport de funcionament del primer engranatge.
Aquesta dona entregada enterament als demés
va desenvolupar una perspectiva de la cura en línia
unidireccional (curador-cura), possessionant-se de
l’esfera de l’amor i de la satisfacció de les necessitats
dels demés, però no pas per determinisme biològic o
providencial, sinó per estructuralisme social, essent
“bona dona” segons el desenvolupament efectiu del
seu rol de mare, d’esposa, de filla, en fi de dona submisa i entregada.
Amb aquesta divisió de la feina l’home va assumir
la perspectiva de la generació i la dona la perspectiva
de la cura, essent aquesta darrera perspectiva infravalorada i considerada com quelcom natural. Aquesta
divisió va marcar profundament la nostra manera
de veure i organitzar el món, coexistint ambdues
en contexts articulats entre si, però alhora separats
inexorablement.
Aquesta separació entre cura i generació de riquesa va excloure del món de la producció la lògica
de la cura, sinó pensem per què en tots els nivells
pensem més en els guanys que no pas en els costos,
però no de producció, sinó humans, ambientals i fins
i tot personals, essent la consideració, respecte, cura,
empatia... signes de debilitat i fracàs.
Aquesta lògica ha permeat totes les persones de
manera que una dona que pretengui ser econòmicament exitosa haurà de ser igual de freda i calculadora
quan es tracti de generar riquesa, sinó recordem la

suposada racionalitat de l’homo economicus.
Aquest pensament i praxi ha creat un monstre
que viu en nosaltres, essent cada home i dona des de
diferents posicions socials el seu origen i producte o
com diria José Martí –referint-se als EUA: “No conec
el monstre perquè vaig viure en les seves entranyes,
sinó que el coneixement del monstre està en el coneixement del seu producte, que sóc jo”.
Aquest monstre no és pas a fora, sinó a dins
alimentant-se de la indiferència, el consumisme i el
pragmatisme resignat. I amagant-se en la normalitat
i naturalització de comportaments que són productes
socials i no pas determinacions divines o genètiques.
Aquest monstre és per acció i omissió el millor
aliat de la dinàmica econòmica hegemònica estructurada al voltant del poder, l’exclusió i la devastació del
medi ambient. I és des de la seva lògica que acceptem allò inacceptable, que ens immutem enfront de la
barbàrie i que ens temperem davant la tempesta.
En analitzar el món des d’una perspectiva telescòpica certament trobem pistes per enfrontar els problemes creats des de la lògica del patriarcat i el sistema
econòmic, però en fer-ho des d’una perspectiva microscòpica –des de la nostra realitat més immediata–
reconeixerem eines més properes, accessibles i pràctiques, eines que ens ajudin a combatre aquest monstre
que viu en cada persona i que és aliat de la lògica
irracional que marca les pautes de la nostra vida.
Per això cal girar també la nostra mirada a les
relacions quotidianes, a allò aparentment insignificant
que és on es troba la saba que alimenta el sistema
d’opressió hegemònic, doncs per decret podríem prescriure un món més just i ecològicament sostenible,
però en allò quotidià continuar essent una societat
d’esclaus.
Aquesta anàlisi microscòpica ens planteja també
el repte de recuperar i de revaloritzar de l’esfera privada la perspectiva de la cura per fer-la extensiva a
les relacions polítiques, econòmiques i socials, per
ser curadors i curats, per ser de debò independents en
reconèixer-nos dependents, per ser orgullosos, però
humils i atents en les nostres relacions amb les demés
persones i amb la natura.
❑

(vé de la pàgina 239...)
el desenvolupament, de no millorar les possibilitats
que pot tenir la comunitat de fer viable el seu
desenvolupament quotidià, però sí de fer-ho en
harmonia comuna amb la natura, cercant un equilibri
entre arquitectura, flora i fauna. Perquè durant
dotzenes d’anys aquests arbres han estat la font
de vida i el refugi per a una multitud d’éssers vius.
El seu cicle d’existència representa la renovació
constant de l’oxigen, l’aliment que beneficia directa
o indirectament l’ésser humà, i també, per què no, el
bressol on neixen els somnis d’aquells que creuen en
el millorament del demà.
Va ser el seu pare el primer en inculcar-li l’amor
per la natura, qui primer li va ensenyar el significat
de les plantes a través de meravelloses lectures
bíbliques, qui li va dir que el fill de Déu, mitjançant
paràboles i savis preceptes, va demostrar als nostres
avantpassats el poder manifest de la creació dels
arbres. Potser per això des de ben aviat l’Arturo es
va proposar de ser enginyer forestal. ¿Com resignarse llavors a que el bonic passeig on varen créixer
els seus avantpassats, els bancs on els enamorats
varen compartir orgullosos els seus primers petons i
on la tendresa de les fulles empeses pel vent varen
dibuixar formes increïbles, sigui ara un paratge
descobert, un espai maltractat pel sol, la fressa
i el fum dels cotxes? ¿Com assimilar que l’home,
encarregat de generar projectes que perpetuïn
l’obra de Déu, el responsable de mantenir vives les
esperances d’una recuperació ambiental per a les
noves generacions, sigui qui estigui destruint l’entorn
i autodestruint-se?
Amb lentitud esparverant, com si les cames
li pesessin una eternitat, l’Arturo entra i tanca la
porta. Després s’agenolla davant del llit i comença
una oració pel món, pel seu país, per la seva ciutat.
Finalment, amb els ulls oprimits per impedir que
en surti cap llàgrima, demana perdó per ell mateix,
perquè en el fons, per una inexplicable por que el du
a no fer res, ell també se sent culpable.
❑
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Punt de trobada
Gràcies pel que alimenteu en nosaltres, i perquè
ens ajudeu a donar forma al que ja experimentem de la
realitat i de la relació Déu-humà-planeta-devocions. Tot
això no és possible trobar-ho a moltes de les nostres
parròquies, i no pas pocs dels nostres pastors no volen
sentir-nos pensar i parlar d’aquesta forma.
Gràcies per confirmar-me en el que sempre vaig
pensar i no trobava amb qui compartir-ho. I que
tota la vostra feina redundi per l’acció de l’Esperit en
creixement del Regne.
Una vegada més, GRÀCIES, perquè la fe troba una
expressió adequada als temps. Salutacions.
Unilce M. Albani, unilcealbani@yahoo.com.ar
Us agraeixo la celeritat en respondre la meva
comanda. Aquesta és, segurament, una altra de les
moltes virtuts dels qui treballen a Koinonia. Sóc lector
entusiasta de tot el que publiqueu, ja que m’incloc
entre els que estem desencantats d’una Església que
va donar l’esquena al Vaticà II. Recomano els vostres
articles a tothom qui puc. Els meus fills, en els seus
grups de reflexió, també els tenen en compte.
Però des de ja fa molts anys, estic buscant el
Senyor per nous camins, i com a estudiós del teòleg
uruguaià Juan Luis Segundo, m’he trobat amb la
sorpresa de l’enorme llibertat d’Spong en les seves
anàlisis bíbliques. Aquest autor significa un estímul
molt valuós en la meva investigació bíblica, i al costat
de les enormes aportacions dels que participen a
Koinonia, són els meus companys de ruta en aquests
temps nous que hem d’evangelitzar.
Un gran abraçada. Seguiu endavant!
Luis Coutinho, Montevideo,Uruguai
Som un grup de religioses/os i laiques de diferents
zones de l’Uruguai, que vivim i/o treballem en mitjans
populars (CRIMPO). El juliol de 2009 alguns ens vam
reunir dos dies a Montevideo per reflexionar sobre el
tema de l’Agenda: «Cap a un nou socialisme. La utopia
continua». Prèviament vam enviar al grup una àmplia
selecció dels seus continguts.
En la Trobada vam emprar la metodologia del
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«Veure, jutjar, actuar». En cada pas escollim alguns
articles, compartim la seva lectura, els analitzem
relacionant-los amb les nostres vivències, experiències,
opinions, expectatives... en el nostre context.
En acabar les jornades ens vam proposar continuar
la reflexió de manera personal i comunitària, i a la
vegada vam decidir que el tema per la nostra retirada
del 2010 fos «La utopia com a camí espiritual» (títol
de l’article de Marcelo Barros).
Gràcies per l’Agenda, per aquesta obra col·lectiva
que ens anima a seguir caminant.
Informació rebuda de OBSUR, Montevideo
Els explico que vam llegir el llibre «Un altre
cristianisme és possible», de la col·lecció Temps Axial,
i vam fer unes fitxetes per reflexionar amb grups de
joves, i han sortit coses molt interessants sobre com
seguir treballant des de la nostra identitat creient, però
amb una visió més àmplia com a laics.
Pablo del Hierro, Centre de Formació Proaño, Quito

Treballem al Santuari de la Verge de la Penya, de
Yariguarenda-Tartagal, Salta, Argentina. Els frares
franciscans permanentment fan al·lusió al tema
ambiental i ecològic. A més en el Santuari funciona
una casa de formació religiosa (en aquests moments hi
ha 13 aspirants que a més de formar-se es preparen per
a formadors).
A Tartagal hi ha una escola que té una «patrulla
ecològica», integrada per nens i pares. Permanentment
necessitem continguts per a la tasca de conscienciació.
A més estem influint els mitjans de comunicació.
Necessitaríem poder baixar tot el curs i també
aconseguir l’Agenda de l’any que ve. GRÀCIES.
El 2002 em van regalar un Diari Bíblic, i des
aquell moment em vaig connectar amb Koinonia. Em
va encantar, i permanentment estic baixant els seus
textos. Admiradora total de Boff i Casaldàliga. No deixo
de compartir els seus pensaments i escrits. Gràcies.
hsclara@arnet.com.ar

Estimats amics/gues de Koinonia, volem compartir
amb vosaltres la rica experiència que hem tingut un
grup de dones, acompanyades amb l’excel·lent material
que ens ha proporcionat el vostre portal, amb el curs
sobre «Teologia del Pluralisme Religiós».
Anem descobrint cada vegada més que
comprometre’ns amb la Causa de Déu, amb el projecte
de Déu, és comprometre’ns amb la Causa de Jesús, la
Causa del Regne. La gran Utopia i somni de Déu és: que
es faci realitat l’Amor, la Justícia, la Llibertat, la Vida
per a tots/es, en comunió amb tot l’Univers. Aquest és
Estem organitzant algunes coses per a la X
també el nostre somni, la nostra Utopia.
Assemblea de Pastoral Juvenil del Sud de Quito. És un
Avui ens trobem en un temps crucial (Axial!), de
espai d’avaluació i presa de decisions per planificar
grans transformacions i canvis. Això ens crida a viurel’any 2010. Estem proposant el tema de l’Agenda per
ho d’una manera conscient i responsable. Som part
tot l’any.
d’aquest procés de canvi.
Amb l’equip de militants estem preparant una
El camí que hem estat fent durant dos anys, a
campanya d’acció en relació a la «nova consciència
través del citat curs de Teologia del Pluralisme Religiós,
ecològica».
ens ha ajudat a obrir la ment i el cor. Ha provocat
També estem revisant les fitxes per treballar amb
que féssim una revisió de les nostres creences, de la
les escoles amb les quals tenim contacte. Els nois/es
teologia que durant molts anys ens va acompanyar. Ens
estan entusiasmats amb el tema.
ha ensenyat a de-construir i construir, ens ha alliberat
Pablo del Hierro, Centro de Formación Proaño,
Quito
de moltes
traves i prejudicis. Ens ha ajudat a emprendre un
Per a mi, com per a molts lectors a Amèrica Llatina, camí de llibertat. Hem descobert joiosament que la
Koinonia és ja part de les nostres lluites i vides, una
RUAH és present i actua en les religions i cultures de
eina necessària i pertinent per a l’evangelització /
tots els pobles, en totes les èpoques, i que segueix
alliberament del nostre poble pobre i exclòs. Vaig
acompanyant tota la humanitat en la seva història,
conèixer aquest portal i l’he seguit des del curs de
coneguda i desconeguda. I també el Cosmos, conduintTeologia Popular del Pluralisme Religiós.
Us considero, a molts de vosaltres que feu possible lo cap a una transformació i plenitud.
Hem descobert la diferència entre «espiritualitat» i
aquest servei, els meus mestres, i un testimoni de
«religió»,
entre «teologia de les religions» i «teologia
diakonia. Per això, amb gust us comparteixo aquest
del pluralisme religiós», sense absolutitzar el que anem
text ...
Les meves felicitacions per tots aquests anys de
reconeixent com «mediacions». El curs ens ha ajudat
servei.
a revisar la nostra imatge de Déu, els conceptes de
Una abraçada fraternal/sororal,
revelació, elecció, etc.
Valentín Mendoza Morales, mexicà a Bogotà
Ha estat una experiència alliberadora. Ha estat una
invitació a l’intradiàleg i a l’interdiàleg, a l’obertura
Hola, amics/gues:
l’altre/altra, centrada en l’amor als altres, especialment
Us envio una breu reflexió. Felicitacions per
als més pobres i exclosos.
l’Agenda Llatinoamericana’2010. Bonica! Els temes...
Des d’aquesta experiència només ens brolla un
riquíssims, i importants per a tots. Estic donant
cant
de lloança al Déu de Vida, a la RUAH que s’ha fet
aquests temes aquí al Brasil a grups de nens/es de 6 a
proper/a, company/a, amic/ga.
17 anys, amb vulnerabilitat social. Molt agraïda.
❑
biassm2009@hotmail.com
Clara Romero
Benvolgut(a) company(a):
Sóc un exsacerdot i treballo amb una petita
Comunitat Eclesial de Base (CEB) d’un barri molt pobre
de Managua. Els dissabtes a la tarda, quan no plou,
ens reunim sota l’ombra d’un arbre les 20 persones, la
major part dones, que formem la nostra petita CEB «la
Buena Nueva». Si veiéssiu que «saborós» és, en aquest
ambient, reflexionar les lectures bíbliques dominicals
amb l’ajuda dels comentaris del Servei Bíblic Koinonia!
Els estem molt agraïts per aquesta ajuda.
Félix Jiménez, Managua, Nicaragua
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Qui és qui
entre els autors d’aquesta agenda
Només alguns; d’altres no necessiten presentació per als nostres lectors...
Juan ARIAS. 1932, Almeria, Espanya. Periodista,
filòleg, escriptor. Va estudiar teologia, filosofia,
psicologia, filologia i llengües semítiques a la Universitat
de Roma. Va ser corresponsal d’El País a Roma i el Vaticà
durant 14 anys, on va cobrir entre d’altres esdeveniments
el Concili Vaticà II. Va acompanyar Joan Pau II arreu del
món, escrivint la crònica dels seus viatges.
Ademar BOGO. Natural de Quilombo, Santa Catarina,
militant de les causes camperoles des de 1980, moment
en el qual vaig ingressar a la CPT (Comissão Pastoral
da Terra) i després en la fundació del MST. Resideixo
a Teixeira de Freitas, Bahia, des de 1985, quan vàrem
començar l’estructuració del MST a la regió Nord-est del
Brasil. Sóc poeta, escriptor de diversos llibres com Lições
da luta pela terra, Arquitetos de sonhos i Identidade y luta
de classes. Formo part de la Coordinació Nacional del MST
i actuo en la seva àrea de formació i organització.
Ernesto CARDENAL. 1925, Granada, Nicaragua. Monjo
de l’Orde de la Trapa a Kentucky, EUA, amb Tomás Merton.
Fundador de la Comunitat contemplativa de Solentiname,
en el llac de Nicaragua, destruïda finalment pel dictador
Somoza. Poeta de la revolució nicaragüenca. Una de les
figures més destacades de la «Poesia de l’alliberament»,
guardonat amb nombrosos premis internacionals.
Franz DAMEN. 1944. Doctor en teologia i MA en
indologia, a Lovaina. També va estudiar filosofia i
antropologia cultural. Va treballar a Bolívia de 1981 a
1994. Actualment és Secretari de Stauros International
Association. Des de 1998: superior provincial passionista
belga. Des de 2008: coordinador del Sector nord europeu
passionista.
Marta GRANÉS. Llicenciada en Estudis d’Àsia Oriental,
Màster en Humanitats, és membre fundadora del CETR
(Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa, www.cetr.
net) de Barcelona on a més de ser la directora d’estudis
i coordinadora d’activitats, imparteix cursos sobre
budisme. Ha participat i coordinat el llibre La diversitat
del Ioga (Ed. Viena, Barcelona 2008) i els llibres-acta de
les Trobades Internacionals de Barcelona organitzades pel
CETR.
Eduardo HOORNAERT, 1930, Bruges, Bèlgica.
Format en Llengües Clàssiques i Història Antiga. Dos
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anys a l’Àfrica com a professor. Des del 1958 viu al
Brasil. Professor d’Història del cristianisme en diversos
instituts teològics del Nord-est. Membre fundador de
CEHILA (Comissió d’Estudis d’Història de l’Església a
Amèrica Llatina). Autor d’innombrables llibres, entre ells:
Formação do catolicismo brasileiro, 1550-1800 (1974);
La memoria del pueblo cristiano (1986); O cristianismo
moreno do Brasil (1987); Essa terra tinha dono (1990); El
movimiento de Jesús (1994); História da Igreja na América
Latina e no Caribe (1995); Brasil indígena: 500 anos de
resistência (2000); Origens do cristianismo (2006).
Roger LENAERS. 1925, Ostende, Bèlgica. Jesuïta.
Filòleg clàssic, especialitzat en didàctica dels idiomes
antics, amb més de 30 publicacions en la matèria.
Com a teòleg, la seva especialitat són els temes sobre
la modernitat. Els darrers anys ha saltat a la fama
internacional per la seva publicació d’«Otro cristianismo
es posible» (2005, 2008 en espanyol, col·lecció Temps
Axial).
José Antonio MARINA. Pensador i escriptor
guardonat amb nombrosos premis, especialitzat, entre
d’altres matèries, en el camp de la crítica religiosa. Ha
escrit Dictamen sobre Dios, i Por qué soy cristiano.
Andrés PÉREZ-BALTODANO és professor del
Departament de Ciència Política de la Universitat de
Western Ontario al Canadà i Investigador Associat de
l’Institut d’Història de Nicaragua i Amèrica Central
(IHNCA) de la Universitat Centramericana (UCA)
a Managua. Ha publicat extensament en revistes
acadèmiques al Canadà, Estats Units, Europa i Amèrica
Llatina. És autor d’Entre el Estado Conquistador y el
Estado Nación: Providencialismo, pensamiento político y
estructuras de poder en el desarrollo histórico de Nicaragua
(IHNCA: 2003 y 2008). El seu llibre més recent es titula
La subversión ética de la realidad: crisis y renovación
del pensamiento crítico latinoamericano (IHNCA, 2009).
Abans d’iniciar la seva carrera acadèmica, PérezBaltodano va ser funcionari del Centre d’Investigacions
per al Desenvolupament (Canadà) i director de l’Institut
Nicaragüenc d’Administració Pública.
Paul POUPARD. 1930, Angers, França. Cardenal
de l’Església Catòlica. Exrector de l’Institut Catòlic de

París, arquebisbe de París, i President emèrit de diversos
Consells Pontificis, entre ells el de la Cultura, creat per
Joan Pau II el 1982.
Pedro A. RIBEIRO D OLIVEIRA, sociòleg, viu a Juiz
de Fora, Minas Gerais, Brasil. Actualment és professor
a la Mestria en Ciències de la Religió de la PUC-Minas,
consultor d’ISER-Assessoria i membre de la coordinació
del Movimiento Nacional Fé e Política.
Félix SAUTIÉ MEDEROS, 1938, L’Havana. Llicenciat
en Ciències Socials, i en Estudis Bíblics i Teològics.
Va ser Director d’Educació per a la Pau. Professor a
l’Institut Superior d’Estudis Bíblics i Teològics (ISEBIT)
de L’Havana. Membre de l’Associació de Teòlegs Laics
d’Espanya. Ha treballat en activitats polítiques, de
prevenció social i preservació de la Pau en instàncies
intermitges i nacionals de Cuba. Ha estat director de
diversos diaris, revistes i entitats culturals cubanes
de nivell nacional. Té en preparació: La Espiritualidad
Prohibida i Ética Política Cristiana y Revolucionaria.
Pablo SUESS, Colònia 1938, al Brasil des del 1966.
Veieu: de.wikipedia.org/wiki/Paulo_Suess
John Shelby SPONG, 1931. Bisbe anglicà emèrit
de Newark, NJ, EUA. De jove es va sentir profundament
marcat pel llibre Sincer envers Déu (1963), el best-seller
de John A.T. Robinson, bisbe anglicà com ell. Spong
se sent intel·lectualment hereu seu, i amb la mateixa
missió d’acostar al gran públic els grans temes teològics
de frontera. Prolífic escriptor i conferenciant en la seva
llengua materna, encara és desconegut del gran públic en
l’àmbit llatí. En espanyol té traduïts Jesús hijo de mujer,
i La Resurrección, ¿mito o realidad? (ambdues a Martínez
Roca, Barcelona). Està traduït al castellà i al portuguès
Un cristianismo nuevo para un mundo nuevo.
Elsa TAMEZ. 1951, Monterrey, Mèxic. Estudià en el
Seminari Bíblic Llatinoamericà i a la Universitat Nacional
de San José de Costa Rica. Llicenciada en Literatura i
Lingüística. Doctora en Teologia en Lausanna, Suïssa. El
seu darrer treball és un interlineal Nou Testament grecespanyol.
Faustino TEIXEIRA. 1954, Juiz de Fora, MG, Brasil.
Doctor en teologia per la Gregoriana, Roma. Dedicat a
l’estudi del diàleg interreligiós. Professor de teologia
al Departament de Ciències de les Religions de la
Universitat Federal de Juiz de Fora, i coordinador del
programa de postgraduació en ciències de la religió.
Ha publicat molts articles a revistes com Vozes, REB,
Convergência i Concilium, i diversos llibres, entre ells el
primer llibre llatinoamericà sobre teologia del pluralisme

religiós: Teología de las religiones, Abya Yala, Quito 2004,
col·lecció Tiempo Axial. Pàgina personal: www.empaz.
org/dudu/du_cur.htm#Pessoais
Pere TORRAS FERRER. 1940, Albons, Baix Empordà.
Llicenciat en Teologia per la Universitat Gregoriana de
Roma durant els anys del Concili, cosa que el va marcar
profundament. Professor de Moral i Filosofia, uns anys, en
el Seminari de Girona. Durant molts d’anys, professor de
Religió, a Secundària. Des del 1977 intenta fer néixer una
parròquia que sigui més com a comunitat cristiana que no
pas centre de culte, la de Sant Joan, a Vilartagues, una
moderna barriada de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
Col·labora setmanalment en el blog de la parròquia en els
«Apunts d’homilia»: http://vilartaguesparroquia.org
Francesc TORRADEFLOT. Doctor en teologia per la
Facultat de Teologia de Catalunya, llicenciat en història
de les religions per la Universitat Catòlica de Lovaina,
llicenciat en filosofia per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Docent en el Centre d’Estudis de les Tradicions
Religioses de Barcelona. Va ser copresident de programa
del IV Parlament de les Religions del Món celebrat dins
del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. Actualment
és secretari de l’Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós i responsable del Departament de Diàleg
Interreligiós de Unescocat –Centre UNESCO de Catalunya.
Ha publicat diversos llibres i articles relacionats amb el
diàleg entre religions, la mística i la cultura de la pau.
Coordina la Xarxa Catalana d’Entitats Interreligioses, que
agrupa 19 organitzacions, i és l’inspirador, entre d’altres
iniciatives, de la Xarxa Internacional sobre Religions
i Mediació en Zones Urbanes que coordina el Centre
UNESCO de Catalunya sota els auspicis de la UNESCO.
Andrés TORRES QUEIRUGA. 1940, Riveira, La
Corunya, Galícia. Teòleg gallec resident a Santiago de
Compostel·la. Especialista en temes com la filosofia de
la religió, la revelació i el diàleg interreligiós. Moltes de
les seves obres estan escrites en gallec, la seva llengua
materna. Molt conegut i estudiat a Amèrica Llatina,
sobretot al Brasil.
Martín VALMASEDA, director de CAUCE, Centre
Audiovisual de Comunicació i Educació, a Guatemala
(www.equipocauce.com), dedicat a la producció de
vídeos, enregistraments, fulletons i llibres destinats a
❑
ambients educatius i populars.
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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
José Paricio Frontiñan s/n
Duque 88, Barrio del Castillo
50004 ZARAGOZA
28850 TORREJON DE ARDOZ
☎ 976 432 391 Comitè
(Madrid)
☎ 916 560 505 i 916 563 792 976 395 875 Fax 976 392 677
zaragoza@comitesromero.org
Fax 916 754 415
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 2011:
Comitè de Múrcia, secretaria@comitesromero.org
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