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En el seu gènere,
el llibre llatinoamericà més difós cada anys
dins i fora del Continent.
Signe de comunió continental i mundial
entre les persones i les comunitats que vibren
i es comprometen amb les Grans Causes de la Pàtria Gran.
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Un manual de companyia per anar creant “l’altra mundialitat”.
Un recull de memòria històrica de la militància.
Una antologia de solidaritat i creativitat.
Una eina pedagògica per a l’educació,
la comunicació i l’acció social populars.
Des de la Pàtria Gran vers la Pàtria Major.

La nostra portada,
de Maximino CEREZO BARREDO.
Fotografia de José María Concepción

Vegeu la història de l’Agenda,
al llarg de 25 anys, a través de les seves
portades, a:
latinoamericana.org/desde1992
i
latinoamericana.org/digital

Un any més...
Continua en línia, i creixent cada any, l’Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana amb tots els materials
que ha produït en aquests 25 anys. Animadors de comunitats, mestres, professors, agents de pastoral... hi
trobaran un arxiu de recursos per a les seves activitats de formació, reflexió, debat... fàcils de trobar per
tema, títol, autor, any de publicació... en tres idiomes: castellà, català i portuguès, a servicioskoinonia.org/
agenda/archivo.
latinoamericana.org/2016/info és la pàgina anual que habilitem per oferir i vehicular més materials,
idees, recursos pedagògics... dels que caben físicament en aquest llibre de paper. Continuem doncs amb la
“complementarietat entre el paper i la telemàtica” que sempre ha caracteritzat aquesta obra.
latinoamericana.org/digital és la pàgina de les edicions digitals de l’Agenda. Hi podeu recollir totes les
edicions digitals d’anys anteriors de l’Agenda en format digital. Tingueu a mà, a la vostra biblioteca digital
personal, al vostre ordinador, la col·lecció digitat de totes les Agendes, des de 1992... Us poden servir com
a material de referència per als vostres treballs d’educació popular, formal o no formal.
En anglès, Llatinoamericana’2016 es publica i es posa en línia lliurement en format digital. Recolliu-la
a: latinoamericana.org/English
Continuem posant l’accent en la visió, en la mentalitat, en la consciència, en l’educació... Òbviament,
apuntem a la pràctica, però el nostre “carisma” és provocar les transformacions de consciència necessàries
per tal que sorgeixin pràctiques noves, des d’una altra visió sistèmica, no només de reformes, o pegats...
Som aliats, companys d’esperança de tots els que cerquen aquesta mateixa transformació de consciència.
Treballem per la mateixa Causa. La nostra Agenda vol continuar essent una caixa de materials i eines per a
l’educació popular.
Un any més, continuem en paper reciclat. És un paper menys vistós. No té la blancor artificial
-aconseguida amb químics- del paper ordinari -elaborat a base de fusta nova-, però, a canvi, no contamina,
recicla, reutilitza, i salva arbres, dels que tanta falta en té el planeta. Ens volem acostumar a aquesta mena
de paper més «natural», i afavorir-lo i fins i tot «exigir-lo» allà on puguem. El paper normal, que ens surt
una mica més barat a nosaltres, li surt molt més car al planeta.
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Dades personals

Nom: ......................................................................................................
Domicili:.................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ciutat: ....................................................................................................
Comarca i País: ........................................................................................
Tel. a casa: ..............................................................................................
Tel. a la feina: .........................................................................................
Tel. mòbil: ..............................................................................................
Correu-e: ................................................................................................
DNI núm.: ...............................................................................................
Passaport núm.:.....................................................Grup sanguini i RH:......
En cas de pèrdua aviseu a: .......................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
En cas d’urgència o accident aviseu: ..........................................................
..............................................................................................................

http://latinoamericana.org
És el nostre «portal», la nostra «seu» a internet. Adreceu-vos-hi per saber–ne més enllà de la seva
publicació en paper una vegada a l’any. Hi podreu trobar les convocatòries dels concursos, la publicació dels
seus resultats, la temàtica de l’any vinent, i qualsevol novetat.
Usant l’entrada a «l’arxiu telemàtic de l’Agenda» també podreu llegir o copiar els mateixos textos, tant
de l’any en curs (a partir de febrer) com d’anys anteriors.
Més: si voleu que us avisin de qualsevol novetat important en la línia de les Grans Causes (material nou,
campanya militant, novetat bibliogràfica...) subscriviu-vos-hi (gratuïtament) a «Novedades Koinonía», que,
en breus correus quinzenals o mensuals, us comunicarà les novetats (sense enviar-les, només avisant, sense
carregar la vostra bústia).
Subscriviu-vos-hi a: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades; allà mateix també
us podreu donar de baixar qualsevol moment. Si teniu dificultats, escriviu a l’adreça que apareix en el portal.
Trobareu més informació de la campanya i dels materials que la Comissió de l’Agenda i els COR fan a
Catalunya i Llatinoamèrica a: http://www.llatinoamericana.org
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Presentació de la Llatinoamericana’2016

Cridanerament, el tema de la nostra Agenda
Llatinoamericana del 2016 va fent-se cada dia més
actual. Economistes teòrics, pensadors connotats,
institucions socials, observadors i creadors d’opinió,
concorden en les seves conclusions: des de fa algunes
dècades la desigualtat social del món està arribant a
màxims desconeguts, i s’està acostant a límits perillosos. És un tema de plena actualitat i summament
urgent.
D’altra banda, des del que podríem anomenar
el sector laic ampli de la teologia llatinoamericana
de l’alliberament, el tema és, a més, profundament
transversal: preocupar-se per la igualtat en la societat
humana, encara que es tracti de la igualtat econòmica, és assumir una preocupació global, preguntar-se
per la possibilitat infraestructural primera per tots
aquells altres valors fonamentals pels quals lluitem:
la justícia, la superació de la pobresa i de l’explotació, els drets humans, la llibertat... Tal vegada només
quedaria una mica allunyada d’aquest plantejament la
preocupació ecològica, que abordarem, inajornablement, l’any vinent. Així doncs, en la nostra Agenda, la
Igualtat revesteix aquest caràcter transversal gairebé
transcendental que van donar-li els revolucionaris de
tots els temps: és un tema de tradició revolucionària!
Som-hi, doncs.
Inevitablement, per convicció històrica, el nostre
esquema continua essent el del mètode llatinoamericà, del veure-jutjar-actuar.
Partim, en el VEURE, d’una crida breu a la situació

de la desigualtat en el món, sobre la qual, afortunadament, hi ha actualment força materials disponibles
per treballar el tema.
Per JUTJAR aquesta situació acudim als pensadors
més connotats del nostre continent i de més enllà,
per tal que il·luminin la nostra reflexió.
Alguns “punts calents” fan la transició fins la part
final de l’ACTUAR, en la qual tractem de suggerir conclusions, apuntar camins, obrir pistes... però haurà
de ser cada comunitat, grup o persona qui en trobarà
moltes altres, més properes i més aplicades a la situació concreta.
Amb aquesta edició complim les nostres noces
d’argent: 25 anys. Humilment, sense tirar la casa per
la finestra, celebrant-ho simplement amb la fidelitat
anual de la cita amb els nostres lectors, militants de
la Pàtria Gran, ja a la Pàtria Mundial, vers la Pàtria
Major...
Una vegada més hem de dir: la nostra Agenda no
creu descobrir cap novetat quan ens confronta amb la
perspectiva de temes tan amples i tan profundament
humans... Ella continua en la línea del seu carisma:
promoure canvis de consciència, ajudar a canviar el
nostre software, difondre una nova “visió” que pugui
induir unes noves pràctiques i estratègies. És el nostre
“capital”, el dels pobres: anàlisi penetrant, consciència crítica, esperança creativa, el valor utòpic de sempre, i una militància conscientitzada també com la de
sempre, la dels nostres màrtirs i lluitadors, companys/
es en la construcció de la Pàtria Gran/Pàtria Mundial.

COMPTA AMB AQUESTS ALTRES RECURSOS QUE L’AGENDA POSA A LA TEVA DISPOSICIÓ!
- La pàgina d’informació i materials complementaris de l’Agenda: latinoamericana.org/2016/info

Tot el que no cap en aquest llibre de paper, però que l’Agenda també t’ofereix per treballar el tema d’enguany.

- L’arxiu telemàtic de l’Agenda, en tres idiomes: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
Els textos dels 25 anys de l’Agenda, organitzats per temes, autor, títol... a disposició pública permanent.

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

- La col·lecció «Temps Axial»: tiempoaxial.org i els «Serveis Koinonía»: servicioskoinonia.org
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L’any vinent, 2017, volem dedicar-lo al tema de
l’ecologia integral. Ja vam fer un primer acostament
a la qüestió, el 2010, amb una edició els materials
de la qual van tenir una molt bona acollida. La situació ecològica planetària no ha millorat, i noves
crides d’urgència (es parla fins i tot d’una “darrera
trucada”) se’ns estan fent a nivell mundial. L’Agenda
no vol fallar: hi serà, sumant forces amb tothom qui

Ús pedagògic de l’agenda
A més de ser per a ús personal,
aquesta Agenda està pensada com
un instrument pedagògic per a
comunicadors, educadors populars,
agents de pastoral, animadors de
grups, militants...
Els textos són sempre breus i
àgils, presentats sota el concepte
pedagògic de la “pàgina-cartell”,
pensada i diagramada de manera
que, fotocopiada directament, es
pugui repartir com a “material de
treball” a l’escola, a la reunió de
grup, a l’alfabetització d’adults...
o exposada en el taulell d’anuncis.
També, perquè aquests textos es
puguin transcriure al butlletí de
l’associació o a la revista del lloc.
La presentació dels textos es
regeix per un criteri “econòmic”
que sacrifica una possible estètica
d’espais blancs i il·lustracions
en favor d’un volum de missatge
més gran. La manca de més espais
blancs per anotacions (per poder
mantenir el preu popular) es pot
substituir enganxant-hi cintes
adhesives. També se li pot afegir
una cinta com a registre, i anar retallant el cantó del full de cada dia
per tenir una localització instantània de la setmana en transcurs.
Ecumenisme
Aquesta agenda es regeix per

comparteix la convicció visionària d’aquesta urgència
inajornable, tractant d’ajudar-nos a donar una resposta teòrica i sobretot pràctica.
És sempre la mateixa Utopia la que ens guia;
només la concreció dels seus obstacles i de les nostres
Causes és el que varia cada any.
Fraternal/sororalment
José María VIGIL.

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 és editada per organismes i
entitats populars, institucions
sense ànim de lucre, que destinen
els beneficis que obtenen de la
venda de l’Agenda als seus objec-

tius 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...”.

q
9

Com a introducció fraterna

ArrACONATS PER LA DESIGUALTAT:
ÉS HORA DE DESPERTAR

“Les tendències de la renda i la riquesa deixen quelcom molt clar: la distància
entre rics i pobres és avui més gran que no ho ha estat mai abans, i continua
augmentat, mentre que el poder està, cada vegada més, en mans d’una petita
elit” (Oxfam-Intermón, Iguals, p. 33). Caldria bufetejar-se la cara o pessigar-se
el braç per comprovar que no hem perdut la sensibilitat, o la vergonya pròpia i
aliena, si ho llegim o escoltem sense reaccionar enèrgicament al moment.
El creixement de la desigualtat ve de lluny, des d’aquelles fatídiques dècades
dels anys setanta i vuitanta del segle passat, quan les potències mundials
van imposar la revolució conservadora de la Tatcher i en Reagan, escanyant
les economies dels països en vies de desenvolupament amb l’alça dels tipus
d’interès sobre el seu deute extern, exigint-los la reducció de les despeses socials
de sanitat i educació, la reducció de l’estat, el desmantellament de l’estat del
benestar a Europa, la precarització de la feina i la marginació de la lluita obrera
arreu del món, l’ofegament de les revolucions populars a Amèrica Llatina... fins
i tot amb la benedicció de la central vaticana de torn en aquelles dècades, i
la desqualificació de la teologia de l’alliberament, dels seus teòlegs, dels seus
bisbes, de l’Església dels pobres.
Quatre dècades més tard tenim aquest resultat: una humanitat submisa
en la major desigualtat de la seva història. 85 persones tenen una riquesa
equivalent al patrimoni de la meitat pobre de la humanitat. I l’1% més ric de la
població, aquest any 2016, superarà el seu propi rècord patrimonial traspassant
la barrera psicològica del 50% de la riquesa del món: ha aconseguit la meitat
dels béns del món (i continua creixent); l’altra meitat queda a repartir per a tota
la resta dels humans, el 99% de la població mundial. Viure per veure.
Ha estat tot una revolució, sense armes, des del poder polític, des d’unes
estructures posades al servei del mercat –el suposat lliurecomerç, per tal que
ovelles i llops comerciïn en llibertat– i amb un sistema financer concebut i
sotmès al servei mateix de l’acumulació de diner.
I hem arribat aquí en temps de règims que en diuen democràtics... Això
evidenciaria el “segrest democràtic” d’una societat en la qual el poble escull
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i confia el poder als plutòcrates, i els pobres voten els partits dels rics... És
l’”hegemonia” del capital: la manca de consciència dels pobres, la inhibició de
la majoria, el triomf de l’individualisme, l’anestèsia del consumisme... No es
mantindria un sistema tan injust, si no fos per la inhibició d’una gran part de
la població que té la seva consciència captiva sota l’hegemonia que el sistema
exerceix sobre les ments i els cors.
Aquí també, com en el tema de la crisi climàtica, ens estem apropant a l’abisme.
La història assegura que aquests índexs d’”extrema riquesa”, de desigualtat,
d’injustícia, no són sostenibles per molt temps. Els teòrics es pregunten com no
s’ha produït encara una explosió social en unes societats tan escandalosament
desiguals i injustes.
¿Què és el que ens manté adormits, veient passivament com la riquesa extrema
(1%) continua augmentant cada any la part que s’endú del pastís mundial,
arraconant tota la resta (el 99%) a una porció de pastís cada cop més petita? ¿A
quin percentatge del pastís haurà de reduir-nos la riquesa extrema, per tal que
ens desvetllem i decidim acabar amb aquesta situació indigna de la humanitat?
Quan prendrem consciència efectiva que som majoria aclaparadora, el 99%!?
És hora de despertar. Perquè és urgent canviar les regles. Malgrat que estem
en una hora històrica de reflux social, els esperits més desperts estan veient
que és l’hora urgent de reaccionar, d’obrir els ulls, de conscienciar, i d’elaborar
una nova hegemonia, l’hegemonia de la humanitat humana, la de la crítica al
fonamentalisme de mercat, la de la recuperació d’aquesta democràcia segrestada.
És hora de canviar de rumb: el de les tres darreres dècades ja està demostrat que
és insostenible i ens està duent a l’explosió social i a la crisi planetària.
Es tracta doncs de la urgència d’una tasca de conscienciació, de pensament
crític, de resistència. És urgent que trenquem l’encanteri d’aquesta hegemonia,
conculcar-la amb pràctiques ciutadanes alternatives, i ser coherents amb una
participació política democràtica responsable. “Quan el pobre cregui en el pobre,
ja podrem cantar, Llibertat!”, deia un cant de la missa salvadorenya. El que avui
significa: quan deixem de col·locar en els congressos i parlaments, amb el nostre
vot, l’elit més rica i els seus representants, quan creiem en els pobres i en l’opció
pels pobres i votem en conseqüència, la nostra segrestada democràcia quedarà
alliberada, i estarem caminant vers la societat igualitària i justa que tant la
humanitat com el planeta ens mereixem, Utopia per la qual val la pena lluitar i
somiar.
Pere CASALDàLIGA
i José María Vigil
11

Aniversaris Majors el 2016
del Martirologi Llatinoamericà
1966: 50 anys
15.2: Camilo Torres, sacerdot, màrtir de les lluites
d’alliberament del poble, Colòmbia.
22.6: Manuel Larraín, bisbe de Talca, Xile, president del
CELAM, pastor del poble, profeta de l’alliberament.
1971: 45 anys
9.6: Héctor Gallego, sacerdot colombià, 34 anys, màrtir
dels camperols panamenys, Santa Fe, 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,
màrtir de les lluites del poble uruguaià.
1976: 40 anys
2.2: José Tedeschi [MSTM], sacerdot i obrer, màrtir dels
immigrants i «villeros», a El Tigre, Argentina.
5.2: Julio San Cristóbal, dels germans de les Escoles
Cristianes de La Salle, detingut i desaparegut.
13.2: Francisco Soares [MSTM], sacerdot portuguès, màrtir
de la justícia, a El Tigre, Argentina.
23.3: María del Carmen Maggi, professora a la Universitat
de Mar del Plata, màrtir de l’educació alliberadora,
Argentina.
24.3: Cop militar a Argentina, 30.000 desapareguts.
3.4: Víctor Bionchenko i Lilian Jane Coleman, de l’Església
Evangèlica de Cosquín, Córdoba.
5.4: Juan Carlo D’Costa, obrer, Paraguai.
6.4: Mario Schaerer, mestre, Paraguai.
14.5: Beatriz Carbonell i espòs; M. Marta Vásquez Ocampo
i espòs; Mónica M. Candelaria Mignone i M. Esther
Lorusso i Mónica Quinteiro, Buenos Aires.
20.5: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michellini, polítics i
militants cristians, màrtirs de la lluita uruguaiana.
16.6: Aurora Vivar Vásquez, militant cristiana, sindicalista,
màrtir de les lluites obreres de Perú.
4.7: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, palotins;
Salvador Barbeito i José Barletti, seminaristes,
Buenos Aires.
12.7: Aurelio Rueda, sacerdot, màrtir dels habitants de
tuguris a Colòmbia.
15.7: Rodolfo Lunkenbein, missioner, i Lorenzo Simão,
cacic bororo, màrtirs del poble indígena, Brasil.
17.7: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma, Argentina.
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18.7: Carlos de Dios Murias i Gabriel Longueville [MSTM],
sacerdots, La Rioja, màrtirs de la justícia, Argentina
25.7: Wenceslao Pedernera, dirigent del Moviment Rural
Diocesà, màrtir a la Rioja, Argentina
4.8: Enrique Angelelli, bisbe de La Rioja, màrtir, Argentina.
16.8: Coco Erbetta, catequista, universitari, màrtir de les
lluites del poble argentí.
1.9: Inés Adriana Cobo, de l’Església metodista, màrtir de
la Causa dels pobres, Buenos Aires, Argentina.
3.9: Ramón Pastor Bogarín, bisbe, fundador de la
Universitat d’Asunción, profeta de l’Església
Paraguaiana.
24.9: Marlene Kegler, estudiant i obrera, màrtir del servei
entre els universitaris de La Plata, Argentina.
4.10: Omar Venturelli, màrtir pels 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, missioner jesuïta dels
bakairis i xavantes, màrtir a Mato Grosso, Brasil.
22.10: Ernesto Lahourcade, gremialista, Argentina.
20.11: Guillermo Woods, sacerdot missioner, veterà del
Vietnam, màrtir i servidor del poble de Guatemala.
28.11: Liliana Esther Aimetta, de l’Església metodista,
màrtir de la Causa dels pobres, Buenos Aires,
Argentina.
29.11: Pablo Gazzari [MSTM], sacerdot, Germanet de
l’Evangeli, segrestat i desaparegut, Argentina.
8.12: Alba Garófalo, de l’Església metodista, màrtir de la
Causa dels pobres, Buenos Aires, Argentina.
1981: 35 anys
2.1: José Manuel de Souza, «Zé Piau», pagès, 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, onze
fills, màrtir de la solidaritat, Perú.
17.1.1981: Ana María Castillo, militant cristiana,
guerrillera, màrtir de la justícia a El Salvador.
17.1: Silvia Maribel Arriola, infermera, primera religiosa
màrtir en un front de combat, El Salvador.
18.1: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil,

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

servicioskoinonia.org/martirologio

23.10: Marco Antonio Ayerbe Flores, universitari, Perú.
1.11: Simón Hernández, indígena achí, catequista delegat
de la Paraula, camperol, Rabinal, Guatemala.
1.12: Diego Uribe, sacerdot, màrtir de la lluita
d’alliberament del seu poble, Colòmbia.
7.12: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, celebradors de la
Paraula i màrtirs de la solidaritat, Hondures.
12.12: Matança d’El Mozote. Més de mil camperols
assassinats pel batalló Atlacatl, Morazán, El Salvador.
1986: 30 anys
6.1: Julio González, bisbe d’El Puno, Perú.
10.2: Alberto Koenigsknecht, bisbe de Juli, Perú.
16.2: Mauricio Demierre, cooperant suís, i companyes,
assassinats per la contrarevolució, Nicaragua.
15.3: Antonio Chaj Solís, pastor, i Manuel de Jesús
Recinos i companys, militants evangèlics, Guatemala.
25.3: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys
màrtirs de la fe entre els pobres de Nicaragua.
11.4: Antonio Hernández, periodista i militant popular,
màrtir de la solidaritat a Bogotà.
10.5: Josimo Morais Tavares, assassinat pel latifundi,
màrtir de la pastoral de la terra, Imperatriz, Brasil.
15.5: Nicolás Chuy Cumes, pastor evangèlic i periodista,
màrtir de la llibertat d’expressió a Guatemala.
24.5: Ambrosio Mogorrón, infermer espanyol i companys,
màrtirs de la solidaritat, Nicaragua.
6.7: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per la
democràcia del poble xilè.
19.9: Charlot Jacqueline i companys, militants màrtirs de
l’educació alliberadora per al seu poble haitià.
23.10: Vilmar José de Castro, agent de pastoral de la
terra, assassinat a Caçú, Goiás, Brasil.
28.10: Mauricio Maraglio, missioner, màrtir per la terra,
Brasil.
1991: 25 anys
29.4: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, Guatemala.
3.5: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i quatre
companys, màrtirs de la Reforma Agrària, El Astillero,
Hondures.
14.5: Porfirio Suny Quispe, màrtir de la solidaritat, 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 Nueva 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

Continua a la plana 46
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Martirologi en portuguès, amb una semblança setmanal: www.ceseep.org.br/martires.html

assassinat per un grileiro.
21.1: Oscar Armando Ramos, catequista de nens, jove
salvadoreny, assassinat. Deia: Mons. Romero és el
meu mestre.
4.2: Matança de Chimaltenango (Guatemala). 68 màrtirs.
15.2: Juan Alonso Hernández, missioner, màrtir dels
camperols indígenes de Guatemala.
16.2.1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista,
màrtir del poble paraguaià.
18.3: Presentación Ponce, delegat de la Paraula, i
companys, màrtirs a la revolució nicaragüenca.
18.3: Centenars de dones, nens i ancians camperols
assassinats per l’exèrcit a Cabañas, El Salvador.
14.4: Màrtirs de la matança de Morazán, El Salvador: 150
nens, 600 ancians i 700 dones.
1.5: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEBs, i Edwin
Laínez a Soyapango, El Salvador, desapareguts.
14.5: Carlos Gálvez Galindo, sacerdot i 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 Guàrdia Civil a Perú.
12.6: Joaquín Neves Norte, advocat del sindicat de
Treballadors Rurals de Naviraí, Paranà, Brasil,
assassinat.
1.7: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luis Navarrete,
catequista, màrtirs a Guatemala.
5.7: Emeterio Toj, camperol indígena, Guatemala.
15.7: Misael Ramírez, camperol, animador de comunitats,
màrtir de la justícia a Colòmbia.
20.7: Matança 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 a Guatemala.
28.7: Stanley Francisco Rother, nord-americà, compromès
amb els pobres, Santiago de Atitlán, Guatemala.
2.8.1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, lluitador per la
justícia, desaparegut a 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 nordamericà, màrtir de la justícia a Guatemala.
30.9: Honorio Alejandro Núñez, celebrador de la Paraula i
seminarista, màrtir de les lluites del poble hondureny.
22.10: Eduardo Capiau, màrtir de la solidaritat, Guatemala.
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Premis concedits per l’Agenda’2016...

• El Premi Antonio Montesinos al gest profètic
en defensa dels Drets Humans s’ha concedit enguany
a Eduardo GALEANO, per la seva trajectòria de treball
intel·lectual al llarg de la seva vida sencera, al servei de
les Grans Causes en l’àmbit de la Pàtria Gran Llatinoamericana. El seu crit a favor de les víctimes continua viu.
• El Premi del Concurs de Conte Curt Llatinoamericà (350 euros) s’ha atorgat a Noel Pérez García (caseron@uneac.co.cu), de Santiago de Cuba, pel seu conte
“Sota el flamboyán”. El publiquem en aquesta mateixa
edició de l’Agenda (pàgs. 238-239).
Convoquem per l’any vinent la XXII edició del Concurs
(pàg. 17).
Una extensa antologia de “Contes curts llatinoamericans”, no només els guanyadors, sinó els millors d’entre
tots els que s’han presentat a concurs al llarg d’aquests
més de vint anys, s’ha posat en línia com una secció dels
Serveis Koinonia, a: servicioskoinonia.org/cuentoscortos
• El premi del Concurs de Pàgines Neobíbliques, dotat amb 350 euros, s’ha concedit, exaequo, a parts iguals
a Cintya Esther ALARCÓN MÚGICA (via_nihil@yahoo.
com.mx), de Xalapa, Veracruz, Mèxic, per la seva pàgina
“Macuilí”, actualització del Salm 27, 10, i a Agustín
CABRÉ RUFAT, de Santiago de Xile, pel seu “Simó de
Cirene”. Publiquem ambdues pàgines neobíbliques en
aquesta mateixa edició de l’Agenda (pàg. 240), edició en
la qual també convoquem la XXI edició d’aquest Concurs
(pàg. 17).
Una extensa antologia de “Pàgines Neobíbliques”
rebudes per al concurs aquest i altres anys, es continua
publicant com a secció dels Serveis Koinonia: servicioskoinonia.org/neobiblicas
• El jurat del Concurs de Gènere sobre el tema
“Gènere i compromís polític”, patrocinat pel Centre de
Comunicació i Educació CANTERA, de Managua, Nicaragua, ha concedit el premi, dotat amb 500 $, a Paulina
Luciana CONSOLI (consoli.pau@gmail.com) , de Santa
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Fe, Argentina, pel seu treball “Participació femenina: un
deute d’anys” (el publiquem en aquesta Agenda a la pàgina 242). Felicitacions...
Amb les mateixes bases sota un nou enfocament,
queda convocat el certamen per l’any vinent, amb el
tema “L’equitat de gènere en l’accés a la propietat i els
recursos: un repte per al desenvolupament integral dels
pobles” (pàg. 17).
• El premi del concurs convocat pel Col·lectiu Ronda, de Barcelona, dotat amb 2.000 euros, s’ha concedit a
l’experiència “Fraternidade, solidaridade de classe e defesa dos direitos humanos à luta emancipatória”, presentat
pel “Servicio Franciscano de Solidaridade”, per la seva
concreta activitat a les presons de São Paulo al Brasil.
Veieu el veredicte del Jurat a la pàgina següent (15).
El concurs es convoca novament per al proper any,
amb nova temàtica, en la seva ja XIV edició (cf. pàg. 18),
amb una dotació de 2.000 euros.
• En el Concurs “Dret Humà a la nacionalitat”, convocat per REDES, de Puerto Rico (http://redesperanza.
org), el Jurat ha concedit el premi a María M. DELGADO
(mariadelgadosonora@gmail.com), uruguaiana, activista
de drets humans, pel seu treball “Sobre sionisme, nacionalisme i drets palestins”.
Amb una nova temàtica, es convoca altre cop aquest
any 2016 per a la seva ja X edició (cf. pàg. 16).
• El Premi a la Difusió dels Principis del Decreixement, en la seva setena edició (del 2014 per al 2015)
s’anunciarà a la seva data, 1 de novembre, a llatinoamericana.org
Es torna a convocar per a la seva ja VIII edició (cf.
pàg. 16), el concurs està dotat amb 500 euros.
• En el concurs d’Ecoteologia, convocat per l’equip
d’investigació “ECOTEOLOGIA” de la Facultat de Teologia
de la Pontifícia Universitat Xavieriana (Bogotà, Colòmbia), ha resultat guanyador Amós LÓPEZ RUBIO (lopez.
amos70@gmail.com), cubà resident temporalment a Bue-

• Els premis que proclama aquesta pàgina són els concedits en els certàmens convocats per l’Agenda ’2015; vegeu-los
també a: http://latinoamericana.org/2016/premios
Les convocatòries d’aquesta Agenda’2016, per al 2017, vegeu-les a: http://latinoamericana.org/2016/convocatorias

..

FELICITACIONS a tots els premiats, i
el nostre AGRAÏMENT a tots els que han
participat. Els esperem un any més... Els
guanyadors dels concursos de cada any
es donen a conèixer en l’edició següent
de l’Agenda Llatinoamericana, i també, el
primer de novembre en la seva seu virtual:
http://latinoamericana.org
q

XiII PREMI COL·LECTIU RONDA
Assessoria jurídica laboral econòmica social
Experiències en defensa del Dret a la Fraternitat

VeredictE
Al XIII Premio «Col·lectiu Ronda assessoria jurídica laboral
econòmica social» corresponent a l’«Agenda Llatinoamericana
2015», s’hi han presentat quatre participants al premi
d’«Experiències en defensa del dret a la fraternitat», com a dret
–tantes vegades vulnerat– i deure –no sempre exercit per totes i
tots–.
El «Centre de Projecció Social de la Universitat de Sant
Bonaventura» de Bogotà a Colòmbia explica el seu treball en la
construcció de sinergies entre l’Estat i la Societat Civil, a través de
xarxes interinstitucionals per a la promoció dels drets humans i la
fraternitat.
La «Fundació Centre d’Investigació i Desenvolupament
Emocional Mercedes Checo», (CENIDEMC) de Santiago de los
Caballeros a la República Dominicana, proposa aconseguir un espai
físic per a la realització d’activitats vinculades al desenvolupament
emocional i al desenvolupament social mitjançant programes de
prevenció.
En el «El soroll de les veus callades», de Camagüey a Cuba,
sonen els ecos renovats dels indígenes, dels marginats, de les
dones, de les lluites camperoles de la Mare Terra...
El «Servei Franciscà de Solidaritat», de São Paulo, al Brasil,
relata les seves vivències a les presons a «Fraternitat, solidaritat
de classe i defensa dels drets humans la lluita emancipadora».
El Col·lectiu Ronda ha valorat la feina realitzada pels
participants sobre el dret a la fraternitat, valor proclamat
pràcticament per totes les cosmovisions, tal com s’expressava a la
convocatòria, treball dur i valuós i que segurament és una sement
que fructificarà.
I el veredicte, adoptat per unanimitat, atorga el premi a
l’experiència «Fraternitat, solidaritat de classe i defensa dels
drets humans la lluita emancipadora», presentat pel «Servei
Franciscà de Solidaritat», per la seva activitat concreta a les
presons de São Paulo al Brasil, amb especial atenció a les dones,
joves i nens presos, per passar d’un procés individual a una
universalitat a partir de les construccions col·lectives que es
donen quotidianament.
Col·lectiu Ronda, Consell Rector.
Barcelona, 22 d’abril de 2015, www.cronda.coop
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Vegeu el treball premiat a: www.cronda.coop/Recursos/Articles/Agenda-Latinoamericana-2015

nos Aires, pel seu treball: “La Salvació:
una nova forma de relació. Inspiracions
ecoteològiques per defensar la vida”.
El premi està dotat amb 400 euros i un
paquet de materials ecoteològics.
El Jurat, a més, ha concedit dues
mencions honorífiques, a Juvencio ALBRECHT (juvencioalbrecht@yahoo.com.
ar), de Puerto Esperanza, Misiones, Argentina pel seu treball “En camins de salvació”, i a Rubén Darío LASSAGA (rubenlassaga@yahoo.com.ar), de Santiago del
Estero, Argentina, pel seu treball “Salvació
religiosa i salvació ecocòsmica”.
Els treballs guanyadors es publicaran
en el blog ecoteologiapuj.blogspot.com.
• En el concurs d’Opinió Escrita, convocat per la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana de Girona, el jurat ha premiat els següents articles, “La propietat
privada, l’eix de la desigualtat” de Joana
Cano, “Pobles indígenes d’avui: noves
lluites contra l’espoli” de Salvador Martí,
“Un salt enrere” de Gemma Santed, i “Cap
a un nou discurs sobre la desigualtat” de
Francesc-Xavier Soria. Així mateix va decidir concedir un accèssit a Judit Soler pel
seu article “Propietat i desigualtat”.
Tots cinc es publiquen en aquesta
edició de l’Agenda. El concurs es torna a
convocar, amb nova temàtica, en la seva
III edició (cf. pàg. 19).
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Concurs
sobre
«DESIGUALtAt
i PROPIETAT»

Premi
a la difusió
dels principis
del «decreixement»

X Edició

VIII Edició

En l’era de la globalització,
la desigualtat ha esdevingut una
característica dominant i, fins es podria
dir, consentida a la societat dels primers
anys del segle XXI. L’esquerda social
ha anat en augment, fins i tot a països
desenvolupats.
Davant d’aquest panorama, estem
cridats a plantejar-nos:
Ha esdevingut tolerable la desigualtat
i la concentració de la propietat en uns
pocs?
Fins a quin punt som còmplices
d’aquestes pràctiques per no afectar el
nostre “status quo”?
S’està produint una desmobilització
dels moviments populars en relació a
la recerca d’una societat de justícia i
equitat?
Quines propostes podem presentar
per promoure canvis reals i viables per
caminar vers una societat global més
equitativa?
Envieu les vostres reflexions (de fins a
7.000 pulsacions), personal o col·lectiva
(amb la vostra comunitat, alumnes, veïns,
grup d’amics/gues…), abans del 31 de
març de 2016, a: inforedes@redesperanza.
org
El premi està dotat amb 500 dòlars i
un diploma acreditatiu de participació.
REDES, Red de Esperanza y
Solidaridad,
Diòcesi de Caguas, Puerto Rico.

La «Comissió de l’Agenda Llatinoamericana»,
de Girona, Catalunya,
C O N V O C A aquest concurs, amb les següents
bases:
Temàtica: El “decreixement”, com a alternativa
a un creixement il·limitat, com un pas
necessari per assolir una llibertat viable per
als éssers humans (tots, totes) i també per a
la comunitat de vida d’aquest planeta.
Contingut i format: Es premiarà la persona,
comunitat, entitat, 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 de
les activitats organitzades hauran d’arribar
abans del 30 de juny de 2016 a Comissió de
l’Agenda Llatinoamericana, C. Mestre Francesc
Civil, 3 bx / 17005 Girona / Tel. (34) 972
21 99 16 / correu-e: llatinoamericana@
solidaries.org.
Idioma: En qualsevol dels idiomes en què es
publica aquesta Agenda: català, castellà,
portuguès, anglès o italià.
Premi: 500 Euros. El jurat el podrà declarar
desert, però podrà concedir un o més
accèssits de 100 Euros. La decisió del jurat es
farà pública el primer de novembre de 2015 a
llatinoamericana.org

Concurs «Gènere i compromís polític», XXI edició
El Centre d’Educació i Comunicació Popular CANTERA
(www.canteranicaragua.org), i l’Agenda Llatinoamericana
convoquen la XXI edició del seu concurs “Perspectiva de
gènere en el desenvolupament social”. Les bases són:
1. Temàtica: “L’equitat de gènere en l’accés a la
propietat i els recursos: Un repte per al desenvolupament
integral dels pobles”.
2. En estil d’assaig.
3. Extensió i idioma: No podrà passar de mil paraules

o 6.000 pulsacions. En castellà o portuguès, i en qualsevol
altre idioma, sempre que se n’adjunti una traducció al
castellà.
4. Els treballs hauran d’arribar abans del 15 de març
de l’any 2016 a: Cantera, Apt. A-52, Managua, Nicaragua,
cantera@ibw.com.ni, tel.: (505) 277 53 29
5. El text guanyador es premiarà amb 500 US$. El jurat
podrà declarar desert el premi, però també podrà concedir
un o més accèssits de 100 US$.

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

servicioskoinonia.org/cuentoscortos

L’Agenda Llatinoamericana Mundial convoca la XXI
edició del “Premi Antonio Montesinos al gest profètic en
defensa de la dignitat humana a Amèrica Llatina”. Amb
les següents bases:
1. Amb aquesta distinció es vol significar la
comunitat, grup humà o persona que amb la seva
defensa dels drets humans actualitzi millor avui el gest
profètic d’Antonio Montesinos a L’Espanyola quan es va
enfrontar a la violència de la conquesta amb el seu crit
“I aquests, que no són éssers humans?”.

2- Qualsevol grup, persona o comunitat pot
presentar-hi candidats, raonant-ne els motius i
acompanyant-los amb firmes si ho creu oportú,
abans del 31 de març del 2016, a la pròpia Agenda
Llatinoamericana.
3. El jurat admetrà a concurs tant accions puntuals,
com treballs duradors o actituds profètiques mantingudes
al llarg del temps.
4. Premi: 500 US$. Es podrà declarar desert.

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

hora històrica...
4. Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març del
2016 a: agenda@latinoamericana.org
5. El conte guanyador es premiarà amb 400 , i es
publicarà a l’Agenda Llatinoamericana 2016 (en uns 18
països). La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre
del 2016 a http://latinoamericana.org/2014/premios
6. El jurat podrà declarar el premi desert, però també
podrà concedir accèssits de 100 euros.
17
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suposada una qualitat bàsica en la forma, allò que es
premia és el contingut, l’encert i la creativitat en la
“relectura” de la pàgina bíblica escollida.
3. Els treballs hauran d’arribar abans del 31 de març
del 2016 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premi: 400 euros i la seva publicació a l’Agenda
del 2017. La decisió del jurat es farà pública l’1 de
novembre del 2016 a http://latinoamericana.org/2015/
premios
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L’Agenda Llatinoamericana convoca la XXI edició
del Concurs de “Pàgines Neobíbliques”:
1. Temàtica: basant-se en alguna figura, situació o
missatge bíblic, tant de l’Antic com del Nou Testament,
els textos intentaran una “relectura” des de l’actual
situació llatinoamericana i mundial.
2. Els textos no podran passar de 9.000 pulsacions
(caràcters més espais). En castellà, portuguès o català,
en prosa o poesia, tenint en compte que, donant per

n
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Concurs de «Pàgines Neobíbliques», XXI edició

www.cronda.coop

Desigualtat i Propietat

3r PREMI A L’OPINIÓ ESCRITA DE
L’AGENDA LLATINOAMERICANA
MUNDIAL 2017

Experiències de promoció del millor
ús de béns personals i comunitaris

C O N V O C A: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana
Mundial,
de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques
gironines i l’Alt Maresme

El Col·lectiu Ronda de Barcelona, assessoria jurídica, laboral,
econòmica i social al servei de les persones i classes marginades pel
sistema imperant, fidel a la seva tradició de pensament i de compromís,
convoca la XIV edició del premi Col·lectiu Ronda per l’any 2016, en què
s’ha escollit com a tema “DESIGUALTAT I PROPIETAT”.
Som conscients de la dificultat d’establir unes bases davant un dret
(el de propietat) que difícilment ha tingut un consens històric. Des de
la propietat comuna tant dels mitjans de producció com dels béns de
consum de les primeres comunitats humanes fins a la formulació actual
diferenciant els primers dels béns de consum, i conseqüentment establint diverses menes de propietat: pública, col·lectiva, privada, estatal,
social, comunitària, personal, etc. En algunes constitucions s’estableix
el registre de la propietat intel·lectual dels drets intangibles de les
nacions i pobles indígenes originaris respecte els seus sabers i coneixements. Constatem l’atac que pateixen aquests drets en la mesura que no
poder ser objecte d’especulació capitalista.
Valorarem qualsevol experiència comunitària o individual sobre
aquests drets: els béns naturals, els mitjans de producció i els béns per
a la vida diària.
Per tot això, el Col·lectiu Ronda
CONVOCA : Les entitats, grups, col·lectius o anàlegs que actuïn en
defensa de les formes d’ús i propietat sobre les següents
BASES: Presentació d’un informe clar i concret sobre les experiències amb un mínim de tres anys que compti amb totes o alguna de les
següents característiques:
Que combatin la desigualtat davant l’accés, ús, gaudi i manteniment i millora dels béns necessaris per al bon viure, minimitzant la
petjada ecològica.
Que preservin la propietat intel·lectual col·lectiva dels sabers,
ciències i coneixements, i en fomentin la seva valoració, ús, promoció i
desenvolupament.
Que apoderin la ciutadania i contribueixin a la desaparició de les
diferents formes d’explotació i dominació, incloses les capitalistes.
L’informe haurà de referir el context social, la composició i la
motivació de l’entitat concursat, així com les activitats realitzades i
l’avaluació dels resultats obtinguts. S’haurà d’incorporar la presentació
de l’entitat i una memòria explicativa de les seves activitats (màxim 20
pàgines).
Idioma: castellà, portuguès o català o qualsevol altre en els que
es publica l’Agenda, acompanyant una traducció a qualsevol dels tres
idiomes esmentats en primer lloc.
Enviament i terminis: s’haurà de presentar abans del 31 de març
de 2016 a les següents adreces: jpujol@cronda.coop i agenda@latinomericana.org. Es pot consultar una altra forma d’enviament a les mateixes
adreces.
Premi: 2.000 (dos mil) euros. Es podrà declarar desert. O també,
concedir algun accèssit.

BASES
Premi a un article d’opinió relacionat amb el tema de
l’Agenda Llatinoamericana mundial 2017:
L’ecologia integral.
Participants: S’hi podrà presentar qualsevol persona
major de 16 anys.
Tema: L’ecologia.
Contingut i format: Es premiaran els articles d’opinió
o assajos breus que abordin el tema de la propietat i la
desigualtat d’una perspectiva crítica i constructiva. Es
valorarà la perspectiva de gènere i el llenguatge igualitari
en el redactat.
Idioma: Català.
Extensió: Els articles hauran de tenir una extensió
màxima de 4.800 caràcters, amb espais inclosos, i el títol.
Només s’acceptarà un article per participant.
Termini i enviament: Els articles s’hauran d’enviar en
versió electrònica i format word abans del 31 de març de
2016 a l’adreça electrònica llatinoamericana@solidaries.
org.
El treball haurà d’anar signat, ja sigui amb el nom
i cognom de l’autor o autora o amb un pseudònim. A
més de l’autoria, al peu hauran de figurar-hi les dades
de contacte (adreça postal, adreça electrònica i telèfon).
En cas d’usar un pseudònim, la persona concursant
haurà d’enviar en la mateixa tramesa un document que
contingui el pseudònim, el títol de l’article i les dades de
contacte esmentades.
Premis: Es concediran quatre premis que consistiran en
material pedagògic (lot de publicacions i audiovisuals) editat
per la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana de Girona.
Els quatre articles seleccionats seran publicats a l’edició
catalana de l’Agenda Llatinoamericana mundial 2017 i els
seus autors o autores rebran un diploma de reconeixement
de la Comissió de l’Agenda.
Jurat: El jurat estarà format per dues persones membres
de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, una persona
representant del Grup Paulo Freire de la Universitat de
Girona i una altra vinculada a un moviment o organització
reconegut per la seva defensa dels drets humans.
El jurat podrà declarar el premi desert. La decisió del
jurat es farà pública en el marc de les Fires i Festes de Sant
Narcís de Girona –octubre 2016– al web llatinoamericana.org
i al facebook de l’Agenda Llatinoamericana.
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«Col·lectiu Ronda»
XIV Edició
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pEL 2100: 25 mil milIons d’habitants
UrgeIX PRENDRE MESURES PER REDUIR EL CONSUM DE RECURSOS NATURALS

Steve Connor

La Jornada - The Independent.

La població humana està lligada a un augment
inexorable durant aquest segle que no variarà amb
facilitat, ni tan sols per esdeveniments apocalíptics
com una tercera guerra mundial o una pandèmia letal.
No existeix un ajustament ràpid a la bomba del temps
demogràfica, perquè el número d’humans s’ha elevat
fins a un nivell en el qual té impuls propi, que no pot
veure’s afectat de forma significativa ni tan sols per
desastres globals inimaginables, segons un estudi
poblacional elaborat per científics, publicat per The
Independent.
Adverteixen que les mesures dissenyades per reduir
la fertilitat allà on el creixement demogràfic és més
ràpid, només tindran impacte a llarg termini, pel que
han d’anar acompanyades de polítiques orientades a
reduir el consum de recursos naturals.
Dos ecologistes que normalment estudien poblacions animals en llibertat han conclòs que el nombre
actual de persones en el planeta representarà un dels
problemes més crítics per a la vida sostenible els propers cent anys, encara que tots els països adoptessin
una política draconiana d’un fill per parella. L’impuls
demogràfic inexorable de la població humana erosiona
ràpidament el sistema de sosteniment de la vida a la
Terra, aprecien els professors Corey Bradshaw, de la
Universitat d’Adelaida, i Barry Brook, de la Universitat
de Tasmània, en un estudi publicat a la revista Proceedings de l’Acadèmia Nacional de Ciències dels EUA.
La població mundial actual és d’uns set mil 300
milions, i els demògrafs calculen que aquest nombre
arribarà a uns nou mil milions cap al 2050, i a 25 mil
milions el 2100, tot i que això es basa en les actuals
taxes de fertilitat, que s’espera que es redueixin les
properes dècades.
El professor Bradshaw va declarar a The Independent que l’estudi es va dissenyar per avaluar les xifres
de població humana amb la visió d’un ecologista que
estudia els impactes de la natura sobre els animals, per
determinar si factors com pandèmies i guerres mundials
podrien tenir una influència important en les projeccions.
En definitiva, trobem que la població humana és

tan nombrosa, que té el seu propi impuls. És com un
cotxe que corre a 240 quilòmetres per hora: pots pitjar
el fre, però trigaràs una estona en aturar-te, va explicar
Bradshaw.
Examinem diversos escenaris de canvi en la població humana d’aquí a l’any 2100, ajustant les taxes de
fertilitat i mortalitat per determinar la gama plausible
de magnituds de població cap a finals de segle. Fins i
tot una política d’un fill per parella –com la de la Xina–
arreu del planeta, aplicada el proper segle, o esdeveniments de mortaldat catastròfica com un conflicte
global o una pandèmia, donarien un resultat probable
d’entre cinc mil i deu mil milions d’habitants el 2100,
va afegir.
Els investigadors van idear nou escenaris que podrien influir en la xifra d’humans d’aquest segle, que
van des d’una activitat normal amb les taxes de fertilitat actuals fins a una improbable política d’un fill per
família arreu del món, o a catàstrofes mundials en les
que morissin milers de milions.
Va sorprendre que un escenari de tercera guerra
mundial de cinc anys, amb la mateixa proporció de
morts de la primera i segona Guerres Mundials combinades, amb prou feines registrés un parpelleig en la
trajectòria de la població humana d’aquest segle, va
comentar el professor Brook.
Les mesures de control de la fertilitat mitjançant
les polítiques de planificació tindran impacte a la
llarga en reduir la pressió sobre els limitats recursos,
però no pas immediatament, va precisar. Els nostres
tataratarataranéts podrien resultar beneficiats amb
aquesta planificació, però no pas els pobladors actuals,
va advertir. Simon Ross, cap executiu de l’organització
filantròpica Population Matters va expressar que introduir la planificació familiar moderna en el món en
desenvolupament costaria menys de quatre mil milions
de dòlars, que és com la tercera part del que el Regne
Unit destina a ajuda a països en desenvolupament cada
any. Així doncs, si bé la reducció de la fertilitat a nivell
mundial no és un ajustament ràpid, és relativament barat, confiable i popular entre la major part de la població, amb efectes positius en general, va manifestar. q
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LA POBRESA A AMÈRICA LLATINA
Guillermo Fernández Maíllo I Mónica Gómez Morán

Càritas Espanyola, Grup d’Estudis, Madrid

La pobresa és un fenomen complex en el qual
influeixen multitud de factors i que pot estudiar-se
des de perspectives molt diverses. Els diferents mètodes per a la identificació de les persones en situació
de pobresa varien, des dels que mesuren la situació
de les llars en termes absoluts –en la mesura que no
estan cobertes una sèrie de necessitats bàsiques,
independentment del lloc– fins als que la mesuren en
termes relatius, observant el grau en què les llars cobreixen les seves necessitats segons el seu desavantatge
respecte la resta de persones del seu entorn.
Des d’una perspectiva de pobresa absoluta, l’entenem com aquella situació en la qual la renda d’una
persona està per sota de cert llindar, la qual cosa li
impediria obtenir els recursos suficients per satisfer
les necessitats mínimes de supervivència. Així s’utilitzen les anomenades “línies de pobresa” per classificar
les persones com a pobres o no, depenent del costat
de la línia on es trobin.
El Banc Mundial va fixar el 2005 aquest llindar en
els 1,25 dòlars al dia per a la pobresa extrema, i en
els 2 dòlars al dia per al risc de pobresa, traduïts a la
moneda i preus locals, adaptant aquest llindar a la
divisa corresponent i tenint en compte els preus dels
béns de primera necessitat a cada país. La línia de
pobresa d’1 dòlar correspon a la mitjana de les línies
nacionals de pobresa adoptades pels països amb els
menors nivells d’ingrés per càpita del món.
Durant les dècades de 1980 i 2000, va produir-se
un notable descens a nivell mundial del nombre de
persones en situació de pobresa. No obstant això, en
termes de pobresa absoluta, les darreres estimacions
oficials realitzades pel PNUD el 2010, delimitades a
les regions en desenvolupament, mostren que una de
cada cinc persones (1.200 milions) es trobava encara
sota el llindar de la pobresa extrema (és a dir, amb
menys de 1,25 dòlars al dia).
Això no obstant, el progrés ha estat més lent en
les línies de pobresa més altes. La reducció del nombre de persones que viuen amb menys de 2 dòlars al
dia ha estat molt menor. En total, 2 de cada cinc persones, 2.400 milions, vivien amb menys de 2 dòlars al
dia el 2010. Es tracta d’una reducció marginal respec20

te dels 2.590 milions de 1981.
La Comissió Econòmica per Amèrica Llatina i el
Carib (CEPAL) estableix per aquesta regió la taxa de
pobresa com el percentatge total de població que té
un ingrés per càpita per sota de la línia de pobresa,
això és, una quantitat mensual a partir de la qual no
podria adquirir les seves necessitats essencials. Les
dades de 2012 reafirmen la tendència a la disminució
observada al llarg de les darreres dècades, fins i tot
quan el ritme de reducció s’ha desaccelerat de manera gradual (CEPAL 2013). Des del 2002, s’ha produït
pràcticament sense excepcions, una caiguda de la
pobresa a tota la regió.
El 2012, el 28,2% de la població d’Amèrica Llatina
(164 milions de persones) era pobre, i la pobresa extrema arribava a un 11,3% (66 milions). Aquestes xifres
representen una disminució de la pobresa d’1,4 punts
respecte el 2011 (29,6%), reduint-se en sis milions el
nombre de persones pobres i mantenint-se pràcticament igual la pobresa extrema.
Els països que han mostrat majors reduccions de
pobresa són Veneçuela, Equador i Brasil.
Cada vegada hi ha més enfocaments que aposten
per complementar aquests mesuraments amb diferents
dimensions relacionades amb carències materials o
necessitats insatisfetes que permetin avançar en la
construcció d’indicadors pertinents i factibles d’aplicar
a la regió. Els resultats d’aquest mesurament ampliat
de la pobresa mostren que les carències en vivenda
(atapeïment i pobresa de materials) i energia (carència d’electricitat i combustible per cuinar) tenen més
pes relatiu en els països on es registren les majors
incidències de pobresa (CEPAL 2013). Hi ha una correlació entre la pobresa i aquesta privació material: els
països amb els majors índexs solen presentar també
les més altres intensitats de pobresa, és a dir, els països amb més persones pobres són també aquells on la
pobresa és més intensa, on hi ha entre elles un major
nombre de privacions.
A aquesta visió de la medició de la pobresa, podem afegir-hi un altre concepte que la qualifica, que
és el de la desigualtat. A través seu coneixem quina
és la distribució dels ingressos dins d’una població

concreta, amb el que ens permet conèixer la diferència entre els que tenen més riquesa i els que en tenen
menys. Aquesta distància es mesura a través del coeficient GINI, on zero significaria que totes les persones
disposarien del mateix ingrés, i 1, que tota la riquesa
es concentraria en una sola persona.
A nivell mundial la desigualtat econòmica s’ha
incrementat els darrers 30 anys, i s’està convertint
en un dels eixos de discussió de la dinàmica política
planetària. Fins i tot si s’observa a llarg termini “el
passat devora l’avenir”, com subratlla l’economista
francès Thomas Piketty a la seva obra El capital en
el segle XXI, anunciant-nos un retorn al capitalisme
patrimonial del segle XIX, després d’un període de
gran reducció de la desigualtat després de les dues
grans guerres mundials, i capitanejada pel control de
les noves dinasties familiars.
El cas llatinoamericà constitueix una breu excepció durant aquests darrers anys, ja que el GINI ha experimentat una baixada des de mitjans dels noranta,
on se situava en el 0,59, fins el 0,51 actual. Aquest
descens es deu bàsicament a dos motius: per una banda el boom de les commodities, i per l’altra la implementació de polítiques de reducció de la desigualtat
en un conjunt significatiu de països, afavorida per
l’estabilitat política. En el primer dels casos degut,
en gran mesura, a la reducció de l’esquerda salarial
entre treballadors qualificats i no qualificats, vinculades a un augment de l’oferta, fruit de les millores
educatives, i a una reducció de la demanda. Pel que
fa a l’estabilitat política, és destacable la redistribució produïda, recolzada en un període de creixement
econòmic pel conjunt de governs, però especialment
dels nous governs d’esquerra i centre esquerra. Malgrat que, comparativament amb els països de l’OCDE,
la capacitat de les institucions governamentals per
corregir la desigualtat després d’efectuar les transferències socials és bastant limitada.
Hi ha altres factors associats com per exemple la
importància creixent de figures com el sou mínim a
països com Argentina, Brasil o Uruguai, la redistribució significativa a través d’impostos directes i el
desenvolupament dels programes de transferències
condicionades que arriben actualment a 30 milions de
famílies, uns 127 milions de persones a Amèrica Llatina i el Carib. Això no obstant aquests programes estan
perdent l’oportunitat de tenir un caràcter universalis-

ta a causa d’una lògica de contrapartides i condicionaments, i en moltes ocasions fins i tot reforçant la
desigualtat de gènere, segons adverteix l’Observatori
d’Igualtat de Gènere. A més expressen l’agreujament
de la segmentació social i de la monetarització de la
política social, que redueix el seu paper de concretar
drets.
Però més enllà d’aquesta reducció, les diferències
entre les llars amb menys ingressos i els que més
posseeixen continuen essent enormes. El 20% de les
llars més pobres només tenen el 5% del conjunt dels
ingressos (fins i tot en països com Hondures, Paraguai
i la República Dominicana) mentre que el 20% més
ric té un 47% (o més, com en el cas del Brasil). Les
implicacions d’aquestes distàncies no només es tradueixen en la dificultat per tenir una pitjor o millor
accessibilitat a una bona educació, atenció de salut,
o subministres energètics bàsics, sinó que també es
tradueixen en fortes injustícies socials. Els països que
han aconseguit reduir en major mesura les diferències
internes entre el 20% més ric i el 20% més pobre
entre el 2002 i el 2012 han estat Bolívia, Nicaragua,
Brasil i El Salvador. Guatemala seria l’únic país de
l’àrea que ha empitjorat en aquest període.
La desigualtat llatinoamericana global té més a
veure amb les desigualtats internes dels països que
amb la desigualtat entre països. L’enorme pes de les
economies brasilera i mexicana està rere la situació.
Els moviments en la desigualtat, seguint l’índex de
Palma, s’estarien produint entre el 10% més ric i el
40% més pobre, havent-hi una relativa estabilitat de
la distribució dels ingressos en les classes mitjanes
altes.
Històricament, aquesta persistència de gran desigualtat de l’àrea llatinoamericana s’ha explicat per
dues vies diferents. Una primera posa l’accent en
l’alta desigualtat existent a nivell estructural des de
la conquesta per part dels europeus, arrelada durant
segles i molt difícil de modificar. A diferència d’aquesta, una segona creu que la desigualtat va ser històricament baixa fins a finals del segle XIX, quan la regió
va experimentar un fort desenvolupament, essent en
aquest sentit, més senzill de revertir la tendència.
Més enllà d’aquests consideracions, l’actual descens
de la desigualtat no sembla estar produint un canvi
estructural.
Això no obstant, en un moment en el qual s’alcen
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veus per l’alentiment que està patint l’economia
llatinoamericana, encara s’acaba confiant, pràcticament en exclusiva, en la millora del benestar de
les persones a través al creixement del PIB, com si
no sabéssim des de fa dècades com a mínim dues
evidències. Primera, que el creixement econòmic no
comporta necessàriament una distribució equitativa
de la riquesa i una millora del benestar a partir de determinat nivell, i segona, que el model de creixement
econòmic actual dóna l’esquena a la crisi mediambiental a la que ens enfrontem.
Però més enllà de qüestions de mesura i d’economia allò veritablement rellevant és el canvi antropològic que la revolució neoliberal ha introduït al
nostre ésser en el món. Se’ns està obligant a quedar
relligats a la capacitat d’adequar-nos als fluxos sempre canviants de la circulació de les mercaderies. Cal
despullar el model social des del punt de vista ètic.
Un model social en el qual el creixement s’ha convertit en un paràmetre fonamental seguint tres axiomes
bàsics, a saber:
Més és igual a millor. Una lògica basada en l’ètica individualista, en el neodarwinisme, així com en
l’ètica calvinista de l’èxit: el creixement és sinònim

de benestar. Un principi segons el qual a la persona
pobre, a la que no hi arriba, a l’exclosa, se la fa autoresponsable. I d’aquí, ja, se la fa culpable.
El preu com a mesura del valor. Tot el que no està
validat pel mercat per la seva productivitat, rendibilitat i competitivitat, s’ha de rebutjar. En la societat
de la mercaderia tots quedem igualats en el consum,
quedant oculta qualsevol altra situació. Una lògica
que encaixa bé amb l’ètica de la celebració de l’acumulació i d’allò immediat. Aquí, la persona pobra és
perdedora, i la que queda exclosa.
Sense subjecte social. Identificat creixement
econòmic amb benestar, la qüestió és qui és el subjecte social. I la resposta és, sistemàtica i metòdicament, l’individu. L’individu, sense cap connotació “als
altres”. En el consum no apareix la dimensió social,
i per això solidària, donat que absolutitza la fi amb
allò immediat, en la que no hi ha lloc ni cabuda per a
“l’altre”, per al diferent, que apareix com el potencial
disputador del benefici, del benestar que l’individu
ha assolit. Pel que la persona pobra és la que crea la
inseguretat davant la qual defensar-se.
I no ens podem permetre estar cecs davant
d’aquesta situació. q

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de la CEPAL, Comissió Econòmica per Amèrica Llatina i el Carib (http://
goo.gl/blB7sa), i del PNUD, Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (http://goo.gl/IqAOtJ)
*Any de les dades: Nicaragua 2009; Hondures 2010; Guatemala i Bolívia 2011; Veneçuela, Uruguai, Mèxic i Argentina 2012.
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I el 99% restant?
Alfredo Toro Hardy
L’organització internacional Oxfam, radicada a
Oxford, Regne Unit, va difondre una estadística esfereïdora: a partir del 2016, la riquesa de l’1% de la humanitat superarà la del 99% restant. Bé valdria la pena que
intentéssim dilucidar com s’ha arribat fins aquí.
La dependència de la indústria de les finances que fa
algunes dècades s’havia de consolidar als EUA, faria de la
rendibilitat trimestral la base per mesurar l’èxit o fracàs
de les empreses. Això projectaria al seu damunt enormes
pressions competitives, propiciant un esforç ferotge per
reduir les despeses productives.
Aquest fenomen es veuria complementat posteriorment per dos més. El primer, la globalització, producte
del salt quàntic en les tecnologies de les telecomunicacions, la informació i el transport. El segon, la incorporació al mercat laboral global d’1,3 miliards de xinesos,
1,2 miliards d’hindús, i ingents quantitats d’indonesis i
vietnamites, oferint una mà d’obra molt més barata.
La convergència d’aquests tres fenòmens es plasmaria en les anomenades cadenes de subministrament: Les
diferents fases d’un mateix procés manufacturer es duen
a terme en diferents països cercant la mà d’obra més
econòmica per a cada component a fabricar. Això s’aconsegueix gràcies a la possibilitat de mobilitzar i donar
seguiment logístic a infinitat de peces i parts que es
mouen en diferents direccions abans d’arribar a la seva
fase de muntatge final. En síntesi, la mercaderia a la
venda és producte del treballador de menys cost en cada
fase del procés. Bangladeshians, filipins o vietnamites
competeixen entre ells per fer cada vegada més barat el
preu de la seva suor.
D’altra banda, la revolució en la tecnologia de la informació, també consolidada aquestes darreres dècades,
s’ha evidenciat a través de l’anomenada Llei de Moore,
que diu en essència que el poder de la computació es
duplica cada dos anys. Així, un telèfon mòbil conté avui
la capacitat d’un ordinador personal de fa uns anys, el
qual alhora resulta més complet que un ordinador central de pocs anys abans. El software, per la seva part,
avança també a velocitat esgarrifant. Un mòbil amb
un programa d’escacs Pocket Fritz 4 pot vèncer un gran
mestre d’aquest joc. La robòtica no es queda enrere i
també, com assenyala Tim Harford, hi és vigent la Llei
de Moore (The robots are coming and will terminate your

jobs, Financial Times, 27 de desembre de 2013). Dels
robots industrials s’està passant als robots de “servei”,
segons afirma Tom Standage; això equival al salt d’un
ordinador central a un de personal (At your service, The
Economist: The World in 2014). Fent la competència a
les tecnologies anteriors va aparèixer fa poc la impressió
3-D, mitjançant la qual programador i màquina es basten
per manufacturar un producte.
Tot això convergeix en una mateixa direcció: l’eliminació d’una gegantesca quantitat de llocs de treball
que fins ara només podien realitzar éssers humans. Això
es materialitza en una massa humana que malgrat tenir
disposició i coneixements per al treball va perdent capacitat per ser empleada.
Això anterior genera una terrorífica competència per
la recerca d’una major rendibilitat entre la mà d’obra més
barata d’Àsia i la tecnologia eliminadora d’ocupació del
món desenvolupat. Això afecta greument el teixit social
d’ambdós. Per als primers perquè deprimeix de manera
deliberada i sistemàtica el cost de la seva mà d’obra. Per
als països desenvolupats perquè condueix al que Alan
Manning, de la London School of Economics, ha batejat
com la “polarització de l’ocupació” i David Author del
MIT ha anomenat la “desaparició del mitjà”: el fenomen
mitjançant el qual només els llocs de treball situats als
extrems de l’escala laboral continuen creixent. D’una
banda aquells de molt alta qualificació professional,
sobretot a l’àrea científico-tecnològica. De l’altra, les
feines de baixa remuneració i estabilitat a l’àrea dels
serveis. Les feines situades entre els dos grups anteriors
estan esdevenint cada vegada més redundants.
Essent així, els amos del capital i la tecnologia van
acumulant riqueses a velocitat exponencial, mentre que
la mà d’obra i la feina cada vegada representen menys.
No obstant l’estat de les coses anterior, per terrorífic
que sembli, no és més que una transició vers una situació encara pitjor. Segons assenyalen Erik Brynjolfsson
i Andrew McAfee del MIT, en un article conjunt amb
Michel Spence de la Universitat de Nova York, s’està
evolucionant envers màquines intel·ligents cada vegada
més econòmiques que hauran de suplantar l’obrer de
baix cost de Filipines o Indonèsia (The New World Order,
Foreign Affairs, juliol/agost 2014). És a dir, la mà d’obra
intensiva del món en desenvolupament.
q
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desigualTAT I CRISI AMBIENTAL, CANVI CLIMÀTIC
Silvia Ribeiro / Grupo ETC

Grup d’acció sobre Erosió, Tecnologia i Concentració
Mèxic, www.etcgroup.org

Model de producció i consum i medi ambient
• La destrucció del medi ambient és part inherent
del model industrial de producció i consum dominant,
ja que no considera la natura ni el medi ambient com
a sustentacle de la vida, sinó únicament com a substrat per obtenir guanys.
• L’actual no és pas l’únic sistema que ha estat
depredador del medi ambient, però sí el que ha globalitzat la destrucció convertint-la en un problema
planetari.
Qui governa en realitat?
• 737 corporacions tenen el 80% de les vendes de
totes les corporacions del món.
• 147 tenen el 40% (l’aranya a la teranyina).
• 1.318 corporacions (amb seu a 26 països anglosaxons i Xina) controlen el 60% de les vendes globals.
• Aquestes 1.318 tenen dues o més interconnexions entre elles, 20 de mitjana, formant una teranyina global. Les més grans, 50, gairebé totes són institucions financeres. (Font: Vitali, Glaxelder i Baston,
2011).
Cada vegada més desigualtat
• L’1% més ric té gairebé el 50% de la riquesa
mundial (48,5%).
• El 50% més pobre té menys de l’1% de la riquesa
(el 90% viu en el Sud global).
• El 20% de la població té el 94,5% de la riquesa.
• El 70% de la població només té el 2,9% (Font:
Global Wealth Report 2012, Credit Suisse).
La crisi ha enriquit els rics
• Els 85 multimilionaris més rics del món tenen
avui la mateixa riquesa que 3.500 milions de persones.
• La desigualtat va augmentar més en els darrers
30 anys, especialment a partir de la crisi 2007-2009.
• La riquesa global ha augmentat un 68% els darrers deu anys. L’1% més ric ha obtingut el 95% dels
ingressos, mentre que el 90% s’ha tornat molt més
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pobre, marginat, desocupat i precaritzat.
Corporacions + tecnologies = Erosió
• La fusió de grans empreses i capitals ﬁnancers
que governen de facto el planeta, juntament amb la
convergència de tecnologies cada vegada més poderoses a les seves mans, creen una situació global de
desastre ambiental, social i de salut.
• La recerca il·limitada de lucre d’una ínﬁma
minoria de la població és el motor més gran dels
causants de la devastació social, ambiental i el caos
climàtic.
Devastació ambiental planetària
• Sobreexplotació de recursos naturals: petroli,
fracking, gas, velles i noves mineries, deforestació,
immensos monocultius i plantacions que devasten els
ecosistemes.
• Industrialització del sistema agroalimentari
controlat per unes poques transnacionals, apropiació
de les llavors, transgènics, contaminació massiva de la
terra, l’aigua i la salut amb agrotòxics.
Devastació ambiental planetària
• Urbanització salvatge, marginació, contaminació, megaabocadors contaminants.
• Megaprojectes d’infraestructura i transports per
a les corporacions, no pas per a les necessitats de la
majoria.
• Megaprojectes d’energia, embassaments, nuclears, biomassa...
• Erosió de la salut, augment exponencial de
malalties.
Crisi de límits ecològics planetaris
• Canvi climàtic.
• Erosió de la biodiversitat.
• Cicle del nitrogen (ﬂux biogeoquímic).
• Cicle del fòsfor.
• Acidiﬁcació dels oceans.
• Esgotament de l’aigua dolça.

• Erosió dels sòls.
• Forat de la capa d’ozó estratosfèric.
• Contaminació química.
• Contaminació atmosfèrica (càrrega d’aerosols).
(Font: Stockholm Resilience Center, Límits planetaris
segons SRC, Stockholm Resilience Center).
Canvi climàtic, per sectors
• Segons dades de l’IPCC (2014), les emissions de
gasos d’efecte hivernacle per sector:
• 25% crema de combustibles fòssils per produir
energia i electricitat.
• 24% agricultura industrial, deforestació i canvi
d’ús del sòl.
• indústria (21%), transport (14%) i construcció,
segueixen entre els majors sectors emissors.

El remei és pitjor que la malaltia
Els mateixos governs que causen la crisi climàtica,
i científics que treballen amb ells, proposen entre
d’altres tecnologies d’alt risc:
• geoingenyeria (manipulació del clima),
• energia nuclear,
• “bioenergia” (agrocombustibles, megaplantacions, etc.),
• CCS: captura i emmagatzematge de carboni al
fons marí i formacions geològiques,
• gas “natural” amb fractura hidràulica (fracking).

Falses i perilloses “solucions”
• Mite tecnològic: transgènics per la fam, “agricultura climàticament intel·ligent” i geoenginyeria
per al clima, nanotecnologia per superar l’escassetat
de materials, superincineradores per a les deixalles...
Traduint
• Tots ells “remeis” pitjors que la malaltia, pro• Sense prendre la part de cada sector que es
voquen nous problemes greus.
relaciona amb el sistema agroalimentari industrial,
• Mite de mercat: mercats de carboni, pagament
trobem que aquest, des de les llavors corporatives fins per serveis ambientals, REDD per a boscos, compenals grans supermercats, és responsable del 44 al 57% sacions de biodiversitat...
de gasos d’efecte hivernacle (GRAIN).
• No n’hi ha cap que atengui els problemes reals,
• L’extrapolació en urbanització salvatge ens dóna però obren noves fonts de negocis financers especutambé percentatges molt alts, relacionats a més amb latius.
l’anterior. No poden haver-hi supermercats sense grans
concentracions urbanes.
No és antropocè:
• És l’era de la plutocràcia i la seva ambició il·liPrincipals països emissors de gasos hivernacle
mitada el que està destruint el planeta.
• Actual, en volum total: EUA: 15,5%, Xina: 23%,
• Però no és només una esquerda “Nord/Sud”.
Rússia 5% (10 països: 2/3 parts).
• Necessitem qüestionar, a més del poder de les
• Actual per persona (per càpita): EUA: 17 tm,
corporacions i el sistema que les sosté, el model
Xina: 5,4 tm, Rússia: 11,6 tm.
industrial de producció i consum, el model de “des• Acumulat històric 1850-2005, total: EUA: 29%, envolupament” i de tecnociència.
Xina: 9%, Rússia: 8%.
• Acumulat històric, per persones, en tones mètri- Solucions veritables
ques: EUA: 1.133, Xina: 85, Rússia: 677.
• El sistema alimentari agroindustrial provoca
entre el 44 i el 57 de GEH, usa el 70% de l’aigua i el
Causants del canvi climàtic
80% dels combustibles fòssils emprats en agricultura
• Els principals responsables històrics són els EUA, i alimentació, però només alimenta el 30% de la
seguits de la Unió Europea, Rússia, Japó, Canadà...
població mundial.
• Els EUA utilitzen el 25% de l’energia mundial, i
• Les xarxes camperoles i petits proveïdors d’alihan provocat sols més emissions que els cinc països
ments, incloent els horts urbans, alimenten el 70%
que el segueixen (en conjunt), 10 vegades més que el de la població mundial.
sisè, i més de 300 vegades les emissions de cadascun
• Les grans urbs es col·lapsarien totalment sende gairebé tots els països d’Àfrica.
se la xarxa de solidaritat i economies locals dels de
sota.

q
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anàlisi de conjuntura: reptes organitzatius
João Pedro Stédile

MST i Via Camperola, São Paulo, SP, Brasil

En diversos espais d’intercanvi i reflexió entre els
nostres moviments, en analitzar el període que estem
vivint, hem coincidit en què assistim a l’ocàs del capitalisme industrial –i les construccions socials que
en van sorgir–, davant l’hegemonia que ha establert
el capital financer i especulatiu, amb un rerefons
marcat per la crisi estructural que té en primer pla la
dimensió financera, però amb repercussions en d’altres
plans, ja que és sistèmica.
Amb aquesta transformació, el que tenim és una
ofensiva del capital, nacional i internacional, que
cerca com apropiar-se de tots els béns de la natura
(biodiversitat, terra, aigua, oxigen, etc.), principalment a través de la mineria, les centrals hidroelèctriques i nuclears, que causen greus problemes com la
devastació dels biomes, el canvi climàtic, desallotjaments, etc.; però que també afecten directament la
sobirania dels països i dels pobles.
En aquesta dinàmica s’inscriu la crisi climàtica,
que s’expressa en sequeres, inundacions, huracans,
incendis, manca d’aigua i una infinitat de problemes,
que estan alterant les condicions de vida al nostre
planeta. Les principals víctimes són els més pobres,
prop de tres mil milions de persones arreu del món.
Dins d’aquest panorama, ens trobem amb la crisi energètica, en què l’actual matriu energètica, basada en
els combustibles fòssils, pràcticament ha col·lapsat.
A més, tenim una crisi alimentària, degut a
què els aliments, font de la nostra vida i reproducció
humana, han estat mercantilitzats, estandarditzats,
dominats per només 50 empreses transnacionals arreu
del món. La conseqüència és que hi ha nou-cents mil
milions d’afamats en el planeta i la seguretat alimentària de tots els pobles del món està amenaçada.
En aquest ordre de coses, també assistim a una
major precarització del treball, alhora que es retallen els drets dels treballadors. Tant és així que a la
majoria dels països l’atur augmenta cada any, sobretot
entre els joves. Augmenta tant que en alguns països
l’atur juvenil arriba al 50%.
En general es tracta d’una dinàmica marcada per
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una creixent concentració de la propietat de la terra,
de la riquesa, de la ciutat, dels mitjans de comunicació i de la política, en una minoria de capitalistes,
que no passa de l’1% de la població mundial: 737
corporacions, el 80% del sector financer i 147 empreses transnacionals. Mentrestant, el 70% de la població
mundial només té el 2,9% de la riquesa.
No s’ha de perdre de vista que els EUA i els seus
aliats del G8, amb el vist-i-plau de l’Organització
Mundial del Comerç, controlen l’economia mundial
amb el poder del dòlar, i els tractats de lliure comerç,
i que, amb la maquinària de guerra i el control dels
mitjans de comunicació, imposen els seus interessos a
la humanitat.
I en la mesura que el poder corporatiu en l’àmbit
mundial controla l’economia i els governs –ja que
aquests poden tenir les seves reunions per simplement
no dir ben res–, es registra un deteriorament de la
democràcia i de les formalitats de representació, ja
que han deixat de respondre als interessos ciutadans.
Això es registra tant en els organismes internacionals,
com en una majoria de països on, tot i mantenir eleccions, el poble no té el dret de participació efectiva
en el poder polític. I, en general, les polítiques públiques no prioritzen les necessitats dels més pobres, o
es restringeixen a polítiques compensatòries que no
apunten a resoldre els problemes des de l’arrel.
D’altra banda, les guerres en curs es tradueixen
en la pèrdua de milions de vides innocents, només
per atendre els interessos econòmics, energètics,
geopolítics dels països imperials, que moltes vegades
empren falsos motius ètnics, religiosos o de “combat
al terrorisme”.
En aquest escenari és gravitant el control monopòlic dels mitjans de comunicació, per obtenir no
només guanys, sinó per controlar ideològicament les
ments de la població. Encara més quan es promou i
amplifica una cultura mercantilitzada, de la defensa
dels falsos valors del consumisme, de l’egoisme i de
l’individualisme.
I cal assenyalar que també entra en joc el fet que

la universitat i la ciència han estat manipulades i cantant en aquesta destrucció”.
En aquest sentit, el repte passa per la construcció
utilitzades només per augmentar la productivitat i els
guanys del capital, en comptes d’estar al servei de les d’un projecte alternatiu al capitalisme amb una
àmplia convergència de forces dels sectors socials a
necessitats dels pobles.
nivell mundial. Això implica, per cert, una elaboració
teòrica que permeti aprofundir la comprensió de la
La necessitat d’articular-nos
realitat actual, però en consonància amb les lluites
Per encarar aquesta realitat, cal reconèixer prisocials, ja que només aquestes construeixen i alteren
merament que estem davant una crisi de projecte
la correlació de forces a la societat; i organicitat entre
alternatiu, el que dificulta la construcció de procesels lluitadors del poble.
sos unitaris i de programes orientats a modificar la
Tal com ho entenem nosaltres, això ens remet a la
correlació de forces. Les organitzacions populars,
infeliçment, encara són dèbils, amb moltes dificultats, importància del treball de base i la formació, com
a processos permanents, ja que s’hi conjuga la relació
ja que estem en un període històric de reflux del
pràctica-teoria-pràctica, que es nodreixen mútuament.
moviment de masses.
En termes generals, les lluites socials encara es- Per això mateix, no dóna espai a l’activisme sense retan en la fase de “protestes” i no en la construcció flexió al voltant d’allò que fem, com tampoc a la teod’un projecte de societat que involucri els treballadors ria distant de les lluites i les pràctiques quotidianes.
Després de tot, els canvis que volem no depenen de la
i moviments socials que tingui com a bases la solinostra voluntat personal, sinó de la nostra capacitat
daritat, la igualtat i, especialment, la justícia, punt
com a classe treballadora per organitzar-nos, lluitar i
clau, ja que sense justícia no hi ha futur.
debatre. D’aquí que assumim el compromís de consEn aquest sentit, destaquem la Trobada Mundial
de Moviments Populars (TMMP) realitzada a Roma i el truir escoles de formació política per elevar el nivell
de consciència de les nostres bases.
Vaticà (27-29 d’octubre de 2014), amb l’auspici del
Un altre eix fonamental per a les nostres organitPapa Francesc, perquè va ser una experiència reeixida
que va evidenciar, una vegada més, la necessitat de zacions i l’articulació internacional té a veure amb el
mantenir-nos organitzats i articulats per avançar en repte que enfrontem davant el poder mediàtic, que
la unitat dels treballadors de tot el món. però amb un s’ha convertit en l’articulador polític dels poders essentit d’autonomia respecte dels estats-governs, par- tablerts, davant el desgast dels partits polítics, i per
tits, esglésies i institucions afins, sense que impliqui tant en puntal de la formació ideològica de les nostres
societats amb les idees dels poders hegemònics.
abstenir-se d’establir relacions i espais de diàleg.
És a dir, enfrontem un poder mediàtic altament
Per aquest motiu, acordem seguir aglutinant
concentrat que en l’àmbit global i en els espais naels més amplis i diferents sectors organitzats al
voltant de les lluites per la terra i la sobirania alimen- cionals busca com controlar les idees, els desitjos i
tària, per la vivenda i els drets humans a les ciutats, l’opinió pública, de forma que exerceix una virtual
repressió ideològica contra qualsevol lluita social. És
pels drets dels i les treballadores, per la fi de les
guerres genocides i pel dret a la sobirania dels pobles, per això que en la nostra lluita per una democràcia
veritable, en la qual el poble realment pugui participels drets de la natura i del medi ambient.
par activament en la definició dels seus destins, reclaPer descomptat que això ens ha de dur a afinar
una plataforma a partir d’allò acordat en la Declaració mem en primer lloc la democratització dels mitjans
de comunicació. En aquesta línia ens incumbeix
Final de la TMMP, que assenyala:
també la tasca de propiciar i potenciar els nostres
“s’ha de cercar en la naturalesa inequitativa i
depredadora del sistema capitalista, que posa el lu- propis mitjans de comunicació i connectar-los a la
cre per sobre de l’ésser humà, l’arrel dels mals socials xarxa, alhora que articulem amb els mitjans alternai ambientals. L’enorme poder de les empreses transna- tius i populars i la lluita per la democratització de la
comunicació per disputar l’hegemonia comunicacional
cionals que pretenen devorar-ho tot i privatitzar-ho
i cultural.
tot –mercaderies, serveis, pensament– porten la veu
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desigualtat, exclusió i moviments socials
Una mirada des d’espanya
Jesús Sanz

Madrid, Espanya

L’any que comença es caracteritza per un contrast notable: mentre es succeeixen els discursos
governamentals i de les elits econòmiques parlant de
“recuperació econòmica” i de “final de la crisi”, ens
trobem un panorama social dominat per una forta
fractura social que no sembla que hagi de remetre.
Per a una bona part de la societat, la pobresa s’ha
convertit en crònica, augmenten els aturats de llarga
durada que corren el risc de convertir-se en “aturats
estructurals”, les formes d’exclusió s’han diversificat,
la feina que s’està creant és molt precària, la manca
d’oportunitats és la coordenada que caracteritza el
futur dels més joves i hem assistit a un important
retrocés dels drets socials.
Tot això està consolidant un nou model social
que podem caracteritzar de creixement amb subdesenvolupament. Aquest model seria el resultat de la
convivència entre una mena de recuperació basada en
alguns indicadors macroeconòmics amb l’existència
d’una societat més desigual, amb més precarietat,
menys drets i més exclusió social.
Els moviments socials davant la desigualtat
En aquesta realitat marcada per l’empobriment i
la precarització, hem de preguntar-nos quin és el paper que estan ocupant els moviments socials davant
d’aquesta realitat i, molt especialment, els moviments
sorgits després del 15-M o “revolució dels indignats”.
El 15-M va significar fonamentalment dues coses.
D’una banda, l’obertura de la politització a àmplies
capes de la societat que fins llavors no s’havien interessat per la política. De l’altra, aquest moviment va
suposar la impugnació i el rebuig a la interpretació
que des de les elits polítiques i econòmiques s’estava donant a la crisi, en què es presentava com una
conseqüència “d’haver viscut per sobre de les nostres
possibilitats” i on, sota el mantra de “no hi ha alternativa”, es presentaven com a inevitables les retallades socials i la renúncia a drets socials adquirits.
Com a conseqüència d’aquest procés, els movi28

ments socials després del 15-M s’han vist notablement enfortits en el seu intent de constituir-se en
una resposta organitzada de forma col·lectiva davant
la crisi i en convertir-se en una mena de contrapoder
davant la nova onada de mercantilització i privatització de béns i serveis que anteriorment estaven tancats al mercat en àmbits com la sanitat, l’educació o
els serveis públics.
Juntament amb aquest fet, una de les característiques més rellevants dels moviments post 15-M
és que no centren la seva actuació únicament en la
presentació de demandes davant les institucions, sinó
que també realitzen actuacions concretes que tracten
de donar una resposta directa a aquelles persones
que estan patint més profundament la crisi en àmbits
com els desnonaments, l’exclusió del sistema sanitari
o la manca d’aliments. Alhora, aquests moviments
s’han convertit en un interessant laboratori d’innovació social que, inspirant-se en l’economia social
i el cooperativisme, en múltiples casos cerca lluitar
contra l’exclusió amb iniciatives com les monedes
socials i complementàries, les xarxes d’intercanvi i de
reutilització d’objectes o el consum col·laboratiu.
D’altra banda, una part ha anat evolucionant fins
a donar el salt al terreny institucional assajant noves
formes de participació com es va poder observar amb
el sorgiment de diferents partits-moviments a les
passades eleccions municipals.
Així doncs, es podria dir que en quatre anys s’ha
consolidat una radiografia social paradoxal: la societat està mobilitzada, polititzada i conscient de la realitat, mentre que l’esquerda social ha assolit nivells
insuportables.
Això no obstant, una mirada més atenta a aquests
moviments ens permet realitzar alguns apunts en relació al tema de la desigualtat. Si ens fixem en aquelles temàtiques que han generat més atenció aquests
anys, es pot observar que les mobilitzacions que
més suport social han tingut han estat les diferents
“marees” en defensa dels serveis públics. En contrast,

altres àmbits també afectats per les retallades com
el desmantellament dels serveis socials han tingut
una resposta social molt menor. D’aquesta manera,
si es té en compte que en aquests moviments han
predominat els joves de classes mitges urbanes i que,
tot i algunes excepcions, els sectors populars i altres
sectors més empobrits hi han tingut un escàs paper
protagonista, es pot afirmar que aquells àmbits que
han tingut més resposta social han estat aquells que
han afectat més directament les bases que conformen
els moviments i que no necessàriament es corresponen amb aquelles retallades que més afecten les
persones en situacions de més vulnerabilitat i en risc
d’exclusió.
D’aquesta forma, les temàtiques que guarden una
relació més directa amb la desigualtat, la pobresa
i l’exclusió social no sempre ocupen un lloc central
ni han merescut una atenció específica dins de les
mobilitzacions que s’han produït dins del cicle de
protestes iniciat després del 15-M. Més aviat, han
estat les temàtiques de caràcter més transversal com
la defensa de la salut i l’educació pública davant
les polítiques de retallades les que han tingut més
suport social. Un bon exemple d’aquesta qüestió el
trobem, per exemple en la major receptivitat social
que ha tingut la “Marea Blanca” i les seves mobilitzacions en defensa de la sanitat pública en relació
al Real-Decret llei 16/2012 que suposava un profund
canvi en l’atenció sanitària en trencar amb la lògica
de considerar-la com un dret universal que assisteix a
qualsevol ciutadà.
Això no obstant, s’ha d’assenyalar que aquests
moviments sí que estan tenint una mica més de ressò
a l’hora de cridar l’atenció sobre l’augment de la pobresa i la desigualtat i demandar la necessitat d’implementar una agenda social que faci front a aquesta
situació des de l’àmbit polític.
Moviments socials i canvi social
Més enllà de la reflexió sobre les demandes incorporades en els moviments socials a l’agenda política
en relació a la desigualtat volem fer unes darreres
reflexions sobre el canvi social i les vies per aconseguir-lo.
Els darrers mesos, i arran de la participació de

bona part dels activistes d’aquests moviments en
diverses experiències electorals en l’àmbit municipal,
ha estat molt present el debat sobre les possibilitats
de transformació reals existents a través de l’àmbit
institucional.
Això no obstant, a l’hora de pensar el canvi social
en el context actual és fonamental tenir en compte
una qüestió. El concepte de considerar l’estat com
l’eix vertebrador més important de les relacions
econòmiques i socials avui està molt debilitat com a
conseqüència del divorci que s’ha produït entre el poder i la política: el desplaçament del poder vers unes
esferes financeres que operen en un àmbit global i la
crisi de les institucions representatives, atrapades en
un context encara territorial o nacional on cada vegada més aspectes escapen al seu àmbit d’actuació.
Essent conseqüents amb aquesta visió, es pot
afirmar que el canvi institucional és necessari però
no pas suficient per a la transformació social, i que
aquesta només serà possible com a conseqüència de
l’obertura de processos socials que, anant més enllà
d’allò institucional, estiguin encapçalats per la ciutadania organitzada com a palanca de canvi. D’aquesta
forma, el paper dels moviments socials seguirà essent
fonamental en la denúncia de les injustícies i la
incorporació de la qüestió social al debat polític, el
control de l’àmbit institucional, en la politització de
la societat i en la posada en marxa de noves iniciatives socials.
I és que el canvi social s’ha de concebre com un
procés interelacionat de múltiples activitats col·lectives coordinades a nivell social en diferents àmbits:
l’àmbit institucional, però també l’àmbit de la reivindicació, el sorgiment d’alternatives d’economies socials i al servei del bé comú, de consum responsable,
etc.
Amb això, més enllà de la dimensió institucional,
vull destacar la importància que té el qüestionament de l’hegemonia neoliberal des de les iniciatives alternatives col·lectives i des de les pràctiques
quotidianes. És en aquest àmbit on tots tenim una
responsabilitat per contribuir a un altre món millor
que ja està essent possible de la mà de la ciutadania
organitzada que fa possible que moltes iniciatives
q
socials estiguin sorgint.
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TTIP: La dictadura de les multinacionals
Javier Lezaola
El principal objectiu del neoliberal TTIP, tractat de lliure comerç dels EUA amb Europa, és
transferir poder polític dels estats europeus a les grans corporacions empresarials.
Fa uns mesos vaig assistir a una exposició artística que incloïa un vídeo en el qual una mena de
virus, format pels logotips de les multinacionals que
cotitzen a les principals borses del món, anava devorant successiva i implacablement, amb un inquietant
zum-zumeig com a fons musical, les banderes d’una
sèrie d’estats, fins a reduir-les totes a negre.
Al costat d’aquesta pantalla, una altra mostrava
un inquietant futur en què tots els exèrcits del món
capitalista ja depenien directament –no només indirectament, com ara– de les grans corporacions empresarials. Les forces armades dels estats havien estat
substituïdes per l’exèrcit d’aquest o aquell banc o
d’aquesta o aquella petroliera. S’havia passat de l’actual democràcia dels mercats a una futura dictadura
de les multinacionals.
De seguida vaig pensar que tot allò exemplificava
força bé el que persegueix el Tractat Transatlàntic
de Comerç i Inversió (TTIP – Transatlantic Trade and
Investment Partnership–, les seves sigles en anglès),
tractat de lliure comerç que estan negociant la Comissió Europea –en nom dels estats membres de la UE– i
el govern dels Estats Units a porta tancada. En secret.
Sense oferir als parlaments estatals detalls dels textos
sotmesos a negociació i entorpint tot el que poden la
tasca de control dels membres del mateix Parlament
Europeu.
I és que el principal objectiu del neoliberal TTIP
és precisament fer realitat un vell somni de les elits
dominants: transferir poder polític de les institucions
europees –d’àmbit autonòmic, estatal i continental– a
les multinacionals. En altres paraules, concedir un
poder pràcticament il·limitat a les grans corporacions
empresarials, eliminant les poques traves legals i
burocràtiques que encara existeixen a la seva llibertat
d’explotar el treball assalariat i precaritzar els drets
i les condicions de vida dels treballadors. És cert que
abans de l’aprovació del TTIP els estats europeus s’estan limitant a sotmetre’s a les ambicioses pretensions
de les multinacionals, però és que després de l’aprova30
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ció del TTIP ni tan sols se’ls preguntarà.
El TTIP té dues possibilitats: acabar aprovat, com
el NAFTA, o sense aprovar, com l’ALCA.
El neoliberal Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica
del Nord (NAFTA –North American Free Trade Agreement–, per les seves sigles en anglès) entre els Estats
Units, Canadà i Mèxic va provocar la rebel·lió de
l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional (EZLN) a
l’estat mexicà de Chiapas l’1 de gener de 1994, dia
de l’entrada en vigor de l’acord. I és que l’aprovació
del NAFTA, que a l’oligarquia mexicana sí que va suposar-li una oportunitat de negoci, als treballadors
–i molt especialment als camperols indígenes– els va
suposar la ruïna econòmica. Parlem de la democràcia
dels pobles o de la dictadura de les multinacionals.
Europa, la vella Europa, té la paraula.
Per la seva part, l’ALCA (Àrea de Lliure Comerç
de les Amèriques) va pretendre expandir el NAFTA
d’Estats Units, Canadà i Mèxic a la resta d’estats del
continent americà –amb l’exclusió de la bloquejada
i resistent Cuba–, però el triomf d’Hugo Chávez a
Veneçuela va frenar en sec aquest tractat de lliure
comerç i Veneçuela i Cuba van posar en marxa l’ALBA
(Aliança Bolivariana per als Pobles de la Nostra Amèrica – Tractat de Comerç dels Pobles), aliança antiimperialista i de comerç just i col·laboració solidària entre
els pobles d’Amèrica Llatina i el Carib de la qual avui
també en formen part altres estats com ara Bolívia,
Nicaragua o Equador i que va acabar amb els esforços
dels EUA per imposar l’ALCA.
Allò que els EUA presenten com a desitjables i
inofensius tractats de lliure comerç en realitat són
poderosos instruments de desregulació i flexibilització
del mercat per garantir llibertat de moviments i les
més altes taxes de guany a les grans corporacions empresarials –en la seva major part d’origen nord-americà–, a costa de precaritzar fins al paroxisme els drets i
les condicions de vida de les classes populars.
La democràcia dels pobles o la dictadura de les
multinacionals.
q

NO AL TTIP
COmunitats cristianes populars

de l’Estat espanyol

Des de les Comunitats Cristianes Populars diem NO
al tracta de lliure comerç entre la Unió Europea i els
EUA (conegut popularment per les seves sigles TTIP),
perquè retalla drets i llibertats a la ciutadania i als
estats, lliurant-los als grans lobbies corporatius de les
empreses transnacionals.
Un descarat alliberament dels mercats, una perversa desregulació de drets dels consumidors ja adquirits,
l’enorme pèrdua de l’ocupació en temps de crisi, la
destrucció del medi ambient o la possibilitat que
grans multinacionals puguin demandar els estats si
limiten els seus beneficis, són algunes de les barbaritats més greus que s’estan negociant en secret amb
aquest tractat internacional.
L’entrega al capitalisme més brutal que suposa el
TTIP afectaria camps tan quotidians com l’alimentació
(on entrarien productes que fins ara estan prohibits,
com els transgènics o el clembuterol), l’ocupació (que
tot i que no ho diguin suposaria la destrucció de fins
a un milió de contractes), l’ecologia (amb la destrossa
de terres que suposaria el fracking), la farmàcia (duplicant la validesa de les patents i autoritzant-los gairebé la liberalització de preus), la cosmètica (ja que
s’homologarien més de 1.300 substàncies prohibides a
la UE), o la privacitat (ja que el tractament de dades
personals podria estar en mans de les transnacionals).
Des de les CCP de l’estat espanyol no podem callar
aquest abús que compta amb la complicitat de la majoria dels nostres europarlamentaris (tot i que és just
reconèixer la clara oposició de l’Aliança Lliure Europea
i l’Esquerra Unitària Europea). Per això els exigim
que informin el poble que els va votar i al que diuen
representar i els demanem que es neguin a aprovar
aquest tractat, sol·licitant en contra, un referèndum
consultiu, per tal que sigui la població afectada qui
pugui decidir sobre les terribles conseqüències que
suposa el TTIP.
Denunciem finalment la hipocresia de la majoria
dels partits espanyols que ara es lamenten però que el
maig del 2014 van rebutjar en bloc la petició del grup
de l’Esquerra Plural i no van permetre el debat. Van
ser tant el PP com el PSOE, secundats per CiU, PNV i
UPyD.
q
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Patrocinats per aquesta agenda

http://servicioskoinonia.org
- RELaT: Revista Electrònica Llatinoamericana de Teologia
- Servei Bíblic Llatinoamericà. En 3 idiomes.
- Calendari litúrgic 2000-2036. També en anglès
- Martirologi Llatinoamericà
- La Pàgina de Monsenyor Romero. I les seves homilies.
- La Pàgina de Pere Casaldàliga: els seus llibres, cartes...
- La columna setmanal de Leonardo Boff. Cada divendres.
- La Pàgina de Cerezo Barredo: el dibuix de cada diumenge
- «Pàgines Neobíbliques». Relectura de la Bíblia.
- Contes Curts Llatinoamericans. Una antologia.
- Biblioteca. Sales: general, teològica, bíblica i pastoral.
- LOGOS: articles curts variats.
- Llibres Digitals Koinonía. Gratuïts i imprimibles.
- Col·lecció «Temps axial»: tiempoaxial.org
- Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana
- Totes les Agendes, des de 1992, en format digital, recolliu-les, a: latinoamericana.org/digital
TOTS ELS NOSTRES SERVEIS SÓN GRATUÏTS

Ve de la plana 237
alegries. Per aquestes llàgrimes ja hi haurà temps.
Plora pel so de les sirenes que s’apropen, perquè
endevina l’ajuda, perquè sap que el negre Turiño, el
metge a qui aguanta el cap i ell, estaran salvats, i
que, mesos més tard, allò serà una anècdota més,
d’aquelles que li agrada explicar al pati de casa, a la
seva gandula preferida, sota l’ombra del flamboyán,
amb la Silvita asseguda a la falda, escoltant-li narrar
les peripècies del negre Turiño al volant, de la seva
por a les serps i a la sang; de totes les caminades
que ell i els seus col·legues fan dia rere dia per
arribar a comunitats ben allunyades, on mai abans
havien vist un metge. Escoltarà l’ohhh prolongat de
la Silvita quan li expliqui de selves i panteres, i assaborirà el rom que li ofereixi en Sergio de l’ampolla
nova “especial pel retorn”, i del petó prolongat que
la Silvia posarà als seus llavis, després de recriminar-li somrient “mira que arribes a inventar”; mentre
la nena va a cercar el darrer dibuix que ha fet del seu
papa, “guarint els nens del món”.
31

UT
JA
R
.J
II

DESIGUALTAT I PROPIETAT:
Qui determina QUÈ VOLEN DIR

Ivone Gebara

Camaragibe, Pernambuco, Brasil

Molt sovint tenim la ingenuïtat de pensar que
les paraules volen dir el mateix per a tothom com si
aquestes fossin “objectes” immutables. Amb tot, les
paraules tenen història i es lliguen a la història de qui
les fa servir. A poc a poc anem aprenent a distingir la
grafia del seu sentit o la grafia de la paraula de la interpretació que en fem. Per exemple, “morir-se de set”
o “morir-se de gana” o “morir-se d’amor” són expressions que han d’interpretar-se segons la situació de la
gent que les pronuncia. I no sempre que algú diu que
s’està morint de gana o set realment és un miserable a
qui li falta el pa de cada dia. De la mateixa manera, de
vegades les paraules no fan el que diuen. Per exemple,
afirmar que “naixem tots iguals” o “la justícia és per a
tothom” poden ser paraules pronunciades per impressionar determinada gent perquè queda bé dir-les. La
veritat sigui dita, però, és que no tenen consistència
en la vivència de les relacions humanes, és a dir, no
milloren ni transformen els nostres comportaments.
En aquest sentit, podem dir que totes les explicacions i interpretacions de la desigualtat i de la
propietat no són pas iguals. A més, també cal distingir
l’enfocament que es fa servir en l’ús de la paraula, és
a dir, si parlem en clau ètica, en clau geogràfica, en
clau econòmica, en clau cultural o en clau de gènere.
Em limitaré a fer-ho en clau ètica cristiana, en relació
a aquestes dues paraules. També faré una breu mirada
privilegiant, sobretot, la vivència de les dones.
La desigualtat i la propietat, la igualtat i la propietat han de ser enteses de manera diversa i plural.
Aquesta manera inclou les diferents cultures, les visions, els gèneres, les ètinies, els moments de la vida.
Així, cadascú de nosaltres és un cos amb una història
pròpia, se situa en un lloc i en un temps sempre en
moviment, i a partir d’aquí s’expressa en paraules i els
delimita un sentit. Imaginem, sense pensar-hi gaire,
que el sentit vigent o el que donem a les coses és el
sentit més verdader, el més correcte, i inclou les experiències tant d’homes com de dones. Aquest fou el
procediment més habitual que vam tenir al llarg de la
història humana, sobretot en el cristianisme. Tanmateix, acabem sempre excloent les vivències diferents de
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les que jutgem normals o segons la interpretació que
tenim de la nostra tradició religiosa.
La igualtat i Déu
Hi ha els que van pensar en un concepte d’igualtat
que provenia de Déu, basat en la Bíblia. I, per tant, de
completa acceptació per part de tots els fidels adeptes
al cristianisme. Amb tot, aquí hi ha un conflicte d’interpretacions. No hi ha coincidència entre les diferents
interpretacions i les pràctiques que segons els diferents grups són exigides per Déu. Al cap i a la fi, de
quin Déu parlem? Qui és ell? Com se sap si Ell és Ell o
Ella o un neutre plural que engloba tot el que existeix?
Molt sovint creiem que al llarg de la història del
cristianisme va haver-hi un sol model d’igualtat i
justícia. Tot i així, des que vam començar a percebre
la complexitat de les interpretacions històriques ens
anem adonant que aquesta interpretació única no ha
existit mai a la vida real. Ens adonem que cada model
d’igualtat en genera uns altres de desigualtat. Molta
gent va crear formes de vida en igualtat, i ho van
atribuir a la inspiració divina. Malgrat tot, la corrupció
personal, la competició va anar mostrant els límits de
tots els comportaments i temptatives d’atribuir a Déu
models de vida i comportaments de forma absoluta.
Podem dir, fins i tot, que la igualtat es va fer servir,
tan sols, com a nom, atès que les relacions humanes
quotidianes revelaven desigualtat entre les persones.
La desigualtat, en un sentit ètic, vol dir fer diferència
entre drets deguts a les persones: crea diferències
fictícies per tal de no atribuir els drets reals i legals
a la gent. Per exemple, durant el temps de l’esclavitud negra al Brasil es pensava que els blancs eren els
redemptors dels negres perquè gràcies al seu color
tenien més coneixements i privilegis davant Déu i més
drets socials. El mateix es pot dir dels pobles indígenes
davant del colonitzador. Aquest estava convençut de
la seva superioritat, convençut de portar a terme una
obra de i per a Déu, tot obligant els natius a “convertir-se al catolicisme”. D’aquesta manera es justificava
la desigualtat a través de les més diverses ideologies
polítiques i religioses.

més desigualtats socials, econòmiques i culturals que
els homes. Això és per culpa del lloc que ocupen a la
societat i per les interpretacions que s’han fet al llarg
de la història patriarcal del seu paper subaltern i dependent. En aquesta situació, continuem també sent
les que tenim menys propietats en relació als homes.
Dit d’una altra manera: la major part de les riqueses
capitalistes està en mans dels homes, i en conseqüència ells són els amos de les propietats. I no tan sols
això: els homes es creuen molts cops propietaris de les
dones, propietaris dels seus cossos amb autoritat de
controlar-los i ser-ne una mena de legislador. Sabem
que hi ha diverses societats que els concedeixen culturalment un poder polític i cultural més gran. Aquesta
situació es manifesta també en les diferents tradicions
religioses, particularment les cristianes. L’actual organització i lluita social de les dones és considerada per
aquestes una forma de justícia col·lectiva, encara que
sigui considerada una amenaça per a d’altres grups.
Avui dia hi ha molta gent crítica pel que fa als
conceptes absoluts a partir de la centralitat jeràrquica
masculina, i treballen en la construcció de relacions
més igualitàries i interdependents. Ens adonem que
ens necessitem els uns als altres, que som germans
i germanes a la recerca de llibertat, i també en la
creació i manutenció de noves formes d’opressió.
Sembla que estiguem convidats per la Vida a reveure
comportaments i proposar d’altres claus de lectura de
la història, dels valors i dels contravalors que la constitueixen. La invitació s’estén també a les religions en
l’intent d’eliminar els fonamentalismes i intransigències que han provocat alienació, ceguesa i conflicte
arreu. Es tracta d’un procés educatiu lent i desafiant
que pretén ajudar-nos a sortir de l’embruix que certes
interpretacions culturals i religioses ens han imposat.
Hom exigeix un nou diàleg. Cal una nova invitació al
coneixement i al discerniment mutus. Només així es
pot acollir la humanitat plural, les creences plurals, els
Dona i propietat
En aquest context ens podem preguntar: poden les gèneres i identitats plurals. Acollir no vol dir acceptar-ho tot a la babalà, sinó acollir l’altre perquè tindones viure la desigualtat més que els homes? Poden
guin una motivació per a l’esperança, perquè surtin de
tenir menys propietats?
Quan els conceptes universals comencen a ser par- la banalitat dels eslògans religiosos, de l’estupidesa del
ticulars i a tenir moltes interpretacions fonamentades preestablert que molt sovint no permeten la solidaritat
en la diversitat de les experiències humanes comencem i el pensament plural. M’atreveixo a dir que aquesta
postura fa pensar, ara mateix, en la “vida en abundàna adonar-nos de moltes coses. Podem dir, de fet, que
a les societats patriarcals les dones han viscut i viuen cia” de la qual ens parlava Jesús de Natzarè.
q
La mateixa perspectiva il·lumina la noció de
propietat privada o col·lectiva. Entre no tenir béns
materials i acumular tots els béns possibles hi ha una
escala innombrable d’interpretacions. Entre la propietat individual i l’estatal hi ha també una ideologia que
alimenta i oposa un grup a l’altre. Va bé recordar que
la paraula “propietat” es refereix a moltes més coses
que la simple possessió de béns materials. Té a veure
amb la interioritat de cadascú, amb la relació entre
aquestes i les paraules, de tal manera que es pot fins
i tot afirmar que sóc o no propietari de mi mateix.
Des del punt de vista religiós n’hi ha que diuen que
som “propietat” de Déu i que som al món per fer la
seva voluntat. No sempre hem estat prou lúcids en l’ús
d’aquesta o d’altres ideologies sobre la “propietat” de
Déu. En realitat aquesta afirmació es va expressar en
relacions històriques moltes vegades desproveïdes de
justícia. Les dones en particular tenen una experiència
dolorosa d’aquesta “propietat”, freqüentment traduïda
per la propietat masculina del seu propi ésser. Podem
constatar mobilitat, límits i jocs de subjectivitats i
poders presents en la comprensió i interpretació d’un
mateix concepte o d’una mateixa expressió.
Cadascú imagina que la seva comprensió de la
desigualtat o de la igualtat i de la propietat és la més
correcta. S’esfereeix quan algú proposa una tesi diferent o fins i tot contrària a la seva. Defensen fins i
tot amb violència el seu petit món d’interpretacions i
de judicis. Se senten amenaçats pels altres i no poden
conviure amb interpretacions diferents. Això passa
molt en l’actualitat, quan molts pobles i molts grups
exigeixen la seva autonomia i les dones -per dret- la
ciutadania plena a la societat i a l’església. Les dones
són acusades de destructores de l’ordre social i religiós. Trenquen amb una interpretació de la vida i de la
història vista com a natural, i introdueixen una multiplicitat de noves interpretacions.
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Les tendències de la renda i la riquesa deixen quel- persones s’alcessin en armes. Doneu-me una societat
com molt clar: l’esquerda entre rics i pobres és més
enormement desigual, i us mostraré un estat policial. O
ampla que mai, i continua augmentant, mentre que
una sublevació. No hi ha excepcions. Nick HANAUER.
el poder està, cada vegada més, en mans d’una petita
elit. OXFAM-INTERMÓN, Informe octubre 2014, Iguals.
Un dels defectes del fonamentalisme de mercat és
que mai ha prestat atenció a la distribució dels ingresHi ha hagut una lluita de classes durant els darrers sos, ni a la idea d’una societat bona o justa. Joseph
20 anys, i la meva classe ha guanyat. Warren BUFFET, STIGLITZ.
la 4a persona més rica del món.
La desigualtat és l’arrel de tots els mals socials.
Així com qualsevol revolució es menja els seus fills, Papa FRANCESC.
el fonamentalisme de mercat sense control pot devorar
el capital social necessari per al dinamisme a llarg
Al ritme actual, caldran 75 anys per tal que les
termini del propi capitalisme. Mark CARNEY, governador dones rebin el mateix sou per la mateixa feina. Només
del Banc d’Anglaterra.
tres de les 30 persones més riques del món són dones.
A l’Índia, el sou mitjà diari d’un home és aproximadaEn aquest país podem tenir democràcia, o bé poment 2,5 vegades més gran que el d’una dona que faci
dem tenir molta riquesa concentrada en mans d’una
la mateixa feina.
minoria, però no podem tenir ambdues coses. Louis D.
Les dones ho tenen encara més difícil que els hoBRANDEIS, exmagistrat del Tribunal Suprem dels EUA. mes; si la taxa de reducció de l’esquerda salarial entre
homes i dones continua al mateix ritme, caldran 75
Ser ric i que això es valori en una societat injusta
anys per complir amb el principi d’igualtat de retribució
és una vergonya. Mahatma GHANDI.
per una mateixa feina. OXFAM-INTERMÓN.
Si no es duen a terme intervencions polítiques
deliberades, els elevats nivells de desigualtat tendeixen
a autoperpetuar-se. Condueixen al desenvolupament
d’institucions polítiques i econòmiques que treballen
per mantenir els privilegis polítics, econòmics i socials
de les elits. Institut d’Investigació de l’ONU.
Cap societat no pot mantenir un increment similar de la desigualtat. De fet, no existeixen exemples
en la història de la humanitat en els quals la riquesa
estigués tan acumulada sense que en algun moment
apareguessin les forques. Nick HANAUER, empresari
multimilionari nord-americà.
Cap societat no pot mantenir un increment similar
de la desigualtat. De fet, no existeixen exemples en la
història de la humanitat en els quals la riquesa estigués tan acumulada sense que en algun moment les
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Font: OXFAM-INTERMÓN, Iguals, octubre 2014.

per il·luminar l’anàlisi

Esquerda entre dones i homes al món:
Població:
50%
50%
Hores treballades:
52%
48%
Diner en propietat:
10%
90%
Terra en propietat:
10%
90%
Crèdit agrícola:
2%
98%
Pobres:
67%
33%
Analfabets/es:
70%
30%
Persones desnodrides:
80%
20%
Infants no escolaritzats:
67%
22%
Càrrecs parlamentaris:
17%
83%
Càrrecs ministerials:
16%
84%
Direcció d’empreses:
14%
86%
Font: Clara Murguialday: Metodologías para evaluar el
impacto de género en las intervenciones de desarrollo, 2009,
manosunidas.org/noticia/abril-india-acceso-las-propiedades
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desigualtat i propietat: de la noblesa a la burgesia
Frei Betto

São Paulo, SP, Brasil

N’hi ha ben bé prou a fer un cop d’ull al nostre
voltant: el món en què vivim és desigual a propòsit. La
dada és de la Ong Oxfam, del Regne Unit, divulgada a
Davos, Suïssa, el gener de 2014: 84 bilions de persones
disposen d’una renda equivalent a la que posseeixen 3,5
milions de persones. És a dir: la meitat de la humanitat.
L’economista francès Thomas Piketty, en el seu
llibre El capital al segle XXI, llibre que s’ha convertit en
un best-seller mundial, alerta que el gran desafiament
que hem d’afrontar és la manera de desfer el nus que,
a dia d’avui, permet l’acumulació privada de la riquesa
en mans d’uns pocs. Afavorida pel dret de l’herència,
aquesta concentració fa que la desigualtat s’aprofundeixi al casino global, on la renda que resulta de l’especulació supera la de la producció.
En altres temps, el poder i la riquesa (que sempre van de bracet) es concentraven en la noblesa. Els
vincles sanguinis garantien el privilegi de l’herència
genètica. Al noble no li convenia treballar, que era una
activitat reservada a la plebs. El noble només s’ocupava
de passar-s’ho bé...
L’ascensió de la burgesia va transferir el privilegi de
la “sang blava” a la possessió de propietats. El llinatge
de la noblesa va ser destronat per la riquesa de la burgesia. Era més important ser fill de banquer o d’empresari que no pas ser fill d’un príncep. Aquest “només” té
ascendència aristocràtica; l’altre té els pèmpims...
Al segle XIX, Karl Marx va analitzar pertinentment
la manera com la mercaderia (o la propietat) imprimeix
valor a les persones. Ho va qualificar, amb molta propietat, de “fetitxe de mercaderia”.
Per al capitalisme, una rosa no és una rosa. Més ben
dit: una persona no és una persona. Una persona, com
a tal, no val res. Llevat que es presenti revestida de
fetitxe, d’alguna cosa que, als ulls dels altres, provoqui
un encantament.
Aquest encantament és la mercaderia que la revesteix. En Joan és una persona. Ara bé, si no ostenta cap
mercaderia de valor, en Joan és un zero a l’esquerra.
Per contra, si en Joan té un banc, una empresa, unes
terres, un cotxe de gamma alta i es vesteix amb roba de
marca, aleshores el seu valor resplendeix dins la societat i provoca admiració i enveja.

Ras i curt: el valor no deriva del fet que en Joan
sigui una persona, sinó del fet que sigui un propietari.
Ostentar patrimoni és exhalar el seductor aroma dels
calés.
Aquesta anomalia o inversió de valors contamina
profundament la societat capitalista. El pobre que roba
és un lladre. El ric, però, és un corrupte. Al pobre se’l
tanca en una presó infecta. Al ric se’l tracta amb respecte i se li dóna tota mena de confort. Si un pobre
mata, és condemnat a anys de presó. El ric, en canvi,
compta amb bons advocats i es beneficia de la legislació feta d’acord amb el sistema en què vivim: per als de
sobre, impunitat; per als de baix, el càstig sever i cruel.
El fonament de la desigualtat resideix, per tant, en
la propietat. En democràcia, en principi, tothom té dret
a la propietat. Però poca gent té accés a aquest dret.
L’acumulació de la propietat en mans d’uns pocs ve
donada per la multiplicació de molts que no tenen res.
Quan jo era petit, a Belo Horizonte, hi havia una
pila de botigues al meu barri, de comerços i establiments on poder comprar des de verdures fins a productes de neteja. Quan van aparèixer els supermercats, les
botigues van haver de tancar. I ara, amb els centres
comercials, els supermercats entren en crisi.
La piràmide de la desigualtat, basada en la concentració de riqueses, s’estreny sempre més, i condemna
una considerable parcel·la de la humanitat a l’exclusió i
a la pobresa. Tant és així que, per no tenir, no tenen ni
els béns essencials, com ara un lloc on viure i aliments
per poder menjar decentment.
La solució es troba en la intervenció de governs
progressistes, a través de legislacions avançades, que
impedeixin la formació d’oligopolis i defensin els drets
de la majoria de la població. Una llum d’esperança rau
en l’economia solidària, autogestionada, que faciliti als
treballadors el fet de ser amos i senyors dels mitjans de
producció. La reducció de la desigualtat social exigeix
la reducció de la concentració de propietats i de riquesa
en mans d’uns pocs. Sense aquesta perspectiva, la desigualtat entre el món dels rics i el món dels pobres no
fa més que accentuar-se.

q
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propietat privada i desigualtat
João Pedro Stédile

Militant del MST (Moviments dels Treballadors Rurals Sense Terra), São Paulo, Brasil

La història de la humanitat és un llarg camí a la
recerca permanent de la igualtat i de la justícia social
per a tots els éssers humans. La història del capital és
la història de l’apropiació privada dels béns i riqueses
de la humanitat. I de la seva concentració. També, per
tant, de la desigualtat social. Per això la història del
capital és antisocial. Però algun dia serà superada per
la força social de la humanitat.
Hi ha moltes maneres de llegir la història del capital; jo ho faré d’una. El capital és la suma de béns
produïts pel treball humà. I és mesurat per l’expressió
de la moneda. Marx deia que els diners són un fetitxe,
una il·lusió econòmica, ja que no tenen cap valor per
ells mateixos. Amb prou feines expressen un valor determinat pel treball humà. L’ideal seria que, en comptes
de monedes (ja siguin dòlars, euros, reals, pesos, etc.),
els béns es mesuressin pel temps de treball que signifiquen. Una barra de pa equivaldria a dues hores de
feina. Una taula, a un dia de feina. Una camisa, a dos
dies. Un ordinador equivaldria a unes quantes setmanes
de feina. Una casa valdria dos anys de feina. D’aquesta
manera seria més fàcil entendre que quan una persona
s’apropia i posseeix molts béns (vistos com a propietat
privada), més enlla de la seva possibilitat de feina,
aquests béns volen dir molts dies de feina d’una persona en concret, i que d’altres se’n van apropiar. D’aquí
neix la desigualtat. Tothom treballa durant tota la vida.
A la feina produïm tota mena de béns. Tanmateix, la
propietat d’aquests béns no es divideix segons el temps
de treball de cadascú. Si fos així viuríem en una societat igualitària, si més no entre els que treballen.
La nostra societat és extremament desigual. I la
desigualtat social va néixer de la mateixa manera que
es va constituir la propietat privada dels béns.
Tot buscant les arrels històriques de la propietat
privada arribem fins al segle XIII, quan els pagesos i
els artesans que vivien als feus van passar a produir
béns excedents, i els van dur a les fires temporals que
hi havia al llarg dels camins rals. Que aviat es transformarien en fires permanents amb un nom nou: el
mercat.
Aquests béns que portaven al mercat van rebre
el nom de “mercaderies”. Al principi eren intercanvis
segons les necessitats. Però de seguida va sorgir una
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mercaderia intermediària, que mesurava el valor (del
temps de feina inclòs en cadascun dels béns), i després
va aparèixer la moneda per ajudar a accelerar i facilitar
la circulació d’aquestes mercaderies.
Amb el mercat i la moneda va sorgir l’intermediari.
Una figura que va passar a comprar les mercaderies per
un determinat preu als pagesos i als artesans, i revendre-les per un preu més gran a qui les necessités. Dit i
fet. Així va néixer el capitalista. El capitalista és aquell
que acumula riqueses, béns, sense haver de treballar,
sense haver-les de produir. La diferència de valor entre
el preu pagat i el preu de revenda de les mercaderies
resultava un valor que era apropiat privadament per
aquest comerciant, que d’aquesta manera anava acumulant riqueses i creixent econòmicament sense produir
res en absolut. Els primers capitalistes van ser els
comerciants, que vivien als burgs (noms dels mercats i
ciutats alemanys) i és per aquest motiu que els pagesos els van anomenar “burgesos”. Així va néixer també
la propietat privada de les mercaderies, que ja no es
quedaven amb els que les produïen sinó que anaven
al mercat. Naixia la desigualtat: els que compraven i
revenien les mercaderies es quedaven amb un valor
més, cosa que els enriquia i distingia dels altres, que
tan sols treballaven produint els béns.
Van passar tres-cents anys. Els guanys per l’acumulació de riqueses al comerç van ser tants que va
dur els burgesos europeus a finançar expedicions per
anar fins a la Xina, l’Índia i l’Àsia en general, per tal de
buscar-hi mercaderies. Anys més tard se’n van anar al
continent americà.
Al segle XVIII hi ha una revolució tecnològica en el
coneixement, revolució que va portar l’home a dominar
l’energia física mitjançant la màquina de vapor. Això va
possibilitar el desenvolupament de màquines que podien produir béns amb menys temps de treball humà.
Van sorgir les fàbriques de béns. Va haver-hi una
revolució social. Van portar milions d’éssers humans a
treballar dins de naus industrials, organitzats segons
una divisió de tasques, cosa que va multiplicar la rapidesa per fer els béns necessaris, ja fossin aliments
industrialitzats als frigorífics, a les fàbriques de sabates, roba, mobles i utensilis diversos. Van sorgir el
ferro, les plantes siderúrgiques, el ciment, el maó, i

tot plegat va fer augmentar la rapidesa i la mida de les
construccions.
Tot això de l’augment de la productivitat del treball
sembla que hauria de portar un enorme progrés social
i una baixada de preus ostensible. Amb tot, com que
vivíem en el món del capital i de la propietat privada,
aquesta revolució tecnològica va ser apropiada només
per uns quants éssers humans, que es van convertir en
propietaris privats de les màquines i de les invencions,
i van passar a contractar de forma privada, i a comprar
també la força de treball de la gran majoria, dels que
treballaven, tot convertint el mateix treball humà en
una mera mercaderia. Tot seguit, els béns produïts per
aquest treball ells el venien per un preu superior, i
s’apropiaven de forma privada del que es va començar a
anomenar “plusvàlua”: un augment de valor econòmic
d’una propietat privada o objecte.
Amb tot això neix una altra contradicció: la fabricació de béns va augmentar molt, i, en canvi, va disminuir molt el seu preu, mesurat pel temps de treball
necessari per produir-los. L’apropiació principal d’excedent, però, es va anar acumulant de forma privada
únicament per uns pocs burgesos industrials, aquells
que eren els propietaris de les màquines i de les fàbriques, i podien contractar els operaris, els veritables
productors dels béns. I les diferències dins la societat
van augmentar vertiginosament, separant els que treballen dels que s’apropien de la feina d’aquells.
El capital passa a dominar també la producció dels
béns, no tan sols el comerç. Aleshores apareix la fase
del capitalisme industrial. L’interès dels burgesos per
apoderar-se dels béns arriba també a l’agricultura. I el
principal canvi és que la burgesia, dominant l’estat,
com a forma jurídica de normativitzar la societat capitalista, introdueix, per primer cop, la propietat privada
de la terra, convertint un bé de la natura en un fruit
del treball. La propietat privada de la terra va ser una
condició imposada per l’estat per atendre les necessitats de la burgesia a l’hora d’invertir en maquinària i
contractar assalariats en la producció agrícola.
El capitalisme industrial va dominar tota Europa
durant dos-cents anys. Fins que es va esgotar la possibilitat d’expansió dels seus negocis i de la seva acumulació en cada país. Això va comportar la concentració
de grans empreses en un mateix país, i immediatament
després la necessitat d’aquestes empreses de sortir a
l’exterior, traslladant les fàbriques a d’altres països per
tal de buscar nous mercats, més matèries primeres i

més operaris per explotar. És així que neix, a principis
del segle XX, l’imperialisme, un moviment necessari
del capital, que necessita expandir-se més enllà de
les fronteres per poder continuar acumulant i concentrant riqueses en d’altres països. Apareix una burgesia
internacional, que es va apropiant privadament de les
riqueses sense respectar les fronteres o sobiranies de
les nacions. I la desigualtat social s’amplifica arreu del
planeta.
Les disputes entre aquestes burgesies industrials
per controlar mercats, matèries primeres i mà d’obra
per explotar va ser tanta que va dur la humanitat a
dues guerres mundials en tan sols cinquanta anys. Hi
van morir aproximadament 50 milions de persones.
Arribem a l’any 1990, l’era dels governs Thatcher i
Reagan, l’entrada del capitalisme en una nova fase. Ara
el centre d’acumulació de riqueses ja no és el comerç,
la indústria o la producció de béns, sinó els propis
diners, convertits en capital, que es va multiplicant en
interessos, en el control de les accions de les empreses
productives i en l’especulació de les mercaderies. El
capitalisme financer domina totes les formes d’apropiació del capital. I quan van caure les barreres del socialisme dels països de l’est, es va imposar la ideologia
del neoliberalisme. Per primera vegada a la història de
la humanitat, una sola manera de producció, el capitalisme, es va assentar en tot el planeta. Un planeta
“globalitzat”.
Aquestes últimes dècades van ser encara més concentradores i centralitzadores de riquesa: en mans de
menys capitalistes, ara concentrats en els banquers i
en els accionistes de les grans empreses transnacionals.
Menys de 500 empreses controlen més del 60% de tota
la producció mundial, però donen feina a només un 8%
dels treballadors. Hi ha cinquanta cops més diners/capital circulant arreu del món en forma de dòlar i euro,
que no pas el seu equivalent en mercaderies. Tan sols
un 1% dels capitalistes, propietaris privats dels béns,
controlen més riquesa que tots els altres 99% junts.
Han introduït la propietat privada en els éssers vius,
les llavors transgèniques, l’aigua, la biodiversitat i fins
i tot l’oxigen.
La humanitat mai no ha arribat a tanta concentració de riquesa i desigualtat. Però no cal desesperar-se: per la seva intel·ligència, saviesa i capacitat
d’organització dels pobles, la humanitat superarà el
capitalisme i la propietat privada, que solament genera
desigualtats i problemes socials.

q
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la desigualtat a la història
Alfredo Gonçalves

São Paulo, SP, Brasil - Roma, Itàlia

L’estudi de la història ha estat bombardejat per una
sèrie creixent d’interrogants. Molts autors són unànimes a l’hora de concloure que la trajectòria humana
sobre la faç de la Terra no és lineal. Segons les coordenades del temps i de l’espai, en canvi, la humanitat
continua en un vaivé tortuós i laberíntic.
Seguint la línia del temps, l’itinerari de les civilitzacions en general i de cada poble en particular sol
ser sinuós i turbulent. Els avenços, les reculades i els
alts i baixos posen en joc el concepte de progrés. Es
desfà la idea que una generació és superior a la precedent i inferior a la següent. El segle XX desmenteix
aquest optimisme evolutiu. A pesar de les innovacions
tecnològiques, s’ha revelat un període d’extrema barbàrie: dues guerres mundials amb milions de morts i
de mutilats, colonialisme i totalitarisme, injustícies i
desequilibris socioeconòmics, bomba atòmica i holocaust, terrorisme i genocidis, enfrontaments armats en
diverses parts del planeta...
Pel que fa a l’ocupació de l’espai, la linealitat
es mostra encara més irregular. La “història universal”
que s’ensenya a les escoles acostuma a limitar-se als
esdeveniments del món occidental, d’origen judaico-xinès i grecoromà. Civilitzacions mil·lenàries com
la xinesa, japonesa i índia, per exemple, o bé seculars
com l’asteca, maia i inca, tret de rares excepcions,
pràcticament són desconegudes. L’eurocentrisme
econòmic i cultural va dominar bona part de la historiografia.
D’altra banda, tant en termes temporals com espacials, la piràmide de la desigualtat social, econòmica
i política (per no parlar del racisme i dels prejudicis
ètnics) s’imposa com una constant al llarg de tota la
història. N’hi ha ben bé prou amb un vol d’ocell sobre
les civilitzacions de l’antiga Mesopotàmia, d’Egipte i
dels continents asiàtic i africà; sobre les conquestes
perses, babilòniques, mongols i gregues; sobre els vastos territoris del domini romà i el feudalisme medieval;
i, finalment, sobre la societat moderna i contemporània, per adonar-se de la discrepància entre la base i el
cim de la piràmide.
Al món antic, la ciutat-estat, amb tot el seu esplendor, s’alçava sobre les espatlles dels camperols,
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dels pagesos i dels pastors, a través de pesats tributs
i de la institució periòdica de les corvees (treball gratuït per al rei i la cort). Als imperis xinès i japonès,
d’una banda, i en el règim de castes indi, de l’altra,
una àmplia base de la població mantenia les elits privilegiades. Fins i tot a les ciutats gregues dels filòsofs
Plató i Aristòtil, bressol de la democràcia, els esclaus i
les dones no tenien veu ni vot, eren ciutadans de segona classe. El luxe i la depravació de l’Imperi Romà es
deuen a les riqueses segrestades als pobles “bàrbars”
(sinònim de perifèrics i subjugats) i, després, distribuïdes com a panem et circensis als amfiteatres de la
ciutat eterna. A la “societat feudal” (títol del llibre de
Marc Bloch), els serfs sustentaven els cavallers, el clero
i la noblesa, en un pacte desigual de “subjecció a canvi
de protecció”, cosa que volia dir servitud i treball dur
de sol a sol.
Però quan arribem als temps moderns, i fins i tot
a la societat contemporània, les coses canvien només
superficialment. D’una banda, el pas del feudalisme a la
manera de producció capitalista, acompanyada dels esforços per la democratització del poder, ensopega amb
dificultats no resoltes; de l’altra, les experiències del
socialisme real es manifesten com una mena de capitalisme d’estat, on una classe de tecnòcrates centralitza
el poder, la riquesa i la presa de decisions.
La piràmide de la desigualtat social continua igual.
La veritat és que els esforços per assolir la democràcia,
des de la independència dels Estats Units (1776) i la
Revolució Francesa (1789), es van aturar a mig camí.
Si bé, va eliminar la dinastia política de reis i prínceps,
també és cert que s’ha mantingut intacta la dinastia
econòmica. És a dir: al mateix temps que es qüestiona
la pràctica del nepotisme, l’herència patrimonial de
pares a fills continua com sempre, independentment
de com hagi estat adquirida o acumulada. Simultàniament, es desnaturalitza el llegat del poder i es naturalitza el llegat de la riquesa. Aquesta, al seu torn, a
través de canals, instruments i mecanismes no sempre
transparents, reintrodueix la dinastia política. Ja no
fonamentada en l’origen de la sang o el bressol, sinó
en la possessió de béns.
La trajectòria de la democràcia surfeja per la super-

fície de les aigües turbulentes de la política, però deixa
intocables els corrents subterranis de l’acumulació
capitalista, sobretot amb el predomini, ara com ara,
del capital financer. En el context de l’economia globalitzada, els governs elegits democràticament conserven
poc marge de maniobra davant les fèrries lleis del
mercat. El capital virtual, molts cops desvinculat de
la producció real, navega lliurement per les borses de
valors, i cull el vent favorable i desigual de les monedes, els impostos i el canvi. Aquesta desregulació de
les transaccions econòmico-financeres a nivell internacional, recrea i reforça la desigualtat social, no tan
sols entre països centrals i perifèrics, sinó també entre
regions desiguals de la mateixa nació. Els governants
es converteixen en hostes d’aquests moviments, o bé
en els seus capatassos i còmplices.
El resultat de tot plegat és el desplaçament de la
línia fronterera entre el Primer i el Tercer Món. Més que
no pas dividir països pobres i països rics, l’esmentada
línia passa avui per l’interior de cada país o grup de
nacions. Un cas emblemàtic és el d’Europa. La crisi
de les últimes dècades ha creat dos subcontinents:
l’Europa del Nord, relativament estable (Alemanya, el
Regne Unit, els països escandinaus) i l’Europa del sud
o mediterrània, inestable i amb enormes dificultats per
retornar als nivells d’abans (Grècia, Itàlia, Espanya,
Portugal i fins i tot França). Per tant, desigualtat social
entre nord i sud, entre centre i perifèria, però també
dins de cada país.
Amb tot, romanen vives i actives altres formes de
producció de la desigualtat social i econòmica. Atesa la
brevetat de l’article, n’esmentaré tan sols unes quantes:
turbulències degudes a l’escalfament global i a l’èxode
per motius ambientals; conflictes i guerres de caràcter
ètnic, cultural i religiós, amb multituds de refugiats i
pròfugs; patriarcalisme històric i les seves formes de
violència, com ara les diferències salarials entre homes
i dones per a la mateixa feina; ressorgiment de formes
de treball anàlogues a l’esclavitud; migracions forçades, tràfic i abús de persones per a fins d’explotació
treballista o sexual. No caldria afegir que tot això és,
alhora, causa i efecte de la desigualtat social.
Els símptomes més o menys evidents d’aquestes noves formes de producció i manutenció de la desigualtat
són visibles arreu del planeta. Símptomes d’un organisme malalt, la febre del qual es manifesta de forma
brutal i violenta. Fet i fet, un cop més, la història no

camina linealment. A mesura que s’aprofundeix l’economia globalitzada, per exemple, creixen les lluites per
les identitats locals, territorials, ètniques i religioses.
En contra del mercat total, els pobles es rebel·len i
miren de rescatar els seus valors (o contravalors) primordials.
De tot plegat en resulta, entre d’altres coses, una
creixent intolerància, la qual es presenta amb vestidures polítiques, ideològiques o religioses. El resultat
sol manifestar-se en accions extremament fanàtiques i
fonamentalistes. La recent onada de terrorisme no pot
ser vista sinó en un context més ampli d’acció i reacció
de l’imperialisme socioeconòmic global. Convé tenir
present que, si d’una banda, el crim organitzat i els
atemptats sagnants no es poden justificar, de l’altra no
podem oblidar el terrorisme d’estat. L’anomenada “mà
invisible” del mercat no exclou el “puny de ferro” dels
exèrcits quan les mercaderies no es “comporten” tal
com s’esperava. Res no sembla més contrari a la veritable llibertat que el liberalisme econòmic.
Un altre símptoma de la producció moderna de la
desigualtat és la immensa multitud dels “sense pàtria”
que deambula pels carrers del planeta. Milions i milions
de migrants, refugiats, pròfugs... gent que fuig i que
busca alhora. Fuig de països i regions sotmeses a la
violència i la guerra, on s’acumulen runes, cendres i
cadàvers insepults. I que busquen un sòl que els doni
un sostre i una mica de pa, i que pugui ser anomenat
pàtria.
La veritat és que fins i tot la contaminació de l’aire
i de l’aigua, juntament amb la devastació del medi
ambient, porta incrustada la marca de la desigualtat.
En qualsevol catàstrofe (natural o provocada per l’acció
humana), els primers sacrificats acostumen a ser els
pobres. Sense disposar dels béns necessaris, busquen
recer en els llocs més inhòspits. En les inundacions,
tsunamis o sequeres, figuren com les primeres víctimes.
Qui disposa de recursos tracta de protegir-se en llocs
segurs.
Finalment, fins i tot la mare terra i la natura, quan
es revolten contra l’acció explotadora i indiscriminada de la política econòmica, sol colpejar els fills més
indefensos. És per aquest motiu que el discurs ecològic
s’insereix en la dimensió socioeconòmica de la desigualtat. Es pot concloure que aquesta recorre transversalment tota l’anàlisi social, així com la recerca de
solucions per a tots els seus desafiaments.
q
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GuIÓ de lectura pEr al lLibrE de Piketty
Nicolau João Bakker

Déu ens parla a través dels senyals dels temps, ens
diu el document conciliar “Gaudium et spes”. És així,
doncs, que per a tots nosaltres, ja siguem religiosos o
llecs, és important saber “llegir” la nostra societat cada
cop més complexa, sobretot la seva “economia”, “l’eix”
que fa moure tots els engranatges. El capital al segle XXI,
de Thomas Piketty, és un llibre que desafia tant els de
la dreta com els de l’esquerra. Per incentivar la lectura
del llibre presentem, a continuació, un petit “guió” tot
seleccionant, a títol d’exemple, tan sols algunes de les
qüestions fonamentals tractades al llibre.
Primera qüestió: De la renda nacional, quina és la part
que pertany al treballador?
Segons Piketty, “per definició, la renda nacional
mesura el conjunt de les rendes de què disposen els residents d’un país al llarg d’un any” (p. 66) [...] “Renda nacional = renda del capital renda del treball” (p. 69) [...]
“En termes pràctics, la renda nacional d’uns 30.000 euros
per habitant en vigor als països rics es descomponia en
aproximadament 21.000 euros de renda del treball (70%)
i 9.000 euros de renda del capital (30%)” (p. 79 [...] “El
cas més important és, sens dubte, el de l’alta participació del capital durant les primeres fases de la Revolució
Industrial (1800-1860). Al Regne Unit, on les dades són
més completes, els treballs històrics disponibles suggereixen que la participació del capital es va expandir en
deu punts percentuals de la renda nacional, passant de
prop de 35-40% a finals del segle XVIII i principis del
XIX a un 45-50% a mitjan segle XIX, moment en què es
redactava el Manifest Comunista”. (p. 288)
El concepte de “renda nacional” és bàsic en l’anàlisi
d’economia, ja que permet indicar quina part pertany al
treballador i quina al capital. Els nombrosos i rigorosíssims gràfics de Piketty mostren la famosa “corba en U”:
el capital era fort al segle XIX, va decréixer a la primera
meitat del XX i va tornar a créixer amb força a la segona
meitat del XX (especialment amb l’onada neoliberal).

Diadema, SP, Brasil
dents, interessos, lloguers i d’altres rendes del capital,
segons el percentatge del seu valor) i g representa la
taxa de creixement (és a dir: el creixement anual de la
renda i de la producció), representarà un paper essencial
en aquest llibre. En certa manera, aquesta taxa resumeix
la lògica de les meves conclusions” (p. 47). “És important remarcar que la desigualtat fonamental, r>g, la
principal força de divergència al meu estudi, no té cap
relació amb cap imperfecció del mercat [...] És possible
imaginar que institucions i polítiques públiques puguin
contrabalançar els efectes d’aquesta lògica imparable:
per exemple, l’adopció d’un impost progressiu sobre el
capital pot actuar sobre la desigualtat r>g, alineant la remuneració del capital i el creixement econòmic.” (p. 49)
Per a Piketty, el mercat lliure és més aviat un àngel.
La falta de polítiques públiques adequades, però, el
transformen en un dimoni.

Tercera qüestió: Quina és la marca principal del capitalisme actual?
Segons Piketty, “des dels anys 1970-1980 del segle
passat, assistim a una explosió sense precedents de la
desigualtat de la renda als Estats Units. La parcel·la del
desè superior ha passat del 30-35% de la renda nacional
als anys 1970 a prop dels 40-45% als anys 2000-2001,
una pujada de gairebé quinze punts percentuals de la
renda nacional americana.” (p. 374) “Dels quinze punts
percentuals de renda nacional suplementària que van ser
absorbits pel desè superior, al voltant d’onze punts –gairebé tres quarts– van ser acaparats per l’1% (és a dir,
el grup de les rendes actuals superiors a 352.000 dòlars
l’any 2010), i la meitat va anar cap al 0’01% (el grup de
les rendes anuals per sobre del milió i mig de dòlars).”
(p. 377) “La nova desigualtat americana té una estreta
relació amb l’arribada d’una societat de “superexecutius.” (p. 384-385) “La parcel·la del mil·lèssim superior
(0’1%) ha passat del 2% a gairebé el 10% de la renda
nacional.” (p. 407) “Les ordres de grandesa obtingudes
Segona qüestió: El mercat lliure és un àngel o un dimo- per a la parcel·la del centèssim superior en la renda
ni?
nacional a les nacions pobres o emergents són, en prinSegons Piketty, “aquesta desigualtat fonamental, que cipi, extremament pròximes a les observades als països
traduiré amb la fórmula r>g, on r és la taxa de remunerics.” (p. 417) “Avui dia, la recaptació fiscal s’ha tornat,
ració del capital (és a dir: el que rendeix, de mitjana,
o està a punt de tornar-se, regressiva al capdamunt de la
el capital durant un any, sota la forma de guanys, divijerarquia de les rendes a la majoria dels països.”
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Piketty atribueix l’encimbellament dels “superexecutius” a l’aparició de les macroempreses modernes i al “extremisme meritocràtic”, sense cap mena de lligam lògic
amb l’augment de producció, a més de l’”enorme caiguda
de la taxa de l’impost sobre la renda marginal superior
als països anglosaxons a partir dels anys 1970-1980 del
segle passat.” (p. 429)
Quarta qüestió: Amb la seva anàlisi sobre el “capital”,
Marx la va encertar o es va equivocar?
Segons Piketty, “Marx va rebutjar la hipòtesi que el
progrés tecnològic pugués ser durador i que la productivitat fos capaç de créixer de manera contínua –dues
forces que podrien, en certa mesura, contraposar-se al
procés d’acumulació i concentració del capital privat.
Sense cap mena de dubte, li faltaven les dades estadístiques per llimar les seves posicions [...] El principi
d’acumulació infinita que proposa conté una noció fonamental, tan vàlida per a l’anàlisi del segle XXI com per al
segle XIX.” (p. 26)
No serveix per a res posar un “aprovat” o un “suspès”
ni al capitalisme ni al marxisme. Tot depèn del punt de
vista. Les generalitzacions són massa tòpiques, fins i tot
a l’Església. Marx va ser una icona del passat. Piketty ho
és del present.
Cinquena qüestió: Amb la seva anàlisi del “Capital”,
Piketty aporta alguna cosa nova?
Segons el mateix autor, “la lliçó general de la meva
recerca és que l’evolució dinàmica d’una economia de
mercat i de propietat privada, deixada de la mà de
Déu, conté forces de convergència importants, lligades
sobretot a la difusió del coneixement i de les qualificacions, però també forces de divergència vigoroses i
potencialment amenaçadores per a les nostres societats
democràtiques i per als valors de justícia social sobre els
quals aquestes es basen... La millor solució és l’impost
progressiu anual sobre el capital. Amb aquest impost, és
possible evitar l’espiral eternament desigualadora i, al
mateix temps, preservar les forces de competència i els
incentius perquè noves acumulacions primitives es produeixin sense interrupció.” “L’impost progressiu expressa,
d’alguna manera, un compromís ideal entre justícia social
i llibertat individual.”
La proposta d’un impost progressiu sobre el capital, com a complement dels impostos sobre la renda i
l’herència, no elimina el sistema capitalista, sinó que
innova en el sentit d’impedir l’”acumulació infinita” que

forma part del seu ADN.
Sisena qüestió: En el sistema capitalista, els salaris
són sempre baixos?
Segons Piketty, “a l’Europa Occidental, a l’Amèrica del
Nord i al Japó, la renda mitjana ha passat de poc més
de 100 euros al mes per habitant l’any 1700 a més de
2.500 euros al mes el 2012. Dit en plata: s’ha multiplicat
per vint. En realitat, però, l’expansió de la productivitat,
és a dir, de la producció per hora treballada, encara ha
augmentat més... El poder de compra mitjana en vigor al
Vell Continent amb prou feines ha canviat entre el 1700
i el 1820. Entre 1820 i 1913 s’ha més que doblat. Finalment, ha augmentat més de sis cops entre el 1913 i el
2012.” (p. 121)
Atenció amb aquest “mitjà” del poder de compra. Les
mitjanes amaguen grans disparitats. Tothom hi ha guanyat, però alguns molt més que d’altres.
Setena qüestió: L’abisme entre països rics i pobres
continuarà creixent?
Segons Piketty, “la participació dels països rics a la
renda global (mundial) va arribar a un 46% el 2012 i fem
servir la paritat de poder de compra, contra un 57% si
fem servir les taxes le canvi nominals... La participació
dels països rics a la renda global ha disminuït de forma
sistemàtica des dels anys 1970-1980 del segle passat.
Sigui quina sigui la mesura utilitzada, el món sembla haver entrat en una fase de convergència entre països rics
i pobres.” (p. 97) “L’experiència històrica suggereix que
el principal mecanisme que permet la convergència entre
països és la difusió del coneixement, tant en l’àmbit
internacional com en el domèstic.” (p. 102) “La parcel·la
del mil·lèssim superior (del món) actualment sembla
estar pròxima al 20% del patrimoni total; la del centèssim superior, a prop del 50% del patrimoni total, i la del
dècim superior, entre el 80 i el 90%. La meitat inferior
de la població mundial posseeix, sens dubte, menys del
5% del patrimoni total.” (ps. 562-563)
Els països rics i pobres continuen distanciant-se
els uns dels altres, però el ritme disminueix de mica
en mica. El gràfic 1.3 de Piketty mostra la desigualtat
mundial de l’any 1700 a l’any 2012. Si adoptem la mitjana mundial com a 100%, l’hiatus aproximat és de
140%/90% (del PIB per habitant) el 1700; 220%/37% el
1950; 245%/45% el 1990, i 225%/61% el 2012 (p. 89)
P. S. (Una anàlisi molt més detallada sortirà en breu
en una revista de circulació nacional.)
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LA IGUALTAT COM A PROBLEMA TEÒRIC I COM A REPTE PRÀCTIC
Luis Razeto M.

Santiago de Xile

L’afirmació que totes les persones som iguals i en
conseqüència tenim els mateixos drets i obligacions,
és una de les idees més àmpliament difoses en la
cultura democràtica moderna. Això no obstant, res
més evident que el fet real i concret de les enormes
desigualtats de tota mena, existents entre els éssers
humans. Sembla, aleshores, que hi ha quelcom a
corregir en la idea de la igualtat, i molt més encara
a corregir i canviar en la realitat de la desigualtat.
Ambdues coses –corregir la idea i canviar la realitat–
són part d’un mateix procés.
D’una banda s’ha d’assumir que la més simple i
directa observació dels fets ens proporciona múltiples
evidències de la desigualtat de condicions, capacitats, nivells de desenvolupament físic i psíquic, intel·lectual i moral, estètic i artístic, que ens diferencien a uns i altres éssers humans. A més de les òbvies
diferències de gènere, d’edat i de salut, entre els
éssers humans trobem individus ximples i genis, malvats i sants, lletjos i bonics, dèbils i forts, agressius i
tímids, violents i pacífics, etc.; diferències totes elles
que s’originen sovint en condicions i circumstàncies
biològiques i naturals, i que s’accentuen per causes
socials i culturals, i per les pròpies actituds, comportaments i opcions que a la vida fem les persones.
D’altra banda, l’afirmació de la igual i comuna
dignitat de totes les persones, que compartim totes
un conjunt de ‘drets humans’, és indiscutiblement
una conquesta cultural, moral, jurídica i política de
la humanitat, condició d’una sana i civilitzada convivència social. Som membres d’una mateixa espècie,
conformem una sola societat humana, i compartim
les capacitats d’estimar, de conèixer, d’emocionar-nos, de crear i d’efectuar opcions lliures. És en
aquest sentit que ens definim tots igualment com a
persones humanes; convicció que històricament han
sostingut les religions que afirmen que som éssers no
purament biològics sinó també espirituals, fills d’un
mateix Pare, creats a imatge i semblança de Déu, i
que han argumentat les filosofies metafísiques que
afirmen que cada individu humà comparteix amb tots
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els altres una mateixa ‘naturalesa humana essencial’.
Ara, aquesta igualtat profunda dels éssers humans
es troba no només negada en la realitat econòmica i
social, sinó també amenaçada a nivell teòric o de les
idees, pel cientisme modern. En efecte, el positivisme
i el cientisme que van rebutjar la religió i la metafísica racional com a fonts de coneixements veritables,
han debilitat les creences en la igual dignitat i en
l’existència d’una essència comuna de tots els individus de l’espècie humana. Alhora els avenços de
la biologia i la neurociència no han fet més que accentuar incessantment el coneixement i la convicció
científica respecte de les causes biològiques i cerebrals que originen les desigualtats entre els individus
humans.
Per tot això, es fa necessari elaborar i proporcionar nous suports intel·lectuals a l’afirmació de
la substancial igualtat dels éssers humans, ja que
els antics fonaments religiosos i filosòfics, i els moderns fonaments ideològics, es troben seriosament
debilitats. Alhora, s’ha de reconèixer i acceptar el
fet biològic i mental de les desigualtats humanes,
com a condició necessària per a qualsevol política i
activitat que es vulgui orientar en la perspectiva de
generar condicions econòmiques, socials, polítiques
i culturals de major igualtat. En síntesi, cal una nova
formulació teoricocientífica i també juridicopolítica,
que proposant i establint una nova i millor articulació entre el reconeixement de les desigualtats naturals i l’afirmació de la igualtat essencial dels éssers
humans, serveixi de fonament a una nova i superior
civilització.
En aquesta nova formulació, la igualtat es podrà
entendre com a punt de partida, o sigui com la condició en què es troben les persones avui, sinó que
s’ha de plantejar com el resultat final, com una meta
a aconseguir mitjançant un procés, que abastarà allò
educatiu, allò econòmic, allò polític, allò cultural.
Al respecte resulta aclaridora la formulació que
sobre el concepte d’igualtat fa Antonio Gramsci: “El
concepte d’igualtat que s’ha d’elaborar com a fona-

ment d’un nou ordre, no ha de limitar-se a posar els
homes en una relació comuna amb el dret i la propietat, sinó que ha d’arribar a teoritzar les potencialitats
de l’autoconsciència i autodirecció dels individus,
com a elements estructurants de la col·lectivitat. La
col·lectivitat s’ha de concebre com a producte d’una
elaboració de voluntat i pensament col·lectius, assolits a través de l’esforç individual concret, i no pas
per un procés fatal estrany als individus: per tant,
l’obligació de la disciplina interior i no només d’aquella externa i mecànica”. (Quaderns, 751)
Destaco i desenvolupo a partir d’aquesta afirmació
de Gramsci vàries idees fonamentals:
1. La igualtat és un concepte que s’ha d’elaborar,
reelaborar, el que suposa i implica una feina intel·lectual comprensiva i complexa. Tractant-se d’éssers
humans, la igualtat es realitza respectant i fins i tot
potenciant la diversitat de les persones i la seva intrínseca llibertat per decidir per elles mateixes. Diversitat i llibertat que són, inevitablement, generadores
de desigualtats en el camp econòmic, polític i cultural, i aquestes desigualtats generades per la diversitat
i la llibertat s’han de respectar. Però això en un marc
en que s’hagin establert estructures i institucions que
implantin veritable justícia social. Tot això ens fa
comprendre la complexitat de l’elaboració teòrica que
cal, evitant els simplismes que han caracteritzat les
ideologies liberals i socialistes.
2. El concepte d’igualtat (per elaborar, reelaborat) s’ha de constituir en un dels fonaments d’un nou
ordre social, o sigui de la creació d’una nova civilització. Es tracta de superar, en el mercat, la separació
entre autònoms i subordinats, i a l’estat la separació
entre dirigents i dirigits. Una transformació molt
profunda i radical.
3. No es pot negar la igualtat de les persones
davant el dret, ni el dret de tothom d’accedir a la
propietat, igualtats ambdues necessàries; però s’ha
d’anar més enllà. La igualtat a la qual aspiren els
humans no és només la formal que s’expressa com a
‘igualtat davant la llei’ i com a igualtat d’oportunitat,
sinó que és una igualtat substantiva que pot ser experimentada subjectivament per cada un.
4. La igualtat s’ha d’establir en un nivell de desenvolupament humà superior a l’actual, en tant que
implica la potenciació de l’autoconsciència i de la

capacitat d’autodirecció dels individus. En efecte,
mentre existeixi distinció i separació entre dirigents
i dirigits, i entre organitzadors i subordinats, no hi
haurà veritable igualtat. Però la superació d’aquestes
distincions només es realitza quan totes les persones
adquireixen llibertat, autonomia i capacitat d’autogovernar-se.
Si aquesta és la igualtat possible i desitjable, serà
molt important l’educació. Però una educació generadora d’autoconsciència i de capacitat d’autodirecció,
que estigui disponible per a tothom i especialment
per als grups socials actualment subordinats i dirigits. Una educació capaç d’assumir com a punt de
partida la realitat desigual i diversificada dels que la
reben, per des d’allà orientar-se a generar en tothom
i amb tothom, aquells processos de desenvolupament
personal, intel·lectual i moral que potencien les
capacitats i vocacions de cadascú, per tal que assoleixin la condició d’autonomia.
Un aspecte essencial de la construcció social de
la igualtat, que no negui les diferències i la diversitat
essencial pròpia dels éssers humans, és la fraternitat
que ens ha d’unir no només a nivell de la comprensió
intel·lectual, sinó també en el pla de la sensibilitat,
dels afectes, de la tendresa. Sense solidaritat, que
ens dugui a sentir les necessitats dels altres com a
nostres, i a compadir-nos (patir junts) davant el dolor
dels nostres germans, no hi ha veritable igualtat, atès
que som persones socials que vivim necessàriament
en comunitat, i ens necessitem els uns als altres, així
com treballem els uns per als altres.
I no hem d’oblidar mai que, més enllà de totes
les desigualtats que s’originin en la biologia i la
natura, i per l’economia i la política, per l’educació
i la instrucció, o per les nostres pròpies opcions, no
oblidem mai que en allò essencial del que som, tenim
tots igual dignitat i valor, i les mateixes capacitats
de desenvolupament espiritual. A diferència de tantes
altres qualitats i aptituds humanes, com les cognitives, les esportives, les comunicatives, en les quals
s’observen potencials tan diferents entre una persona
i una altra, l’espiritualitat es mostra potser com l’única potencialitat humana veritablement democràtica,
o sigui que tots podem compartir, consistint bàsicament en la capacitat d’estimar: d’estimar-se a un
mateix, d’estimar els altres, la natura, l’Ésser.
q
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LA DESIGUALTAT DES D’UNA PERSPECTIVA COSMOPOLITA
Juan Antonio Fernández Manzano

Universitat Complutense, Madrid

Abordar la desigualtat global com un problema i
no pas com un fenomen ja implica en certa manera
situar-se des d’un horitzó cosmopolita. Tractaré d’explicar el que vull dir amb aquesta idea. El cosmopolitisme parteix, segons ho entenc jo, de la premissa
aristotèlica que els éssers humans són essencialment
éssers socials i polítics, quelcom que es manifesta
en el desgrat que produeix l’aïllament; no pas en va,
l’ostracisme era des de temps remots una de les més
severes formes de càstig perquè aïllava la persona del
seu nínxol social i familiar. En conseqüència, qualsevol projecte de vida bona no pot entendre’s separat
d’un entorn politicosocial determinat.
La idea de la sociabilitat natural dels humans
porta aparellat un matís que tendeix a oblidar-se:
existeix un vincle que lliga els individus que formen
part d’una comunitat política i que fa que els seus
destins es trobin d’alguna manera entrellaçats. L’individu solitari, autosuficient i totpoderós que presenta
el liberalisme és una burda ficció. Els éssers humans
són molt més interdependents i vulnerables del que
se sol pensar. El cosmopolitisme subratlla la idea que
davant d’aquesta mena d’eventualitats no és possible
romandre indiferent ja que som responsables els uns
dels altres.
Ser cosmopolita no és en absolut rebutjar la
pertinença a una polis. Cosmo-polita, o ciutadà del
món, no és pas sinònim d’”a-polita”, ciutadà de cap
polis. El cosmopolitisme no pot negar que la vida
de les persones es desenvolupa en un marc polític
localment determinat. És indubtable que els afectes,
les lleialtats i els llaços sentimentals tendeixen a
estrènyer-se entre aquells que estan més propers,
però el pas que dóna el cosmopolitisme, una vegada
afirmat allò anterior, és el de considerar que el vincle
de corresponsabilitat que uneix els individus amb la
resta de conciutadans de la seva comunitat no suposa
un tancament a la instauració de nous vincles amb
els seus similars, malgrat que siguin membres d’altres
comunitats.
Aquesta afirmació de fraternitat universal pot
sonar excessivament general o benintencionada.
Per afinar aquesta idea, podem afirmar que els drets
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d’un nacional d’un determinat estat no s’haurien
d’anteposar als de qualsevol persona. Anomenar-se
cosmopolita suposa en un primer moment la negativa
a considerar que el repertori de drets i deures bàsics
pot ser exclusivament definit per la pertinença a un
entorn polític determinat.
Això suposa advocar per la convergència entre
els drets del ciutadà i els drets de l’ésser humà. Reclamar-se cosmopolita implica defensar la pertinença
dels individus, al marge de la seva nacionalitat, a
una comunitat política superior, tant si existeix com
si no, de la qual en serien membres pel sol fet de ser
humans. No és possible la convivència pacífica si no
es respecten els drets bàsics dels que estan afectats
per les nostres decisions.
Com és fàcil de col·legir, aquesta premissa cosmopolita no suposa la renúncia dels individus a la
pertinença a les seves particulars comunitats polítiques. Més aviat, el que el cosmopolitisme denuncia és
que la pertinença a un estat sigui l’element distintiu
que marqui la carta de drets de què es disposa o que
les necessitats de la comunitat política pròpia puguin
defensar-se com a jeràrquicament superiors a les
alienes.
Però no es tracta exclusivament d’un afer amb un
vessant moral. El cosmopolitisme a l’era de la globalització capitalista ha posat de manifest que hi ha
un camp creixent d’afers que efectivament afecten
tothom i que demanden per tant un enfocament cosmopolita. La crisi ecològica i l’escassetat de matèries
primeres, menjar i aigua, la revolució tecnològica, la
manipulació genètica, els avenços en biotecnologia,
la preponderància d’allò econòmic en l’esfera global,
les creixents desigualtats i la pobresa extrema que
afecta una bona part de la humanitat, el creixement
de l’exclusió i les noves esquerdes socials originades
per l’accés desigual a les noves tecnologies, els conflictes bèl·lics i les violacions de drets humans, són
alguns del que sobresurten més.
No és possible acceptar, des d’una concepció mínimament democràtica que els acords institucionals,
regles, pràctiques i procediments que regulen les
interaccions de països, empreses i resta d’actors en

el pla global estan basats en la desigualtat de força
de cadascun d’ells. La creació d’un entorn estable i
pacífic en el qual se satisfacin els drets bàsics dels
individus és una de les primeres metes de qualsevol
comunitat política. En absència seva, les entitats
amb capacitat per imposar-se, ja siguin els països
amb les economies més poderoses o les empreses
amb major volum de negocis, es converteixen en els
únics agents amb capacitat d’actuar en un escenari
global. Una capacitat que empren per perseguir els
seus propis interessos sense que cap poder popular
els pugui frenar. En un entorn global mancat de
regles democràtiques les decisions polítiques legítimament adoptades en els parlament nacionals esdevenen impotents per produir efectes rellevants, la
qual cosa atempta directament contra l’article 28 de
la Declaració Universal dels Drets Humans (DH), que
és una de les claus de volta de qualsevol Declaració.
L’article estableix que qualsevol persona té dret a que
s’estableixi un ordre social i internacional capaç de
fer que la resta de drets i llibertats proclamats a la
Declaració puguin ser quelcom més que una retòrica
sense efectes.
Això implica la creació d’un sistema de regles
internacionals, que puguin ser imposades a tots els
estats, mitjançant les quals es consideri que hi ha
determinades formes de vida que estan per sota de
qualsevol definició mínimament raonable de decència
humana. La desnutrició, l’analfabetisme, les malalties
que es poden combatre, l’existència en un entorn miserable, l’alta mortalitat infantil i la baixa esperança
de vida no es poden tolerar. No hi ha cap justificació
que pel fet fortuït de néixer en determinades zones
del planeta, les expectatives vitals que un nen/a es
trobi en néixer siguin d’aquest caire. Tampoc hi caben
arguments que facin recaure la culpa de la situació
en les mateixes víctimes. L’ordre econòmic internacional actualment imperant és responsable que moltes
d’aquestes desgràcies es repeteixin periòdicament.
Si estudiem les dades de la distribució de la renda a
escala mundial, és fàcilment constatable que no hi
ha teoria de la justícia que pugui acceptar, sota cap
criteri mitjanament sensat, que la distribució final de
la riquesa sigui tal que el 5% dels més privilegiats
acapari el 90% de la riquesa mundial. El repartiment
global és moralment inacceptable i per descomptat,
aquesta situació tampoc respon a criteris polítics

adoptats democràticament. L’arquitectura global,
basada en l’opacitat que requereixen els grups de
pressió i en absència de contrapesos democràtics és
altament responsable de la pobresa i de les constants
violacions de DH en els països més desavantatjats. El
suport dels països rics a règims dictatorials del món
empobrit és un exemple que qui té el poder, l’empra
en benefici propi. El mateix que passa amb les indústries farmacèutiques, els beneficis de les quals impliquen la desatenció sanitària dels que no es poden
costejar els medicaments o amb els descontrolats
fluxos financers a través de paradisos fiscals, mercès
als quals és possible l’evasió a gran escala d’impostos
per part dels més rics. Tot això és part d’un engranatge de poder que contribueix a que la polarització
global vagi en augment.
El pensament cosmopolita considera que existeix
l’obligació, no només de compensar el dany produït,
sinó de modificar les estructures polítiques i econòmiques que l’han originat. I aquesta obligació és
directament proporcional al grau de poder del que es
disposi.
Hem presentat tres menes de consideracions: a)
prudencials o estratègiques davant les catàstrofes que
amenacen la humanitat, b) morals, sota l’imperatiu
moral de no desatendre les necessitats bàsiques dels
altres, i c) socials, en la mesura que els individus
s’uneixen per viure sota institucions comunes no pas
per por, no només per establir un acord per obtenir
avantatges mutus, ni tampoc exclusivament moguts
pel sentit del deure moral, sinó per l’afinitat que
uneix uns individus amb els altres i el gaudi que
aquesta cohesió porta aparellada. És veritat que les
afinitats es poden qüestionar al·ludint que existeixen
diferents menes de valors, però el fet que puguem
reconèixer i compartir-ne molts ens recorda que tots
som éssers humans que compartim una essència estructural que ens constitueix.
Al cap i a la fi, cal una comunitat lliure i igualitària, en la qual ningú romangui sota el domini de
ningú, per tal que els individus puguin desenvolupar
lliure i plenament la seva personalitat. Unint així els
factors prudencials, morals i d’afinitat ens trobem
davant d’un conjunt d’argument i sentiments que
mouen els cosmopolites a defensar la creació d’un
món que sigui, com a mínim, una mica millor del que
és actualment.

q
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Ve de la pàg. 13
marginats del seu poble salvadoreny.
13.7: Riccy Mabel Martínez, símbol de la lluita del Poble
d’Hondures contra la impunitat militar.
15.7: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diòcesi d’El
Quiché, assassinat, Guatemala.
27.7: Eliseo Castellano, sacerdot, Puerto Rico.
9.8: Miguel Tomaszek i Zbigniew Strzalkowski, franciscans,
missioners a Perú, testimonis de pau i justícia.
25.8: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir de la fe i
la promoció humana, Perú.
14.9: Alfredo Aguirre i Fortunato Collazos, màrtirs de
lliurar-se als seus germans, 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 pobres d’Huancayo, Perú.
16.12: Indígenes màrtirs del Cauca, Colòmbia.
1996: 20 anys
6.3: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunitat
autogestionària d’Huaycán, assassinada a Lima.
17.4: Massacre de Eldorado dos carajás, PA, Brasil. La
Policia Militar mata 21 persones que defenien el dret
a la terra.
5.10: L’exèrcit guatemalenc assassina 11 camperols,
exrefugiats a Mèxic, a la comunitat “Aurora 8 d’octubre”.
10.11: Jafeth Morales López, militant popular animador de
CEBs, assassinat per paramilitars a Ocaña, Colòmbia.
2001: 15 anys
5.5: Bárbara Ann Ford, 64 anys, germana de la Caritat,
nord-americana, el Quiché, Guatemala
19.9: Yolanda Cerón Delgado, de la Companyia de Maria,
directora de la Pastoral Social, Tumaco, Colòmbia.
19.10: Digna Ochoa, advocada defensora dels pobres,
Mèxic DF
19.12: Claudio «Pocho» Leprati, www.pochormiga.com.ar
2006: 10 anys
18.9: Jorge Julio López, lluitador pels Drets Humans,
primer desaparegut a la democràcia. Argentina.
2011: 5 anys
27.2: Sebastiao Bezerra da Silva, del Moviment dels Drets
Humans, màrtir de ña tortura, Tocantins, el Brasil.
24.5: José Cláudio Ribeiro da Silva i Maria do Espirito
Santo, matrimoni ambientalista, assassinats per lluitar
contra la devastació de la flora, Ipixuna, PA, el Brasil.
27.5: Adelino Ramos, dirigent camperol, víctima per la
lluita contra el latifundi, RO, el Brasil.
1.9: Pe. José Reinel Restrepo Idárraga. Líder contra la
megamineria, assassinat, Marmoto, Colombia.
q
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Premi
Antonio montesinos
al gest profètic
en defensa dels
Drets humans
XX Edició

atorgat a
Eduardo Galeano
Eduardo GALEANO va néixer a Montevideo,
Uruguai, en el si d’una família de classe alta i catòlica d’ascendència italiana, espanyola, gal·lesa
i alemanya. En la seva joventut va treballar com
a obrer de fàbrica, dibuixant, pintor, missatger,
mecanògraf i caixer de banc, entre d’altres oficis.
Arran del cop d’Estat del 27 de juny de 1973,
Galeano va ser empresonat i obligat a abandonar Uruguai. El seu llibre Las venas abiertas de
América Latina va ser censurat per les dictadures
militars d’Uruguai, Argentina i Xile. Va anar-se’n
a viure a Argentina, on va fundar la revista cultural Crisis.
El 1976 es trasllada a Espanya, on va escriure
la seva famosa trilogia: Memoria del fuego (un
repàs per la història d’Amèrica Llatina), el 1984.
El setembre del 2010 va rebre el premi Stig
Dagerman, un dels més prestigiosos guardons
literaris a Suècia, lliurat anualment per la Societat Stig Dagerman a aquell escriptor que en la
seva obra reconeix la importància de la llibertat
de les paraules mitjançant la promoció de comprensió intercultural. Galeano va ser distingit
amb aquest guardó per estar “sempre i de forma
inamovible de la banda dels condemnats, per
escoltar i transmetre el seu testimoni mitjançant
la poesia, el periodisme, la prosa i l’activisme”,
segons el jurat.
L’Agenda Llatinoamericana s’uneix a la
memòria agraïda de la Pàtria Gran, i s’enorgulleix
d’haver comptat amb la seva ploma a les seves
pàgines. El seu llegat llatinoamericà continua
viu.

2016: Any internacional de l’ONU...

Vegeu els “Decennis de l’ONU” en vigor el 2015 a la pàg. 205.

...Dels camèlids

...Dels llegums

“L’Assemblea General,
Observant que els llegums són cultius lleguminosos anuals que produeixen entre un i dotze grans
o llavors de mida, forma i color variables dins d’una
tavella, i que el terme “llegums” es limita als cultius
recol·lectats exclusivament per grana seca, per la
qual cosa en queden exclosos els cultius recol·lectats
verds per aliment (verdures), així com els cultius emprats principalment per a l’extracció d’oli i els cultius
lleguminosos que s’utilitzen exclusivament per a finalitats de sembra,
Observant també que els cultius lleguminosos com
les llenties, els fesols, els pèsols i els cigrons són una
font essencial de proteïnes i aminoàcids d’origen vegetal per a la població d’arreu del món, així com una
font de proteïna d’origen vegetal per als animals,
Recordant que el Programa Mundial d’Aliments
inclou els llegums com a element fonamental de la
cistella general de productes alimentaris,
Desitjant centrar l’atenció en la funció que desenvolupen els llegums com a part de la producció sostenible d’aliments orientada a la seguretat alimentària i
la nutrició,
Reconeixent que els llegums són plantes lleguminoses que tenen la propietat de fixar el nitrogen,
1. Decideix declarar el 2016 Any Internacional cosa que pot contribuir a incrementar la fertilitat del
sòl, i que produeix efectes positius en el medi amdels Camèlids;
bient,
Reconeixent també que les organitzacions de la
2. Anima tots els Estats Membres, el sistema
salut d’arreu del món recomanen la ingesta de llede les Nacions Unides i la resta d’agents a aprofitar
gums com a part d’una dieta saludable per combatre
l’Any Internacional per promoure la consciència púl’obesitat, així com per prevenir i ajudar a controlar
blica sobre la importància econòmica i cultural dels
malalties cròniques com la diabetis, les afeccions
camèlids, i per fomentar el consum dels productes que coronàries i el càncer,
se n’obtenen, inclosos productes comestibles, amb la
Afirmant la necessitat de crear més consciència
finalitat de contribuir a l’eradicació de la fam, la inse- pública sobre els beneficis nutricionals dels llegums i
guretat alimentària i la malnutrició”
de promoure l’agricultura sostenible,
Decideix declarar el 2016 Any Internacional
dels Llegums.
“L’Assemblea General,
Observant que els camèlids són mamífers ungulats
artiodàctils estrictament herbívors, que aparegueren
per primera vegada a Amèrica fa 45 milions d’anys,
Observant també que hi ha sis espècies vives de
camèlids, a saber, dromedaris, camells bactrians,
llames, alpaques, vicunyes i guanacs, a Àfrica Septentrional, Àsia Sud-occidental i Àsia Central, i Amèrica
del Sud,
Reconeixent la importància econòmica i cultural
dels camèlids a la vida dels pobles que habiten les
zones on els domestiquen i utilitzen com una font
d’aliments i llana i com a animals de càrrega,
Convençuda de la necessitat de crear més consciència en tots els àmbits per promoure la protecció
dels camèlids i el consum dels productes que se n’obtenen de manera sostenible,
Reafirmant la resolució 1980/67 del Consell
Econòmic i Social, de 25 de juliol de 1980, sobre anys
i aniversaris internacionals i les resolucions de l’Assemblea General 53/199, de 15 de desembre de 1998,
i 61/185, de 20 de desembre de 2006, sobre la proclamació d’anys internacionals,

Sessió plenària del 17 de novembre de 2014
Resolucions A/C.2/69/L.41

q

71a sessió plenària, 20 de desembre de 2013
Resolució A/RES/68/231

q
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Any 2016 pel calendari gregorià. Any 6729 del període julià.
Any hebreu 5776 (el 5777 comença el 4 d’octubre de 2016).
Any islàmic 1437 de l’Hègira (va començar el 14 oct 2015; el 1438 començarà el 2 oct 2016).
Hi ha un convertidor de dates cristiano-islàmic a www.islamicﬁnder.org (pitjar a calendar).
Any xinès 4712-4713. Any 2769 ab Urbe cóndita. Any budista 2582. Any 1465 armeni.
Any amazig 2965-2966 (inici: 13 de gener).
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22

Dissabte

1Jn 2,22-28 / Sl 97
Nm 6,22-27 / Sl 66 / Gl 4, 4-7 / Lc 2,16-21
Basili el Gran
Santa Maria Mare de Déu
Jn 1,19-28
Gregori Nacianzè
El nom de Jesús
J.K. Wilhelm Loehe
1508: Comença la colonització de Puerto Rico.
1904: Desembarcament de marines a la República
1804: Independència d’Haití. Festa nacional.
Dominicana «per protegir interessos nord-americans».
1959: Triomf de la revolució cubana.
1977: Mauricio López, rector de la Universitat de Mendoza, 1979: Francisco Jentel, defensor d’indis i camperols, víctima
de la Seguretat Nacional al Brasil.
Argentina, membre del Consell Mundial d’Esglésies,
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», camperol, víctima
desaparegut.
dels «grileiros» de Parà, Brasil. 35 anys.
1990: Maureen Courtney i Teresa Rosales, religioses
1994: Daniel Rollano, militant de la vida, evocador constant
assassinades per la Contra a Nicaragua.
de la memòria dels màrtirs del seu poble argentí.
1994: Alçament camperol indígena zapatista a Mèxic.
2003: Lula assumeix el poder presidencial al Brasil.
Minvant: 05h30m (UTC) a Lliura
Jornada mundial per la Pau.

gener

33

Dijous

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

Genoveva
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebel·lió dels taïns
encapçalada per Agüeybanà el Brau, Puerto Rico.
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de les organitzacions populars de Guatemala, desaparegut. 35 anys.
1994: Antulio Parrilla Bonilla, bisbe, lluitador independentista
i de la causa dels perseguits, “Las Casas” del segle
XX a Puerto Rico.

57

gener

4
4

58

Dilluns

1Jn 3,22-4,6 / Sl 2
Rigobert
Mc 4,12-17.23-25
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i
militant polític, desaparegut a Xile.
2005: La Cort Suprema autoritza el processament de
Pinochet per crims de la Operació Còndor.
2010: Els Emirats Àrabs inauguren el Burj Dubai, l’edifici
més alt del món, 818 m., 370 més que el Taipei 101.

55

Dimarts

6
6

Dimecres

1Jn 4,11-18 / Sl 71
1Jn 4,7-10 / Sl 71
Mc 6,45-52
Mc 6,34-44 Melcior, Gaspar, Baltasar
Telèsfor i Emiliana
1848: Un decret de Carlos A. López declara els guaranís
Kaj Munk
ciutadans paraguaians.
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacic cristià de L’Espanyola
(Rep. Dominicana), primer en rebel·lar-se en defensa 1915: Reforma agrària a Mèxic, fruit de la revolució, primer
repartiment de latifundis a l’A.L.
dels seus germans.
1785: La Reina Maria I ordena suprimir tota la indústria 1927: Tropes dels EUA ocupen Nicaragua per combatre
Sandino. No en sortiran fins al 1933.
brasilera excepte la de roba per als esclaus.
2007: Mor Axel Mencos, heroi de la resistència i la pastoral 1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalenca, màrtir
dels pobres, desapareguda.
compromesa, Guatemala.
1986: Julio González, bisbe de El Puno, Perú, mort en un
accident sospitós. 30 anys.
1992: Augusto María i Augusto Conte, militants, màrtirs de
la solidaritat i els DDHH a l’Argentina.
2006: Mor la comandant Ramona de l’EZLN.

77

Dijous

10
10

8
8

Divendres

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Lc 5,12-16
Severí
1454: El papa Nicolau autoritza el rei de Portugal a esclavitzar
qualsevol nació del món africà, sempre que s’administri
el baptisme.
1642: Mor Galileu Galilei, condemnat per la Inquisició. El
Vaticà no el rehabilitarà fins tres segles i mig després
(el 30/12/1992).
1850: Juan, líder de la Revolució del Queimado, Espirito
Santo, Brasil, és penjat.
1912: Fundació del Congrés Nacional Africà.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista
delegat de la Paraula, camperol, a Rabinal, Baixa
Verapaz, Guatemala.

9
9

Dissabte

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 3,22-30
Eulogi, Julià, Basilissa
1662: Lisboa ordena l’extinció dels indis Janduim del Brasil
(Estats de CE, RN i PB)
1858: Primera vaga coneguda del Brasil, la dels tipògrafs,
que hi són els pioners de la lluita obrera.
1959: Neix Rigoberta Menchú a Chimel, departament del
Quiché, Guatemala.

gener

1Jn 4,19-5,4 / Sl 71
Lc 4,14-22a
Ramon de Penyafort
1835: Victoria de Cabanagem, “el moviment popular
més notable del Brasil”. Els rebels prenen Belém i
assumeixen el govern de la província.
1981: Sebastião Mearim, líder rural a Parà, Brasil, assassinat
per «grileiros». 35 anys.
1983: Felipe i Mary Barreda, militants cristians revolucionaris
assassinats per la Contra a Nicaragua.
1999: Mor Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, bisbe
d’Oaxaca, Mèxic, destacat en l’opció pels pobres i
els indígenes.

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

Agató
1911: Vaga de 5 mesos dels sabaters de São Paulo per la
jornada de 8 hores.
1920: Es crea la Lliga de les Nacions, després de les matances
de la Primera Guerra Mundial.
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lluitador per les
llibertats contra la dictadura somocista.
1982: Dora Azmitía «Menchy», militant, mestra de 23 anys,
màrtir de la joventut estudiantil catòlica a Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterà, màrtir dels
refugiats salvadorencs.
Nova: 01h31m (UTC) a Capricorn
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gener

11
11

60

Dilluns

12
12

Dimarts

1Sm 1,9-20 / Int.: 1Sm 2
1Sm 1,1-8 / Sl 115
Higini, Martí de Lleó
Mc 1,21-28
Mc 1,14-20 Benet, Tatiana
1839: Naixement d’Eugenio María de Hostos, lluitador 1694: 6.500 homes comencen el setge de Palmares, que
per la independència de Puerto Rico.
resistirà fins al 6 de febrer.
1948: La Cort Suprema dels EUA proclama la igualtat de
blancs i negres a l’escola.
2010: Terratrèmol a Haití, 7’3 Richter. Més de 250.000 morts,
i destrucció total. Gran solidaritat mundial.
2010: Una comissió holandesa conclou que la invasió contra
l’Iraq el 2003 va ser ilegal.

13
13

Dimecres

1Sm 3.1-20 / Sl 39
Mc 1,29-39
Hilari, Jorge Fox
1825: Frei Caneca, revolucionari republicà, heroi de la
Confederació de l’Equador, és afusellat.
1879: Roca comença la campanya del Desert a la Patagònia
argentina.
2001: Terratrèmol de 7’9 Richter a El Salvador, amb
1.200 morts, 4.200 desapareguts i més de 500.000
damnificats.
Idd Inneyer, any nou amazig (2966).

14
14

15
15

Dijous

Divendres

16
16

Dissabte

Luther King

1Sm 9,1-19 / Sl 20
1Sm 8,4-22a / Sl 88
Mc 2,13-17
Mc 2,1-12 Marcel
Efisi
1992: Es firmen els Acords de Pau a El Salvador.
1929: Neix Luther King a Atlanta, Geòrgia, EUA.
1970: Leonel Rugama, en la lluita revolucionària contra la
Dia internacional contra l’esclavitud infantil.
dictadura de Somoza.
En memòria del nen Iqbal Mashib, antic esclau,
1976: El govern de Bahia (Brasil) suprimeix els registres
que unit al Front d’Alliberament del Treball del
policials als Candomblés.
Pakistan, va aconseguir tancar vàries fàbriques
1981: Estela Pajuelo Grimani, camperola, 55 anys, 11 fills,
de nens esclaus (1995).
màrtir de la solidaritat, Perú.
Creixent: 23h26m (UTC) a Àries
1982: La llei constitucional del Canadà inclou els drets
dels indis.

gener

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

17
17

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

Antoni Abad
1961: Lumumba, heroi de la independència d’Àfrica, és
assassinat al Congo.
1981: Silvia Maribel Arriola, infermera, primera religiosa
màrtir en un front de combat, acompanyant al poble
salvadorenc. 35 anys.
1981: Ana María Castillo, militant cristiana, màrtir de la justícia
a El Salvador. 35 anys.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdot, màrtir de la causa
dels pobres, Colòmbia.
1991: Comença la guerra del Golf Pèrsic.
1994: Terratrèmol a Los Angeles, EUA.
1996: Juan Luis Segundo, teòleg de l’alliberament, mor
a l’Uruguai.
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gener

18
18

62

Dilluns

19
19

Dimarts

1Sm 15,16-23 / Sl 49
1Sm 16,1-13 / Sl 88
Mc 2,18-22 Màrius, Marta
Mc 2,23-28
Beatriu, Prisca
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 a Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
a 3 km de Canudos, Brasil.
1978: Germán Cortés, militant cristià i polític, màrtir de la 2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitària,
causa de la justícia a Xile.
mor en acte de servei de la Campanya de l’Agenda
1981: José Eduardo, líder sindical d’Acre, Brasil, assassinat
Llatinoamericana a Nicaragua.
per encàrrec. 35 anys.
1982: Sergio Bertén, religiós belga, i companys, màrtirs de
la solidaritat, Guatemala.

20 Dimecres
20

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

21
21

Dijous

24
24

22
22

Divendres

1Sm 24,3-21 / Sl 56
Vicenç
Mc 3,13-19
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, bisbe de Michoacán,
precursor de les reduccions indígenes.
1982: Matança de camperols a Pueblo Nuevo, Colòmbia.
2006: Evo Morales, indígena aimarà, assumeix la presidència
de Bolívia.

23
23

Dissabte

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

gener

1Sm 18,6-9 / Sl 55
Agnès
Mc 3,7-12
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.

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

Francesc de Sales
1835: Els negres malês organitzen a Salvador la revolució
urbana més gran del Brasil.
1977: Primer Congrés Indígena d’Amèrica Central.
2011: † Samuel Ruiz, bisbe de Chiapas, México, defensor
dels indígenes, successor de Bartolomé de Las Casas.
Plena: 04h53m (UTC) a Cranc
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gener

25
25

64

Dilluns

26
26

Dimarts

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

27
27

Dimecres

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

28
28

Dijous

29
29

Divendres

30 Dissabte
30

Mahatma Gandi

gener

2Sm 7,18-19.24-29 / Sl 131
2Sm 11,1-4a.5-10a-13-17 / Sl 50
2Sm 12,1-7a.10-17 / Sl 50
Mc 4,21-25 Valeri
Mc 4,26-34 Martina
Mc 4,35-41
Tomàs d’Aquino
1853: Neix José Martí a L’Havana.
1895: José Martí comença la guerra per la independència 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destrueix les missions
guaranís de Guaíra, PR, Brasil i esclavitza 4.000
1979: Inauguració de la Conferència de Puebla.
de Cuba.
indígenes.
1985: Primer congrés nacional del MST.
1999: El dòlar arriba a 2’15 reals: moment més crític de la 1948: Mahatma Gandhi mor assassinat.
caiguda de la moneda brasilera.
Dia de la No-violència i la Pau.
2001: Pinochet és processat com a autor dels crims de la
“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.

31
31

4t Diumenge Ordinari
Jr 1,4.5.17-19 / Sl 70
1Cor 12,31–13,13 / Lc 4,21-30

Joan Bosco
1865: La 13a esmena de la Constitució declara abolida
l’esclavitud als EUA.
1980: Matança de 40 quichés a l’Ambaixada d’Espanya
a Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví, Vicente
Menchú i companys, màrtirs d’El Quiché.
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la propietat privada, font de desigualtats en les utopies
Juan José Tamayo

Madrid, Espanya

La relació causa-efecte entre la propietat privada
i les desigualtats socials, la supressió de la propietat
i la posada en comú dels béns de la terra per a ús i
gaudi de tots els éssers humans constitueixen tres
constants en la història de les utopies teixides al
llarg de la història de la humanitat i elaborades literàriament durant segles a les diferents cultures fins
a conformar un gènere literari propi i un model de
pensament: l’utòpic. Les utopies tenen la seva temporalitat i el seu context històric i responen a diferents
situacions socials, culturals, polítiques, religioses, etc.
Però a totes hi apareixen els tres elements indicats al
principi. En aquest article faré un viatge per algunes
de les terres utòpiques per demostrar-ho, començant
per l’antiga Grècia, considerada el bressol de les
utopies i del pensament utòpic, fins als nostres dies,
centrant-me en les utopies forjades a Occident.

cessitats té. El mateix camí va seguir el seu deixeble
Diògenes de Sinope (Àsia Menor), que va ser desterrat
de la seva ciutat, es va desfer de tot el que no li era
indispensable, va viure una existència itinerant amb
llibertat total i va ser cosmopolita. Qualsevol lloc era
casa seva.

“Que totes les coses siguin comunes, com entre
amics”, afirma Plató. En el seu llibre La República
defensa la supressió de la propietat privada entre
els guardians, que és la classe més important i l’estil
de vida dels quals és molt exigent ja que tot depèn
d’aquesta classe i en surten els governants. Han de
dedicar-se exclusivament al servei de la ciutat. Per
això han de renunciar a tot allò personal, no formar
una família, no posseir cap propietat, no tenir paternitat individual ni maternitat reconeguda, formar una
comunitat de vida i de dones, realitzar les mateixes
Un dels primers utopistes dels quals tenim notícia activitats que els homes i les dones, encomanar l’eduper les obres d’Aristòtil és Falees de Calcedònia, per
cació dels fills i filles a l’Estat. La riquesa crea cobdía qui allò més important en la vida de la ciutat era
cia, i la cobdícia és la font de tots els mals de l’Estat.
regular les qüestions relatives a la propietat, considerada la causa principal de les discòrdies civils, provoL’Illa del Sol, de Iambul, la darrera utopia de
cades per les desigualtats econòmiques. Com a solució l’Antiguitat, definida per Ernst Bloch com “una fesa aquelles desigualtats proposa la igualtat absoluta
tivitat comunista i col·lectiva”, dissenya un estil de
dels béns, la nacionalització dels béns de producció i vida sense propietat privada ni divisió del treball,
un sistema d’educació pública. Això, diu Falees, s’ha sense esclaus ni senyors, sense formes econòmiques
de fer des de la fundació de la ciutat perquè després específiques ni per a les tasques agrícoles, ni per a
es fa més difícil encarrilar-ho. N’hi ha que consideren la família. A l’Illa del Sol existeix un col·lectivisme
Falees un precursor del socialisme.
econòmic, l’alegria i la feina són comunes, s’educa en
la concòrdia i la comprensió i el treball és obligatori
Antístenes d’Atenes (445-365), fundador de l’Esper a tothom.
cola Cínica, defensa que la riquesa es troba a la intel·ligència. El ric no és pas el que té molts diners, sinó
L’ideal de la comunitat cristiana de Jerusalem, seel savi. ”Sigui el total dels meus diners –deia– els
gons la utopia de Jesús, és la comunitat de béns, com
que l’home moderat pot portar amb ell o transportar”. reflecteixen els Fets dels Apòstols, que sembla inspiEl filòsof cínic era partidari de suprimir l’or, el matri- rar-se en l’estil de vida comunitari dels essenis o en
moni i la llar i vivia com pensava: mostrava desdeny
la Regla de la Comunitat de Qumran: “Tots els creients
envers els béns exteriors i vivia desinhibidament
vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien
menyspreant la religió, les convencions socials, les
les propietats i els béns per distribuir els diners de
institucions, la ciència, la fama i el pudor. Per a ell,
la venda segons les necessitats de cadascú” (Fets 2,
la felicitat consisteix a viure amb simplicitat amb la
44-45; cf. 4, 32-35). Aquest ideal, que potser no va
natura. La gent més lliure i feliç és la que menys ne- arribar a ser mai realitat, excloïa per la seva pròpia
66

la revolució industrial, que degrada la dignitat dels
treballadors sotmesos a jornades laborals interminaA la utopia medieval de les Tres Edats del monjo
bles, i l’orientació burgesa de la Revolució Francesa,
calabrès Joaquim de Fiore, l’Era de l’Esperit, l’arribada que no reconeix com a subjectes polítics les dones,
de la qual veia imminent, es caracteritza per la gràcia les persones no propietàries i els indígenes de les
abundant, la perfecció del coneixement, l’eliminació
colònies.
de la servitud dels esclaus i el servilisme dels fills,
Proposa alternatives socials i econòmiques al
l’alliberament dels oprimits, la comunió amb l’Esperit model vigent. Alguns dels socialistes utòpics advosense jerarquies, l’estricte observança de les Benauquen per l’eliminació de la propietat privada i per la
rances, la pobresa extrema, la fraternitat sense clasinstauració d’una societat “comunista”. Per exemple,
ses viscuda, segons la interpretació de Bloch, en un
Robert Owen amb les seves cooperatives agrícoles
comunisme monàstic radicat a la terra. Aquest ideal
a Indiana i Etienne Cabet amb la República igualies féu realitat a l’Edat Mitjana durant un temps a les
tària d’Icària, primer a Texas i després a Illinois. Les
ordes mendicants i en altres moviments de reforma de
tres realitats que encarna la “trinitat del mal”, per
l’Església que volien ser fidels a l’esperit originari del
a Owen, són la propietat privada, el matrimoni i la
cristianisme.
religió positiva.
naturalesa l’existència de persones indigents.

La consideració de la propietat privada com a
causa de tots els mals, la seva supressió –no pas la
simple reforma o el seu control legal– i la defensa
de la propietat col·lectiva constitueixen les principals característiques de la faula marinera Utopia, de
Tomàs Moro, autor del neologisme: “Aquí on tot és de
tothom, ningú no dubta que a ningú li ha de mancar
res privat... Ja que ni és mesquina la distribució dels
béns ni ningú hi és indigent o mendicant; no tenint
ningú res, és tothom, no obstant, ric”. La propietat
privada crea serfs i senyors, provoca enfrontaments
entre els mateixos senyors, genera ànsia de poder i
fins i tot guerres pel poder i l’autoritat és la causa de
guerres de religió i justifica l’explotació anticristiana
dels pobres pels rics. I tot això legitimat per les lleis
públiques.
En la mateixa direcció va la Ciutat del Sol, de
Tomassio Campanella. Utopia en la qual el comunisme
és el sistema vigent. Cada barri s’autoabasteix i té els
seus propis graners, cuines i refectoris. Els àpats són
comuns. No hi ha res en aquest règim que fomenti
l’egoisme i l’afecció a la propietat privada. El principi
que regeix les relacions entre els habitants d’aquesta
ciutat és l’amor a la comunitat.

Tot i reconeixent les aportacions dels socialistes
utòpics a la construcció d’una societat més justa i
igualitària, Marx i Engels critiquen el seu idealisme i
la seva manca d’anàlisi científic i proposen una utopia
global i radical, que dugui a la creació d’una societat
sense explotació, sense alienació, sense classes, i que
es tradueixi en utopia concreta superadora de l’abstracció de l’utopisme social clàssic i antídot davant
la utopia totalitària. En el marxisme l’oposició no
es produeix entre ciència i utopia, sinó entre utopia
abstracta i utopia concreta.

El papa Francesc sintonitza amb el plantejament
de les utopies en torn a les relacions de causa a
efecte entre l’acumulació de béns i les desigualtats
socials. Afirma que l’actual sistema social i econòmic
és injust d’arrel perquè: a) desenvolupa una “economia de l’exclusió i de la inequitat”, regida per la llei
de la competitivitat i del més fort; b) considera l’ésser
humà com un bé de consum d’usar i tirar i fomenta
una cultura del descartar; c) genera una globalització
de la indiferència incapaç de compassió davant els
clams dels que pateixen; d) té, en fi, un potencial
El socialisme utòpic és una reacció contra el libe- de dissolució i de mort. Francesc diu “no” a la nova
idolatria del diner, que governa el món en comptes de
ralisme econòmic i el seu dogma de la lliure competència, l’individualisme filosòfic de l’utilitarisme, que servir-lo, divinitza el mercat i el converteix en “regla
absoluta”.
no aconsegueix harmonitzar l’interès particular amb
l’interès general, els comportaments esclavistes de
q
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febrer

11

70

Dilluns

2Sm 15,13-14.30;16,5-13a / Sl 3
Mc 5,1-20
Cecili, Viridiana
1870: Jonathan Jasper Wright és elegit a la Cort Suprema
de l’Estat, convertint-se en el primer negre que
aconsegueix un lloc tan alt a la judicatura dels EUA.
1932: En el cementiri general de San Salvador afusellen
Agustín Farabundo Martí, juntament amb Alonso
Luna i Mario Zapata, la vigília d’una gran insurrecció
camperola.
1977: Daniel Esquivel, obrer paraguaià, màrtir, membre
de l’Equip de Pastoral d’immigrants paraguaians
a l’Argentina.
Minvant: 03h28m (UTC) a Escorpí

22

Dimarts

Mal 3,1-4 / Sal 23
Presentació del Senyor
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40
1976: José Tedeschi, sacerdot i obrer, màrtir dels immigrants
i «villeros» a l’Argentina. Segrestat i mort. 40 anys.
1989: Alfredo Stroessner, dictador del Paraguai, és derrocat
mitjançant un cop incruent de l’alta oficialitat.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, president del Sindicat
de Treballadors Rurals, a Río María, Parà, Brasil,
assassinat. 25 anys.
Setmana mundial per a l’harmonia
interreligiosa (ONU) (primera setmana de febrer)

33

Dimecres

2Sm 24,2.9-17 / Sl 31
Blai i Òscar
Mc 6,1-6
Ansgar d’Hamburg
1616: La Inquisició prohibeix a Galileu Galilei ensenyar que
la Terra gira al voltant del Sol.
1795: Neix Antonio José de Sucre.
1929: Neix Camilo Torres.

4
4

Dijous

55

Divendres

77

6
6

Dissabte

1Re 3,4-13 / Sl 118
Mc 6,30-34
Pau Miki
1694: Zumbí i els seus, assetjats a Palmares i ja sense
pólvora, fugen a la selva.
1916: Mor Rubén Darío, nicaragüenc, príncep de les
lletres castellanes.
1992: Mor Sergio Méndez Arceo, bisbe de Cuernavaca,
Mèxic, Patriarca de la Solidaritat.
1997: El Congrés equatorià, amb el 95% dels vots, destitueix
el president Abdalá Bucaram en el segon dia de vaga
nacional massiva.

febrer

1Re 2,1-4.10-12 / Int.: 1Cr 29,10-12
Eclo 47,2-13 / Sl 17
Mc 6,7-13 Àgata
Mc 6,14-29
Andreu Corsini
1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei 1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat
contemplativa de Solentiname, compromesa amb la
abolicionista a Amèrica Llatina.
revolució de Nicaragua.
1927: La columna Prestes es refugia a Bolívia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la defensa 1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical a Pancas,
Brasil, assassinat per encàrrec dels fazendeiros.
de la terra a Colòmbia.
1979: Matança de Cromotex, Lima (Perú). 6 obrers morts i
dotzenes de ferits.
1981: Matança de Chimaltenango (Guatemala). 68 camperols
morts. 35 anys.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.

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

Ricard
1756: Matança de Sepé Tiarajú (São Sepé) i 1.500 indis de
la República Cristiana dels Guaranís, a Caiboaté, São
Gabriel, RS, Brasil, pels exèrcits d’Espanya i Portugal.
1974: Independència de Grenada. Festa nacional.
1986: Jean Claude Duvalier abandona Haití després de 29
anys de dictadura familiar.
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8
8

Dilluns

febrer

1Re 8,1-7.9-13 / Sl 131
Jeroni Emilià
Mc 6,53-56
1712: Rebel·lió dels esclaus a Nova York.
1812: Gran repressió contra els habitants dels quilombos
de Rosario, Brasil.
Nova: 14h39m (UTC) a Aquari
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9
9

Dimarts

10
10

Dimecres

1Re 8,22-23.27-30 / Sl 83
Dimecres de Cendra // Jl 2,12-18 / Sl 50
Mc 7,1-13 Escolàstica
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Miquel Febres Cordero
1986: Alberto Königsknecht, bisbe de Juli, Perú, mort en
Comença l’Any Xinès (Yüan Tan).
accident sospitós després d’haver estat amenaçat de
1977: Agustín Goiburú, metge, Paraguai. veieu wikipedia.
mort per la seva opció pels pobres.
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 DDHH d’Andalusia.

11
11

Dijous

Dia mundial del malalt.

14
14

12

Divendres

13
13

Dissabte

Is 58,1-9a / Sl 50
Is 58,9b-14 / Sl 85
Mt 9,14-15 Benigne
Lc 5,27-32
Eulàlia
1976: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justícia entre
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Xile.
els pobres de l’Argentina. 40 anys.
1542: Orellana arriba a l’Amazones.
1545: Els conqueridors arriben a les mines de plata de 1982: Santiago Miller, germà de La Salle nord-americà,
màrtir de l’educació alliberadora a l’Església indígena
Potosí, on moriran 8 milions d’indis.
guatemalenca.
1817: San Martín derrota les forces realistes a Chacabuco.
1818: Independència de Xile.
1894: L’exèrcit nicaragüenc ocupa Bluefields i s’annexiona
el territori de la Mosquitia.
1905: Naixement de Federica Montseny, primera dona
ministra a Espanya.
2005: Dorothy Stang, màrtir de l’ecologia, Anapú, Brasil.
Veieu el seu testimoni martirial a: vimeo.com/54570270

febrer

Dt 30,15-20 / Sl 1
Lourdes
Lc 9,22-25
1990: Després de 27 anys empresonat, Nelson Mandela,
màxim exponent de la resistència negra internacional
contra l’Apartheid, és alliberat.
1998: Les comunitats Negres del Medio Atrato (Colòmbia)
aconsegueixen del Govern un títol col·lectiu de 695.000
hectàrees de terra.

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

Valentí, Ciril i Metodi
1981: Franz de Castro Rolzwarth, màrtir de la pastoral de
presons, Jacareí, São Paulo, Brasil. 35 anys.
1992: Rick Julio Medrano, religiós, màrtir de l’Església
perseguida de Guatemala.
Dia de l’amistat.
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febrer

15
15

74

Dilluns

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Mt 25,31-46
Claudi
1600: José de Acosta, missioner, historiador i defensor
de la cultura indígena. Perú. 1966: Camilo Torres,
sacerdot, màrtir de les lluites d’alliberament del poble,
Colòmbia. 50 anys.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdot màrtir entre els
camperols de Guatemala. 35 anys.
1991: Ariel Granada, missioner colombià assassinat per
les guerrilles a Massangulu, Moçambic. 25 anys.
1992: María Elena Moyano, dirigent popular màrtir de la
pau, a Villa El Salvador, Perú.
2003: “1a manifestació mundial”: 15 milions de persones a
600 ciutats, contra la guerra dels EUA contra l’Iraq.
Creixent: 07h46m (UTC) a Taure

16
16

Dimarts

Is 55,10-11 / Sl 33
Juliana i Onèsim
Mt 6,7-15
1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, mort per
l’exèrcit, màrtir del poble paraguaià. 35 anys.
1985: Alí Primera, poeta i cantor veneçolà de la justícia per
al poble llatinoamericà.
1986: Mauricio Demierre, cooperant suís, i companyes
camperoles, assassinats per la contrarevolució,
tornant d’un Viacrucis per la pau, Nicaragua. 30 anys.

17
17

Dimecres

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32
Fundadors Servites
1600: La Inquisició crema viu Giordano Bruno per la seva
llibertat de pensament i d’expressió.
1997: 1.300 militants del MST surten de São Paulo cap a
Brasília, per la reforma agrària.
1997: Mor Darcy Ribeiro, escriptor militant, antropòleg
brasiler, senador.
2012: Comença a la Patagònia xilena una prolongada vaga
de tots els gremis de la regió, durament reprimida.

18
18

Dijous

19
19

Divendres

20 Dissabte
20

Dt 26,16-19 / Sl 118
Mt 5,43-48
Eleuteri
Rasmus Jensen
1524: Avui, «els quichés han estat destruïts pels homes de
Castella», testimonia el Memorial de Sololá.
1974: Domingo Laín, sacerdot màrtir de les lluites d’alliberament, Colòmbia.
1978 A Colòmbia el decret 1142 ordena tenir en compte la
llengua i la cultura dels indis.

Martín Lutero

Dia Mundial de la Justícia Social (ONU).

febrer

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 7,7-12 Àlvar i Conrad
Mt 5,20-26
Simó
1519: Hernán Cortés salpa de Cuba cap a la conquesta 1590: Bernardino de Sahagún, missioner a Mèxic, protector
de Mèxic.
de la cultura dels nostres pobles.
1546: Martí Luter mor a Alemanya.
1990: Els estudiants prenen la Universitat de l’Estat de
1853: Félix Varela, lluitador de la causa de la independència
Tennessee, tradicionalment afroamericana, per exigir
cubana.
un tracte econòmic igual.
1918: Neix Julia Manzanal, sindicalista i única dona comissària
política durant la Guerra Civil.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturat
il·legalment i desaparegut a Guatemala.

21
21

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

Pere Damià
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüenc,
assassinat a traïció per Somoza.
1965: Malcom X, líder emancipacionista afroamericà, és
assassinat als EUA.
1985: Camperols crucificats a Xeatzan, enmig de la passió
del poble guatemalenc.
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22
22

Dilluns

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.

febrer

Llena: 18h20m (UTC) en Virgo
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23
23

Dimarts

24
24

Dimecres

Is 1,10.16-20 / Sl 49
Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 23,1-12 Sergi
Mt 20,17-28
Bartomeu, Policarp
Ziegenbalg
Maties Apòstol
1936: Elías Beauchamp i Hiram Rosado, del Partit Naciona- 1821: Pla d’Iguala. Proclamació de la Independència de Mèxic.
lista de Puerto Rico, ajusticien el coronel Riggs, per 1920: Nancy Astor, primera dona elegida parlamentària, fa
la mort de quatre nacionalistes.
el seu primer discurs a Londres.
1970: Independència de Guyana.
2010: Creació de la CELAC, Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Caribenys.

25
25

Dijous

26

Divendres

28
28

27
27

Dissabte

Miq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
Gabriel de la Dolorosa
1844: La República Dominicana s’independitza d’Haití.
Festa nacional.
1989: El «caracazo»: 400 morts i 2.000 ferits.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4rt president de la Comissió
de DDHH assassinat, Antioquia, Colòmbia.
2010: Terratrèmol de 8’8 a Xile, gairebé 500 morts.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Moviment Nacional
dels Drets Humans, màrtir de la tortura, Tocantins,
Brasil. 5 anys.
2013: Mor Sthéphane Hessel, un dels redactors de la
Declaració Universal dels DH i autor de l’Indigneu-vos!

febrer

Jr 17,5-10 / Sl 1
Gn 37,3-28 / Sl 104
Lc 16,19-31 Paula Montal, Alexandre
Mt 21,33-43.45-46
Just i Valeri
Isabel Fedde
1550: Antonio de Valdivieso, bisbe de Nicaragua, màrtir en
Dia Nacional de la Dignitat de les víctimes del conflicte
la defensa dels indígenes.
armat, Guatemala.
1885: Les potències europees es reparteixen entre elles el
Jr 17,5-10 / Sl 1
continent africà, a Berlín.
Lc 16,19-31
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negre dels drets civils,
1778: Neix José de San Martín.
mor apallissat per la policia.
1980: Cop militar a Suriname.
1992: Mor José Alberto Llaguno, bisbe, apòstol inculturat
1982: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de les lluites dels
dels indis Tarahumara, Mèxic.
sindicalistes xilens.
2012: Giulio Girardi, filòsof i teòleg de la solidaritat
1985: Guillermo Céspedes, militant i revolucionari, màrtir de
internacional i de la Causa revolucionària i indígena.
la lluita del poble colombià.
1989: Caincoñen, indígena toba, assassinat per defensar la
seva terra, a Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN a Nicaragua.
2010: José Antonio Aguilar Tinoco i esposa, assassinats
per defensar el bosc tropical a Esmeraldas, Ecuador.

3r Diumenge de Quaresma
Ex 3,1-8a.13-15 / Sl 102
1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9

Romà
1924: Els marines desembarquen a Hondures i ocupen
Tegucigalpa.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laic compromès amb els
Cristians pel Socialisme i les CEBs, obrer, després
mestre, poeta. Assassinat per l’exèrcit mentre jugava
a futbol. Colòmbia.
1989: Teresita Ramírez, de la Companyia de Maria,
assassinada a Cristales, Colòmbia.
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desigualtat: del somni impossible al somni possible
David Molineaux

Santiago de Xile

Sona agosarat assegurar-ho, però sembla que la
població del món, en un percentatge creixent, somnia
amb la desigualtat. O, millor dit, amb la possibilitat
de pertànyer a la minoria privilegiada que gaudeix de
l’estil de vida de països com Austràlia i els EUA.
A aquestes alçades ha quedat clar que si totes les
famílies xineses, o índies, tinguessin un cotxe davant
de casa, uns quants sistemes dels que sustenten la
vida humana en el planeta col·lapsarien a curt termini.
No obstant, per a una àmplia multitud d’habitants
de l’anomenat món en desenvolupament el “somni
americà” llueix com un far. Les imatges mediàtiques,
la presència de supermercats i locals de menjar ràpid,
l’oferta fàcil de targetes de crèdit semblen posar-ho
gairebé tot a l’abast de la mà.
Botó de mostra d’aquest somni comprensible però
destructiu són les compres massives, als nostres països, de butlletes de loteria. El comprador no pensa,
conscientment, que està cercant la desigualtat. Només
espera assolir –per a ell mateix i la seva família– el
nivell de vida d’una petita minoria privilegiada dels
habitants del planeta.
Aquest somni ha aconseguit eclipsar les inquietuds socials, polítiques i religioses que abans ocupaven les imaginacions i les decisions diàries de milions
de persones. Un símbol trivial però potent d’aquesta
fascinació és l’entusiasme popular al voltant de Santa
Claus (o Pare Noel), que s’ha fet massiu a Amèrica
Llatina i que creix ràpidament, fins i tot a països com
Japó, Xina o l’Índia. Aquest immens capgirell cultural
pot atribuir-se, sobretot, als mitjans de comunicació
globalitzats i al seu hàbil ús d’imatges, que aconsegueixen entusiasmar i motivar, sense passar pel filtre
avaluador de la raó.
El poder transformador de les imatges
El sentit comú modern sol suposar que els éssers
humans, i els grans moviments històrics, són impulsats sobretot per la raó i la lògica. Se suposa que les
societats humanes responen a les circumstàncies amb
plans, programes i estratègies que van determinant el
rumb de la història.
No obstant això, quan examinem amb cura els
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mecanismes que mouen el canvi històric ens anem
adonant que, un cas rere l’altre, allò que impulsa pot
ser quelcom molt diferent.
Amb una freqüència sorprenent, els canvis més
significatius neixen més aviat de fascinacions col·lectives: imatges, símbols, i relats que anuncien noves
possibilitats i impulsen a l’acció col·lectiva. Per
il·lustrar, voldria oferir tres o quatre exemples.
Pensem en primer lloc en el relat bíblic de la sortida dels esclaus hebreus d’Egipte. És veritat que patien
una intolerable explotació a mans dels faraons, però
el que va desencadenar la sublevació i sortida d’Egipte
va ser un somni: la promesa, d’inspiració divina, d’”una terra que raja llet i mel”.
Un altre cas seria el Renaixement a Europa, ocorregut tres mil·lennis més tard. No va pas sorgir com
una reacció contra les miserables condicions de vida
en les quals es trobava la majoria dels habitants dels
feus medievals. Va sorgir com a expressió de noves
fascinacions: l’art i la literatura clàssica, l’emergent
ciència empírica, i l’impuls d’explorar més enllà del
món conegut. El resultat va ser una incalculable
transformació històrica: el sorgiment del món modern.
O recordem les grans migracions del segle XIX des
del continent europeu als països americans. És cert
que les condicions de vida van ser, en molts de casos,
intolerables. Però va ser el somni d’un Món Nou, simbolitzat per imatges com la de l’Estàtua de la Llibertat
a Nova York, el que va impulsar un dels desplaçaments
humans més massius de la història humana. Desenes
de milions d’homes, dones i nens van deixar-ho tot
enrere i van embarcar cap a un futur desconegut a la
mítica Amèrica.
El que ens suggereixen aquests antecedents
històrics és que ni tan sols les circumstàncies més
dramàtiques són capaces d’assegurar, per elles mateixes, que es produeixin canvis significatius. La pesta
negra, que va assotar Europa a mitjans del segle XIV,
va exterminar com a mínim el trenta per cent de la
població del continent. Lluny de dur el sorgiment de
nous moviments socials i culturals, aquesta hecatombe va dur inestabilitat política i estancament econòmic; va dur amb ella un gran augment de les pràcti-

ques fanàtiques i supersticioses; i va desencadenar
la persecució o exterminació de minories ètniques i
religioses, i fins i tot l’assassinat en massa d’individus
que patien malalties de la pell com l’acne i la soriasis.
Va instal·lar al món medieval un pessimisme profund,
que va deixar-lo immobilitzat durant més d’un segle.
Món actual: el somni impossible
Fem un cop d’ull al present: la situació humana en
el planeta és cada vegada més alarmant. Des de les
més diverses disciplines, els investigadors ens assenyalen que l’actual model de desenvolupament econòmic i tecnològic ens està precipitant al llindar d’una
catàstrofe planetària.
Alhora som testimonis gairebé a diari, a les nostres pantalles i a la premsa escrita, d’horrorosos actes
de violència atàvica perpetrats a l’Orient Mitjà i a
l’Àfrica subsahariana, perpetrats per improvisats exèrcits de militants armats.
Nombroses anàlisis han assenyalat el protagonisme del canvi climàtic en l’aparició d’aquests grups.
La creixent desertificació ha desplaçat de les seves
terres a grans masses d’agricultors i les seves famílies,
i molts reclutes dels grups gihadistes són joves que
se senten condemnats a la permanent desocupació
urbana i cerquen una afiliació capaç d’oferir-los algun
sentit per a la seva vida.
Aquí comencem a entrellucar, en situacions concretes i actuals, les menes de caos que amenacen amb
estendre’s a altres regions del món quan comencin a
sentir les conseqüències ambientals del nostre sistema
econòmic globalitzat.
La resposta dels que han pres consciència d’aquesta amenaça no sempre ha estat adequada. Sovint hem
intentat motivar els nostres propis oients amb temor,
presentant possibles escenaris apocalíptics. O els hem
fet sentir culpables, tirant-los en cara la seva suposada complicitat en la contaminació o en el balafiament
dels recursos no renovables. I no obstant el somni
impossible, el del paradís consumista, continua massificant-se. Té tots els trets d’una addicció, inclòs el seu
molt conegut caire autodestructiu.
Un somni possible?
Però també s’hauria de reconèixer que aquest mateix somni conté, molt a pesar dels seus components
il·lusoris i fins i tot nocius, un element no només
legítim sinó imprescindible: l’anhel de la vida abundant. Potser per primera vegada en la llarga trajec-

tòria humana, les grans majories poden –amb un cert
realisme– aspirar no només a les necessitats bàsiques
de la vida, sinó també a aquelles coses que permeten
dur vides plenes i creatives, gaudir de la bellesa i el
plaer, i oferir als seus fills la possibilitat d’un futur
que permeti la recerca de la seva plena realització
com a homes i dones.
Hem vist que, tal vegada, més que qualsevol
altre factor, són els somnis, els mites, les imatges
carregades d’afecte... el que impulsa els grans canvis
històrics. M’atreveixo a suggerir que en el rerefons del
“somni americà” podríem entrellucar-hi elements d’un
nou i poderós mite, un mite capaç de despertar les
energies col·lectives necessàries per anar construint
alternatives viables i profundament vitalitzants per a
la humanitat.
I és més: m’atreveixo a suggerir que aquest “somni possible” no emergeix només dels anhels col·lectius de la humanitat: ha d’estar arrelat en les dinàmiques que governen la biosfera que ens envolta i que
ens segueix sostenint i nodrint.
Mercès a les ciències sobre l’evolució, coneixem
cada vegada més detalladament el llarg trajecte de
la vida a la Terra. I podem observar una tendència
inconfusible al llarg d’aquests gairebé quatre mil
milions d’anys: el rumb vers la plenitud. Aquest llarg
recorregut assoleix el seu màxim esplendor a l’era
cenozoica, que va començar fa uns 65 milions d’anys.
En aquesta era més recent –la nostra– proliferen, més
que mai abans, les més diverses manifestacions de
bellesa emergent: els colors i aromes de les flors, el
sabor de les fruites i la mel, les papallones i cuques
de llum, el vol dels ocells, els cants de les balenes, i
les múltiples sensibilitats i intel·ligències mamíferes.
Tot sembla anticipar el sorgiment, en l’àmbit
humà, d’una abundància incalculablement més gran,
fet possible pel naixement, encara esperat, d’un nou
mite transformador capaç de captar les imaginacions
i deixar anar les enormes energies col·lectives que
requeriria la seva realització.
Amb una certa dosi d’humor i d’hipèrbole, el físic
matemàtic Brian Swimme parla de les exigències que
afronta la humanitat: “Hem arribat a un moment de
crisi suprema: no ens podem permetre el luxe d’emprendre cap acció que no sigui d’urgència immediata
i d’eficàcia innegable. Asseguem-nos doncs: expliquem-nos contes”.
q
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Dilluns

11

Dimarts

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
2Re 5,1-15a / Sl 41
Mt 18,21-35
Lc 4,24-30 Rossend, Albí
Jordi
Herbert
2004: Aristide surt d’Haití davant l’avenç de la resistència
1739: Es firma a Jamaica un tractat de pau de 15 punts
militar alçada en contra seu.
entre cimarrons i blancs.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero
i Rafael Cancel Miranda ataquen el Congrés dels
EUA per cridar l’atenció sobre el Puerto Rico colonial.
1959: Naixement de la CLAR, Confederació Llatinoamericana
de Religiosos.
2012: Milton Schwantes, biblista luterà, animador de la
lectura bíblica popular llatinoamericana.
Minvant: 23h11m (UTC) a Sagitari

22

Dimecres

Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19
Simplici
Joan i Carles Wesley
1791: Mor John Wesley a Anglaterra.
1897: Tercer atac contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga l’Estatut dels Treballadors, que en
el seu moment suposa un avenç.

33

Dijous

4
4

Divendres

6
6

55

Dissabte

Os 6,1-6 / Sl 50
Adrià
Lc 18,9-14
1996: 3000 famílies en l’ocupació més gran del MST, a
Curionópolis, Brasil.
2013: Comença a Buenos Aires el macrojudici per l’Operació
Cóndor, que jutjarà els responsables de la cooperació
entre les dictadures d’Argentina, Bolívia, Brasil, Xile,
Paraguai, Perú i Uruguai, per perseguir i eliminar
opositors en les dècades del 70 i 80.
2013: Mor Hugo Chávez, president de Veneçuela i líder
de la unitat llatinoamericana.

març

Os 14,2-10 / Sl 80
Jr 7,23-28 / Sl 94
Mc 12,28b-34
Lc 11,14-23 Casimir
Emeteri, Celoni, Medir
1908: Neix Juan Antonio Corretjer, poeta nacional de 1962: Els EUA comencen a operar un reactor nuclear a
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, assassinada per la policia de
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà màrtir de la
Puerto Rico.
solidaritat amb els exiliats de Guatemala.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegat de la Paraula, màrtir 1990: Nahamán Carmona, nen del carrer, mort a cops per
la policia, 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,
els quals perjudiquen el lliure comerç.
2013: Reinan Valete, sacerdot, màrtir de les CEBs i del
Moviment Popular, a Angical, Bahia, Brasil.

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

Oleguer, Rosa de Viterbo
1817: Revolució de Pernambuco, Brasil.
1854: S’aboleix l’esclavitud a l’Equador.
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunitat
autogestionària de Huaycán, assassinada a trets
i dinamitada al mercat Ate-Vitarte de Lima per no
avenir-se a les exigències del terrorisme.
2005: La Cort Suprema de l’Argentina confirma la presó
perpètua d’Arancibia Clavel per haver assassinat
el general xilè Prats el 1974, com a delicte de lesa
humanitat, imprescriptible.
2007: † Rufina Amaya Márquez, testimoni i única supervivent
de la matança del Mozote perpetrada el 1981 per
l’exèrcit salvadoreny.
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77

Dilluns

març

Perpètua i Felicitat
Tomàs d’Aquino
1524: Avui, «el dia 7-Qat, els reis Ahpop i Ahpop Qamahay
han estat cremats per Tunatiuh (Pedro de Alvarado).
El cor de Tunatiuh no tenia compassió» (Anals dels
Cakchiquels).
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina i
Daniel de la Sierra, sacerdots de la diòcesi de Quilmes,
Argentina, profetes de la justícia.
2009: Fujimori, comdemnat a 25 anys de presó, Perú.
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8
8

Dimarts

9
9

Dimecres

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Is 49,8-15 / Sl 144
Jn 5,1-3.5-16 Domènec Savi
Jn 5,17-30
Francesca Romana
Dia internacional de la dona.
1989: Matança de Santa Elmira. 500 famílies ocupen una
Es va establir el 1910. Es va triar aquesta data perquè
hisenda i en són expulsades per la policia militar: 400
el 8 de març de 1857 van morir moltes treballadores
ferits i 22 presos. Salto do Jacuí, RD, Brasil.
de la confecció, de Nova York, que exigien millors
Eclipsi total de sol, invisible a Amèrica i Europa
condicions de treball i el dret al vot.
Nova: 01h55m (UTC) a Peixos

Is 65,17-21 / Sl 29
Jn 4,43-54 Joan de Déu

10

Dijous

11
11

Divendres

Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 7,1-2.10.25-30
Jn 5,31-47 Constantí, Vicenç, Ramir
Macari
1928: Elías del Socorro Nieves, agustí, i els germans Jesús 1797: Derrotats pels anglesos, els garífunes de San Vicente
són deportats a Hondures.
i Dolores Sierra, laics, assassinats durant la Revolució
1914: S’obre el canal de Panamà.
dels Cristeros, proclamant la seva fe.
1990: Patricio Aylwin assumeix la presidència de Xile. La
dictadura de Pinochet dóna pas a una democràcia
«concertada».
2004: Atemptat d’un grup islàmic a Madrid. 192 morts i
més de 1.400 ferits.

12

Dissabte

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53
Innocenci, Gregori
1977: Rutilio Grande, capellà, i Manuel i Nelson, camperols,
màrtirs a El Salvador.
1994: L’Església anglicana ordena a Bristol, Anglaterra, el
primer grup de 32 dones que accedeixen al sacerdoci.
2005: L’Argentina entrega Paul Schaefer a Xile, exnazi
col·laborador de Pinochet a «Colonia Dignidad»,
acusat de desaparicions, tortures i abusos sexuals
contra menors.

març

13
13

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

Roderic, Salomó, Eulogi
1957: José Antonio Echeverría, estudiant, militant de la FEU i
d’Acció Catòlica, màrtir de les lluites per alliberar Cuba
de la dictadura de Batista.
1983: Marianela García, advocada dels pobres, fundadora
de la Comissió de Drets Humans, màrtir de la justícia
a El Salvador.
1998: María Leide Amorim, líder camperola dels Sense Terra,
assassinada a Manaus en represàlia per haver dirigit
una ocupació del MST.
2013: Reinaldo Bignone, dictador argentí (1982-3) rep la
seva 4a condemna per delictes de lesa humanitat,
cadena perpètua.
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14
14

Dilluns

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Jn 8,12-20
Matilde
1549: Mor el sant negre franciscà San Antonio de Cathegeró.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé mor davant dels
anglesos durant la II Guerra del Carib.
1849: Arriben a Bluefieds (Nicaragua) els missioners moraus
que evangelitzaran la Mosquitia.
1997: Declaració de Curitiba: Dia internacional d’acció contra
els embassaments, i a favor dels rius, l’aigua i la vida.
2009: Evo Morales comença a distribuir terra de latifundis a
indígenes, emparat en la nova Constitució.

15
15

Dimarts

Nm 21,4-9 / Sl 101
Jn 8,21-30
Lluïsa de Marillac
1951: Mor a Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesià,
l’«infermer sant de la Patagònia»; beatificat el 14
de abril de 2002.
1961: Es crea l’Aliança pel Progrés.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús Recinos
i companys, militants evangèlics, màrtirs del servei
a Guatemala.
1995:Condemnen el general Luis García Meza a 30 anys de
presó, per crims comesos després del seu cop d’estat
el 1980 a Bolívia. Primer cas de detenció dels militars
colpistes llatinoamericans.

març

Creixent: 17h03m (UTC) a Bessons
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16
16

Dimecres

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.: Dn 3
Jn 8,31-42
Raimon de Fitero
1630: Benkos Biohó, líder i heroi negre en la lluita per la
llibertat, Colòmbia.
1977: Antonio Olivo i Pantaleón Romero, màrtirs de la justícia
entre els camperols de Perugorría, Argentina.
2003: Rachel Corrie, activista nord-americana de solidaritat
és atropellada per una excavadora en oposar-se a
l’enderroc d’una casa palestina, a Rafah, Gaza.

17
17

Dijous

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jn 8,51-59
Patrici
1973: Alexandre Vanucchi, estudiant i militant cristià,
assassinat per la policia, Brasil.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», i companys periodistes, màrtirs per la veritat a Amèrica Llatina, El Salvador.
1990: María Mejía, mare camperola quiché, d’Acció Catòlica,
assassinada a Sacapulas, Guatemala.

18
18

Divendres

19
19

Dissabte

Jr 20,10-13 / Sl 17
2Sm 7,4-5.12-14a.16 / Sl 88
Jn 10,31-42 Josep
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
Ciril de Jerusalem
1871: Comuna de París, primera revolució obrera de la 1849: Revolució del Quemado, (E.S., Brasil). Més de 200
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. 35 anys.
1989: Neftalí Liceta, sacerdot, i Amparo Escobedo, religiosa, 1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, assassinada a
Cauga, Veneçuela, màrtir del servei als pobres i de la
i companys, testimonis del Déu de la Vida entre els
solidaritat. 25 anys.
pobres del Perú.

març

20
20

Diumenge de Rams
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Lc 22,14-23.56

Serapió
1838: El govern de Sergipe (Brasil) prohibeix anar a l’escola
als «africans», esclaus o lliures, i als portadors de
malalties contagioses.
1982: Cop d’Estat de Ríos Montt a Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta i poeta popular,
missioner fidel de les comunitats de base d’El Salvador.
2003: Els EUA comencen a envair l’Iraq, al marge de les
Nacions Unides.
2013: Comença a Guatemala el judici contra l’exdictador
Ríos Mont acusat de genocidi.
Equinocci, de tardor al Sud, de primavera al Nord,
a les 4h30m UTC.
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21
21

Dilluns

22
22

Dimarts

Is 42,1-7 / Sl 26
Is 49,1-6 / Sl 70
Jn 12,1-11 Benvingut, Lea
Jn 13,21-33.36-38
Filemó, Nicolau
1873:
Abolició
de
l’esclavitud
a
Puerto
Rico.
Any nou Baha’í
1980: Lluís Espinal, sacerdot i periodista català, màrtir de
Dia forestal mundial.
les lluites del poble bolivià.
1806: Neix Benito Juárez, Oaxaca, Mèxic.
1988: Rafael Hernández, líder camperol, màrtir de la lluita
1937: Matança de Ponce, Puerto Rico.
per la terra entre els seus germans de Mèxic.
1975: Carlos Dormiak, sacerdot salesià, assassinat per la
Dia internacional de l’aigua.
seva línia alliberadora, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, capellà, 29 anys, màrtir de l’alliberament del poble mexicà. 1987: Luz Marina Valencia,
religiosa, màrtir de la justícia entre els camperols
de Mèxic.

març

Dia internacional contra la discriminació racial.
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23
23

Dimecres

Is 50,4-9 / Sl 68
Toribi de Mogrovejo
Mt 26,14-25
1606: Toribio de Mogrovejo, arquebisbe de Lima, pastor del
poble inca, profeta de l’Església colonial.
1976: María del Carmen Maggi, profesora, degana de
la Facultat d’Humanitats de la Universitat Catòlica
de Mar del Plata, màrtir de l’educació alliberadora,
Argentina. 40 anys.
2005: Xile reconeix que el 1976 la dictadura va assassinar
Carmelo Soria.
Eclipsi penombrós de Lluna a l’Oest d’Amèrica
Plena: 12h01m (UTC) a Lliura

24
24

Dijous Sant

26
25 Divendres Sant 26
25

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Is 52,13-53,12 / Sl 30
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
Josep Oriol
1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys,
1918: Les dones canadenques conquereixen el vot.
màrtirs de la fe entre els seus germans pobres de
1976: Cop militar de Jorge Videla contra Isabel Perón a
Nicaragua. 30 anys.
l’Argentina. 40 anys.
1980: «Sant Romero d’Amèrica», arquebisbe de San 2002: Absolució de Safiya Hussaini, nigeriana condemnada
a morir per lapidació.
Salvador, profeta i màrtir.
2004: Kichner converteix l’ESMA, centre de tortura de la
dictadura argentina, en el Museu de la Memòria del
terrorisme d’Estat argentí: 4.000 assassinats i 30.000
desapareguts.
Dia internacional pel Dret a la Veritat sobre les
Violacions dels Drets Humans i la Dignitat de les
Víctimes (establert ONU 17/juny/2010)

Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Ba 3,9-15.32-4,4
Brauli
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
Dia mundial del teatre.
1989: María Gómez, mestra catequista màrtir del servei al
seu poble Simití a Colòmbia.
1991: Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai firmen el Tractat
d’Asunción, constituint el Mercosur.
1998: Onalício Araujo Barros i Valentín Serra, líders del MST,
executats pels fazendeiros a Parauapebas, Pará, Brasil.

Monseñor Romero

març

Visiteu avui la pàgina de Mons. Romero i les seves homilies:
http://servicioskoinonia.org/romero

Dissabte Sant

27
27

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

Rupert
1502: Colom arriba a Cariari, Costa Rica.
1984: Els Txukahamãe bloquegen una carretera principal
exigint les seves terres sagrades al Xingú.
2011: † José Comblin, teòleg llatinoamericà, profeta radical,
compromès amb els pobres, escriptor prolífic, Brasil.
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Desigualtat i ecologia: els seus teòrics
Enrique Marroquín

Mèxic DF, Mèxic

El sistema econòmic capitalista, en estar basat
en la llibertat il·limitada del mercat, tendeix per
naturalesa a la concentració de la riquesa. Els seus
apologetes proclamen que mercès a aquesta llibertat,
es milloren i abarateixen els productes; pregonen
també que la riquesa així obtinguda es difondrà
automàticament, per una mena de “vessament”, envers els estrats inferiors de la població. El seu estat,
“guardià nocturn” hauria de reduir-se a regular la
competència mitjançant lleis antimonopòliques, i al
simple arbitratge. Però el que veiem és que la recerca de la maximalització del guany a qualsevol preu,
condueix a la concentració de riquesa i a que aquesta
s’hagi anat incrementant a través de la història (l’1%
de la població mundial acapara ja una riquesa similar
a la del 55% restant). Alhora, provoca la pauperització creixent d’amplis sectors (“població sobrant”) i
la destrucció del planeta. Aquesta situació és la que
està interpel·lant al pensament crític en la recerca
d’un nou paradigma que il·lumini una actuació transformadora.
Thomas PIKETTY és l’autor que millor ha demostrat com aquesta concentració de capital s’ha anat
incrementant al llarg de la història. La seva exitosa
obra Le Capital au XXIe siècle és un llibre demolidor,
erudit, rigorós i, fins ara, inqüestionat. Desmunta el
mite que els EUA siguin un país d’oportunitats, on
qui té més talent i treballa més, pot adquirir més
capital. Comprova que el capital no és pas fruit del
treball, sinó dels actius que es posseeixen, en especial, de les herències. La seva tesi central és que
quan la taxa de creixement del capital supera de manera constant la taxa de creixement de la producció i
de l’ingrés, es produeixen mecanismes de desigualtat
insostenibles. La riquesa creix impressionantment;
però no pas mitjançant la producció de béns, sinó
mitjançant l’especulació monetària. Proposa una política d’impostos progressius i un tractament diferent
del deute públic (Seuil, París, 2013; també en català,
RBA La Magrana, 2014).
Julio BOLVITNIK, analista econòmic, qüestiona la
defensa del model neoliberal pel que fa al seu èxit en
la disminució de la pobresa. Les xifres, aparentment,
90

confirmen certs èxits, com a mínim respecte de la
pobresa extrema; però –al·lega l’autor– això pot ser
degut senzillament als criteris emprats en la medició
de la pobresa. Els EUA consideren “pobres” els que
guanyen menys de dos dòlars diaris; però això depèn
del nivell de vida de cada país. Com a alternativa
proposa com a indicadors de pobresa, la insatisfacció
de les necessitats més bàsiques (alimentació, vestir,
vivenda), i per a la baixa classe mitjana (“pobresa
alta”), certa qualitat en altres tres indicadors més:
salut, educació i recreació.
William I. ROBINSON estudia la nova realitat del
capitalisme mundial, caracteritzat per la seva expansió –extensiva i intensiva–, fins al punt que aquesta
expansió aviat assolirà els seus límits, i aleshores les
seves contradiccions marcaran “la fi de la història”.
Es passa ara d’una economia mundial a una economia
global. Aquesta transnacionalització de l’economia
tendeix a eliminar el capitalisme d’estat-nació, configurant així la dominació mundial per un estat transnacional, conduït per la classe capitalista igualment
transnacional (Una teoría del Capitalismo global, edit.
Desde abajo, Bogotá 2007).
David ROTHKOPF analitza aquesta “superclasse”,
l’elit de l’elit, unes 6.000 persones –una per milió–,
d’origen internacional, intercultural i interacial: les
seves xarxes socials, els seus vincles entre els poders militar, polític, econòmic i cultural (art, esport,
informàtica, comunicacions). Per descomptat, hi ha
una hegemonia de ciutadans dels EUA, però la globalització implica economies interconnectades, incloent
les de països emergents i per tant, corporacions
multinacionals; però sense restriccions dels governs
nacionals (El club de los elegidos: cómo la élite del
poder global gobierna el mundo, Tendencias, Barcelona 2008).
Joseph E. STIGLITZ, premi nobel d’Economia,
aborda com aquesta desmesurada desigualtat està
comprometent greument el nostre futur. No tan sols
provoca un creixement més lent i un PIB més baix,
sinó també inestabilitat, debilitat democràtica, contaminació, atur, però –el més important de tot– la
degradació de valors i la pauperització moral: si tot

és acceptable, ningú és responsable! (versió digital
gratuïta en castellà: El precio de la desigualdad. El
1% tiene lo que el 99% necesita).
Annie LEONARD explica pedagògicament els
mecanismes del sistema econòmic i els seus efectes,
no només en la desigualtat de riquesa, sinó en el seu
impacte en la natura, incloent el cos. La seva tesi és
a YouTube (La historia de las cosas), amb dibuixos
animats, amb més de 12 milions de visites.
Víctor TOLEDO exposa les tesis de l’”ecologia
política”, que integra una visió holística (naturalesa
i societat), i supera la tecnociència neoliberal: 1)
el desplaçament del món vers el caos o el col·lapse provenen de la doble explotació que efectua el
capital sobre la naturalesa i sobre el treball humà.
Ambdós fenòmens es troben indissolublement lligats i sorgeixen amb les societats desiguals: 2) la
seva expressió espaial va d’allò global a allò local,
i viceversa; 3) la successió de crisis de les darreres
dècades respon a una crisi de civilització. Tot això,
com a conseqüència de l’increment de la desigualtat
social per la concentració de riquesa, així com de la
ineficàcia de les principals institucions del món modern. L’única sortida serà una transformació radical,
pacífica i profunda.
James O’CONNOR, des d’un “marxisme ecològic”,
estudia les relacions entre la societat capitalista i la
natura, observant una nova modalitat de la crisi: la
subproducció de capital que la degradació ecològica
imposa. Els costos ecològics creixents contribueixen
a disminuir la rendibilitat del capital i menen a una
crisi d’acumulació. La contradicció del capitalisme
actual no és només la que es donava entre les forces
productives i les relacions socials de producció (conduint a una sobreproducció), sinó una segona contradicció, que es dóna entre la producció i la realització
(o apropiació) del valor i el plusvalor; entre la producció i la circulació del capital. Per tant, l’agent del
canvi al socialisme no serà només el proletariat, sinó
els nous moviments socials (Causas naturales. Ensayos
sobre marxismo ecológico, Siglo XXI, México 2001).
John Bellamy FOSTER aprofundeix aquesta reflexió, explicant com tots aquests elements cauen
en l’estatus de “condicions de producció”, en les
quals no pas tots els guanys són produïts per la
indústria capitalista, sinó també per “mercaderies
fictícies”. D’aquesta forma, el “marxisme ecològic”

complementa la tesi marxista tradicional amb la tesi
d’aquesta segona contradicció, que lliga l’escassetat
ecològica, la crisi econòmica i el creixement dels
nous moviments pel canvi social: a) en traduir-se el
dany ecològic en una crisi econòmica, un mecanisme
de retroalimentació es posa en marxa; b) el capital
intenta aturar els costos creixents relacionats amb
el debilitament de les condicions de producció, i els
moviments socials pressionen perquè el capital internalitzi aquests costos; c) ambdós factors empenyen
el capital a formes de producció més sustentables
ecològicament; d) sorgeix així una oportunitat per a
l’esquerra de construir una aliança entre el moviment
obrer de tarannà classista i els nous moviments socials. Això no obstant, el capitalisme manté la seva
capacitat d’acumulació en mig de la pròpia destrucció
ecològica, i s’hi lucra destruint la terra fins al punt
de no retorn.
Concloc alertant sobre el col·lapse planetari, que
no tan sols amenaça el model neoliberal, sinó a la
mateixa supervivència de la vida humana en el planeta, allò que alguns calculen en dècades. El risc és
tant més probable, en tant que l’ambició desmesurada
de la “superclasse” no permet correctius que arrisquin
els seus guanys. Per justificar-se, aquesta superclasse
disposa dels insensibilitzadors mass-media, i –per si
fallés la manipulació del “consens”– el poder dissuasori de la “coerció”, la més sofisticada tecnologia per
a un espionatge total, que integra, en un gegantesc
banc de dades tota la informació de milions de persones (missatges i trucades telefòniques, targetes de
crèdit, internet, facebook... i aviat, l’ADN!), tal com
va revelar Snowden. Aquesta informació està disponible per al nou armamentisme “intel·ligent” (drones
i municions teledirigides), que poden sortir de qualsevol de les mil petites bases militars disseminades a
l’oceà i assassinar el portador d’algun mòbil, estigui
on estigui.
No obstant hi ha esperança: sorgeixen munts de
persones, comunitats i moviments socials que utilitzen les mateixes xarxes socials per intercomunicar-se
a nivell global i que lluiten per corregir el cicle de
vida actual dels béns i serveis, envers processos
cíclics d’autosostenibilitat. És probable que en cas
d’un col·lapse del sistema econòmic, aquestes experiències siguin les que sobrevisquin i recomponguin
el futur.
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28
28

Dilluns

març

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Sixt
Mt 28,8-15
1750: Neix Francisco de Miranda a Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de drets humans,
capturat, torturat i brutalment assassinat a Guatemala.
1988: 14 indígenes tikunes assassinats i 23 de ferits pel
llenyataire Oscar Castelo Branco i 20 pistolers. Reunits
a Benjamin Constant, Brasil, esperaven l’ajuda de la
FUNAI davant de les amenaces del llenyataire.
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29
29

Dimarts

30 Dimecres
30

Hch 2,36-41 / Sl 32
Hch 3,1-10 / Sl 104
Jn 20,11-18 Gladys, Joan Clímac
Lc 24,13-35
Beatriu de Silva
Joan Nielsen Hauge
1492: Decret dels Reis Catòlics que expulsa els jueus
1904: Neix Consuelo Lee Corretjer, revolucionària,
d’Espanya.
poeta i mestra, líder del moviment independentista 1870: Els homes afroamericans guanyen el vot als EUA:
porto-riqueny.
ratificació de la 15a esmena.
1967: Per primera vegada brolla petroli a l’Amazònia 2007: † Maria Julia Hernández, defensora dels DDHH a
equatoriana.
El Salvador.
1985: Rafael i Eduardo Vergara Toledo i Paulina Aguirre
Tobar; José Manuel Parada, sociòleg de la Vicaria de
la Solidaritat, Santiago Natino, publicista i militant, i
Manuel Guerrero, líder sindical, màrtirs de la resistència
contra la dictadura a Xile.

31
31

Dijous

11

Divendres

Hch 3,11-26 / Sl 8
Hch 4,1-12 / Sl 117
Lc 24,35-48 Hug
Jn 21,1-14
Benjamí
1680: Lisboa declara abolida l’esclavitud dels indis al Brasil,
Amós, Joan Donne
per influència d’Antonio Vieira.
1767: Expulsió dels jesuïtes d’Amèrica Llatina.
1866: Esclata la guerra entre Espanya per una part i Xile, 1923: Primer congrés feminista celebrat a Amèrica Llatina,
a Cuba.
Bolívia i Perú per l’altra.
1964: Cop militar contra João Goulart. Comencen 21 anys
Minvant: 15h17m (UTC) a Capricorn
de dictadura militar a Brasil.
1980: Comença la gran vaga de metal·lúrgics a São Paulo
i a l’interior.
1982: Ernesto Pili Parra, militant, màrtir de la pau i la justícia
a Caquetá, Colòmbia.

22

Dissabte

Hch 4,13-21 / Sl 117
Mc 16,9-15
Francesc de Paula
1550: La Corona espanyola ordena ensenyar castellà als
indígenes.
1982: L’exèrcit argentí ocupa les illes Malvines intentant
recuperar-les de la possessió britànica.
1993: Vaga conjunta a 8 països d’Europa contra la desocupació i l’amenaça sobre les conquestes socials.

abril

33

2n Diumenge de Pasqua
Hch 5,12-16 / Sl 117
Ap 1,9-11a.12-13.17-19 / Jn 20,19-31

Ricard, Sixt
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestant, Argentina.
1986: Brasil aprova el seu Pla d’Informàtica, que protegirà
la indústria nacional uns anys.
1992: Cop d’Estat institucional de Fujimori, Perú.
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4
4

Dilluns

55

Dimarts

6
6

Dimecres

Anunciació: Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Hch 4,32-37 / Sl 92
Hch 5,19-26 / Sl 33
Gemma Galgani
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38 Vicenç Ferrer
Jn 3,5a.7b-15 Marcel·lí
Jn 3,16-21
Isidor de Sevilla
1818: Victòria de San Martín a Maipú, que conclou la Albert Durero
1775: La Corona portuguesa estimula els casaments entre
Independència de Xile.
1979: Mor als 39 anys Hugo Echegaray, sacerdot i teòleg
indígenes, negres i blancs.
1976: Juan Carlo D’Costa, obrer, Paraguai.
de l’alliberament peruà.
1884: Acord de Valparaíso. Bolívia cedeix Antofagasta a Xile 1989: María Cristina Gómez, de l’Església Baptista, màrtir
convertint-se en país mediterrani.
de la lluita de les dones salvadorenques.
1968: Martin Luther King Jr. assassinat, Memphis, EUA.
1992: Fujimori dissol el Congrés, suspèn la Constitució i
1985: Rosario Godoy i familia, màrtirs de la fraternitat a
imposa la llei marcial.
El Salvador.
2007: Carlos Fuentealba, sindicalista assassinat per la
policia de Neuquén, Argentina, mentre reclamava
drets laborals.

abril

Dia contra la prostitució infantil.
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77

Dijous

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jn 3,31-36
Joan Baptista de La Salle
1999: Les AUC ataquen les Comunitats de Pau del Chocó
(Colòmbia) massacrant 11 camperols, entre els quals
6 de Villahermosa: Coi, Floriberto, J. Correa, Chucho
Arias, El Moreno i El Gordo.
Dia mundial de la salut.
Nova: 11h24m (UTC) a Àries

8
8

Divendres

Hch 5,34-42 / Sl 26
Jn 6,1-15
Dionís
Festa «Vesakh», naixement de Buda (566 a.C.).
1827: Neix Ramón Emeterio Betances, revolucionari que
va concebre la idea del Crit de Lares, insurrecció
porto-riquenya contra el domini espanyol.
1977: Carlos Bustos, sacerdot caputxí, testimoni de la fe
entre els pobres de Buenos Aires, assassinat.
Dia mundial del Poble Gitano.
Establert pel Primer Congrés Mundial Gitano,
celebrat a Londres, aquest mateix dia, el 1971.

9
9

Dissabte

Hch 6,1-7 / Sl 32
Casilda, M Cleofàs
Jn 6,16-21
Dietrich Bonhoeffer
1920: Desembarcament de marines a Guatemala per protegir
els ciutadans nord-americans.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, assassinat a Bogotà. Violenta
rebel·lió: el «Bogotazo».
1952: Comença la Revolució Cívica a Bolívia.

abril

10
10

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

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

Dilluns

12
12

Dimarts

13
13

Dimecres

abril

Hch 7,51-8,1a / Sl 30
Hch 6,8-15 / Sl 118
Hch 8,1b-8 / Sl 65
Jn 6,35-40
Jn 6,30-35 Martí, Hermenegild
Jn 6,22-29 Zenó
Estanislau
1986: Antonio Hernández, periodista i militant popular, màrtir 1797: Arriben a terra ferma, a Trujillo (Hondures), procedents 1999: Transferit a Belem el judici dels 155 policies acusats de
de la solidaritat a Bogotà. 30 anys.
de l’illa de Roatán, uns 2.500 garífunes expulsats de
la mort de 19 sense terra a Eldorado de Carajás, Brasil.
2002: Cop d’Estat contra el president Hugo Chávez a
l’illa de San Vicente.
2015: Mor Eduardo Galeano, periodista i escriptor uruguaià
Veneçuela, que durarà 4 dies fins a la seva reposició. 1925: Reunió a Foz de Iguaçú, s’inicia la “Columna Prestes”,
de referència de l’altermundialització.
Tres presidents en 42 hores.
que recorrerà 25.000 km a Brasil.
1997: Assassinen Teresa Rodrigues en una manifestació de
professors a Neuquén, Argentina. El major moviment
de protesta argentí porta el seu nom, MTR
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14
14

Dijous

Hch 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51
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. 35 anys.
1985: Adelaide Molinari, religiosa, màrtir de la lluita dels
marginats a Marabá, Brasil.
2011: Reynaldo Bignone, exdictador argentí, és condemnat a
cadena perpètua per crims de lesa humanitat.
Creixent: 04h00m (UTC) a Cranc

15
15

Divendres

Hch 9,1-20 / Sl 116
Benet Josep Labre
Jn 6,52-59
1961: Invasió de Badia de Cochinos, Cuba.
1983: Màrtirs camperols indígenes de Joyabaj, El Quiché,
Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, i companys, màrtirs
entre els joves, Cali, Colòmbia.
1993: José Barbero, sacerdot, profeta i servidor dels germans
més pobres de Bolívia.

16
16

Dissabte

Hch 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,60-69
Engràcia
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.
Dia mundial contra l’esclavitud infantil
215 milions de nens en aquesta situació,
segons l’OIT 2010

abril

17
17

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

Anicet
1695: Mor Juana Inés de la Cruz, poetessa mexicana.
1803: Mor Toussaint L’Ouverture, lluitador per l’alliberament
d’Haití.
1990: Tiberio Fernández, i companys, màrtirs de la promoció
humana, Trujillo, Colòmbia.
1996: Matança d’Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. La policia
militar de l’Estat mata 23 persones. 20 anys.
1998: César Humberto López, de FraterPaz, assassinat,
San Salvador.
Dia internacional de la lluita camperola.
És el “Primer de maig” dels camperols.
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18
18

Dilluns

abril

Hch 11,1-18 / Sl 41
Jn 10,1-10
Perfecte, Galdí
1537: Francisco Marroquín, primer bisbe consagrat a les
Índies, fundador de les primeres escoles i hospitals,
pastor de Guatemala.
1955: Conferència de Bandung, Indonèsia, on es crea el
moviment de països no alineats.
1998: Eduardo Umaña Mendoza, advocat defensor dels drets
populars, denunciador dels paramilitars, assassinat.
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19
19

Dimarts

20 Dimecres
20

Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Hch 11,19-26 / Sl 66
Jn 12,44-50
Jn 10,22-30 Sulpici
Lleó, Emma
1586: Neix a Lima Rosa de Lima.
Olavus Petri
1925: Desembarcament de marines a La Ceiba, Hondures. 1871: Els franciscans de Brasil alliberen els esclaus de tots
els seus convents.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú i el seu fill
Patrocinio, família indígena de catequistes, que va 1898: Guerra entre Espanya i els EUA, que envaeixen Cuba,
Puerto Rico, Guam i Filipines.
lluitar per la seva terra, màrtirs d’El Quiché.
2005: Adolfo Scilingo, condemnat a Espanya a 640 anys 1980: Màrtirs indígenes de l’organització popular a Veracruz,
Mèxic.
de presó per la seva participació en els «vols de la
1980: «Primavera amaziga»: revolta cultural i democratitmort» de la dictadura argentina.
zadora dels amazigs de la Cabília algeriana contra el
2010: 1a Conferència Mundial dels pobles sobre el Canvi
poder central i arabitzador d’Alger.
Climàtic i els Drets de la Mare Terra. Tiquipaya. Cochabamba. Bolívia
Dia Panamericà de l’Indi.

21
21

Dijous

Hch 13,13-25 / Sl 88
Anselm
Jn 13,16-20
Naixement de Mahoma. Dia de perdó per al món.
Naixement de Rama. Religió Sikh.
1792: Decapiten Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes»,
precursor de la Independència de Brasil.
1960: Brasília es constitueix com a capital de Brasil.
1965: Mor torturat Pedro Albizu Campos, independentista
de Puerto Rico.
1971: Mor F. Duvalier, Haití.
1989: Juan Sisay, màrtir de la fe i de l’art popular a Santiago
de Atitlán, Guatemala.
1997: Gaudino dos Santos, indi pataxó, mor cremat a Brasília
per uns joves.
2013: Després de 20 anys, la Justícia condemna els
policies responsables de la matança de Carandirú
(2-10-92), Brasil.

22
22

Divendres

23
23

Dissabte

Hch 13,26-33 / Sl 2
Hch 13,44-52 / Sl 97
Soter, Caius, Agapit
Jn 14,1-6 Jordi,
Jn 14,7-14
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca a Brasil. Comença Toyohico Kagawa
la invasió al Sud.
1971: Revolta indígena contra les proves atòmiques que
1519: Cortés desembarca a Veracruz amb 600 soldats, 16
contaminen l’illa d’Anchitks, Alaska.
cavalls i peces d’artilleria.
Dia del Llibre i dels Drets d’Autor.
1638: Hernando Arias de Ugarte, bisbe de Quito i de Santa
«Per haver coincidit en aquest dia de 1616 la mort de
Fe, Colòmbia, defensor dels indis.
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, Guatemala.
1990: Paulo i José Canuto, màrtirs de la lluita per la terra,
a Río María, PA, Brasil, assassinats.
1997: L’exèrcit assalta l’ambaixada del Japó a Lima
assassinant els 14 ocupants de l’MRTA.
Dia Internacional de la Mare Terra (ONU).
Plena: 05h24m (UTC) a Escorpí

abril

24
24

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

Fidel
1915/17: Mort i deportació de gairebé un milió i mig d’armenis.
1965: Intervenció dels EUA a la República Dominicana,
amb 40.000 homes.
1985: Laurita López, catequista, màrtir de la fe a l’Església
salvadorenca.
2010: Mor a la presó Paul Shaefer, cap de la «Colònia
Dignitat» al Sud de Xile durant la dictadura.
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25
25

Dilluns

26
26

Dimarts

abril

1Pe 5,5b-14 / Sl 88
Hch 14,19-28 / Sl 144
Marc
Mc 16,15-20 Anaclet, Marcel·lí, Isidor.
Jn 14,27-31a
1667: Pedro de Betancourt, apòstol dels pobres a Guatemala, 1994: Assassinat de Quim Vallmajó (Navata, Alt Empordà,
canonitzat el 30.07.2002.
1941) a Rwanda, missioner a Àfrica.
1975: Es constitueix l’Associació Indígena de la República 1998: Assassinat a Guatemala Mons. Gerardi, després
Argentina (AIRA).
de publicar l’informe «Nunca Más», que documenta
55.000 violacions de drets humans, atribuïdes en un
80% a l’exèrcit.

102

27
27

Dimecres

Hch 15,1-6 / Sal 121
Zita, Montserrat
Jn 15,1-8
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir, Mèxic.
1999: El Tribunal del Deute Extern de Río de Janeiro, Brasil,
determina que no es pagui.
2010: Bety Cariño i Jyri Jaakkola, mexicana i finlandès,
defensors dels DDHH, assassinats en atac armat
a la seva caravana de solidaritat, a Oaxaca, Mèxic.

28
28

Dijous

Hch 15,7-21 / Sl 95
Pere Chanel
Jn 15,9-11
1688: Carta Regia de Portugal restablint l’esclavitud i guerra
justa contra l’indígena.
1965: Lyndon Johnson ordena envair la República
Dominicana.
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina missionera
recoleta, assassinada per la seva defensa dels
indígenes a la Prefectura Apostòlica de Lábrea,
Brasil. Va desaparèixer el 28 d’abril i van trobar-ne el
cadàver el 3 de maig.

29
29

Divendres

30 Dissabte
30

Hch 15,22-31 / Sl 56
Hch 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,12-17 Pius V
Jn 15,18-21
Caterina de Sena
1982: Mort d’Enrique Alvear, bisbe, pastor i profeta de 1948: Vint-i-un països firmen a Bogotà la carta constitutiva
de l’OEA.
l’Església a Xile.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, màrtir de la 1977: Es crea l’associació de les Madres de la Plaza de
Mayo, Argentina.
violència i la impunitat, Guatemala. 25 anys.
2009: El jutge Garzón obre una causa per jutjar els
Minvant: 03h29m (UTC) a Aquari
responsables de les tortures a Guantánamo durant
l’administració Bush.

maig

11

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

Josep Obrer
Felip i Jaume
Primer diumenge de maig. Dia dels màrtirs d’Hondures.
1980: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo Cifuentes,
catequista, segrestats i morts, màrtirs, a Guatemala.
35 anys.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, a Soyapango, El Salvador, capturat i
desaparegut pel seu compromís cristià, amb el seu
amic Edwin Laínez.
Dia internacional dels treballadors.
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DESIGUALTAT NATURAL I DESIGUALTAT SOCIAL
Teresa Forcades i Vila

Montserrat, Catalunya

Hi ha persones que neixen molt intel·ligents i n’hi
ha que neixen amb escasses capacitats intel·lectuals.
Hi ha persones que neixen sanes i fortes i n’hi ha
que neixen malaltes. Hi ha persones que neixen molt
belles i n’hi ha que neixen lletges. Hi ha persones que
neixen intel·ligents, fortes o belles i després pateixen
en el transcurs de la seva vida un accident o malaltia
que els pren o disminueix significativament aquests
atributs.
De vegades la desigualtat d’atributs en néixer està
causada per l’acció humana o per la injustícia social,
com, per exemple, quan s’ingereixen determinats
medicaments o substàncies durant l’embaràs o quan
es permet la contaminació ambiental a les zones camperoles per glifosat (RoundUp), el producte estrella
de l’empresa Monsanto. Els accidents i les malalties
que ocorren al llarg de la vida poden derivar també
d’accions humanes directes o d’una distribució desigual dels recursos, com per exemple quan s’esdevé un
terratrèmol i les úniques cases que s’ensorren aixafant
els seus inquilins són les dels pobres, quan es permet
un accés desigual a l’assistència sanitària o quan es
produeixen accidents laborals per treballar en males
condicions o fins i tot en condicions inhumanes com a
les mines de coltan del Congo.
Malgrat els nombrosíssims casos en què la desigualtat d’atributs en néixer o el fet de ser víctima
d’un accident o una malaltia al llarg de la vida són
conseqüència de la desigualtat social, queda clar que
hi ha casos, també nombrosíssims, en què la desigualtat no és pas fruit de l’acció humana individual ni
col·lectiva. A la desigualtat que no és fruit de l’acció
humana l’anomeno ‘desigualtat natural’.
A què es deu la ‘desigualtat natural’? És volguda
per Déu? Forma part de la seva voluntat creadora?
A la paràbola dels talents (Mt 25, 15-30), narrada
per Mateu just abans de la paràbola del judici final,
ens trobem amb què Jesús compara Déu amb un home
que, havent decidit confiar els seus béns als seus
serfs, no els reparteix entre ells de forma equitativa: a
un li dóna cinc talents, a l’altre dos i al tercer només
un.
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Per què unes persones neixen intel·ligents, sanes
i belles i altres neixen sense posseir cap d’aquests tres
atributs? Per què aquesta desigualtat inicial? No és
inevitable la desigualtat social si partim d’una desigualtat inicial?
No hi ha dubte que la desigualtat social és inevitable si la societat s’organitza al voltant de la competitivitat i a més considera la propietat privada un dret
absolut. A la societat capitalista, els que neixen amb
menys capacitat de competir o tenen una malaltia o
un accident greu queden sovint relegats a la marginació social i la pobresa. Els seus fills, encara que siguin
intel·ligents, sans i bells, neixen marginats i pobres.
El privilegi social que confereix la riquesa a la nostra
societat compensa el desavantatge competitiu de la
desigualtat natural i el resultat final és un món on la
distància entre rics i pobres no fa res més que augmentar. Segons el darrer informe d’Oxfam Intermón,
l’any 2016 l’1% més ric del planeta haurà acumulat
més riquesa que el 99% restant.
És inevitable la desigualtat social si partim d’una
desigualtat inicial? Segons la regla de sant Benet
(s. VI), que és la que regeix en el meu monestir, la
resposta és no: Tal com està escrit: “Es distribuïa a
cadascú segons el que necessitava”. No volem pas dir
amb això que es faci accepció de persones -Déu no ho
vulgui–, sinó que es tingui consideració de les febleses.
Llavors, que el qui no necessita tant en doni gràcies a
Déu i no es posi trist, i, en canvi, el qui necessita més,
que senti la humiliació de la seva feblesa i no s’enorgulleixi per la comprensió que li tenen; i així tots els
membres viuran en pau. (Regla de Sant Benet, capítol
34: Si han de rebre tots igual les coses necessàries).
Déu no desitja la desigualtat. Espera de nosaltres
que reaccionem davant la desigualtat natural de forma solidària, de tal manera que aquesta no derivi en
desigualtat social.
No obstant això, si Déu no desitja la desigualtat,
¿per què a un li dóna cinc talents i a l’altre un?; per
què existeix la desigualtat natural?; ¿no seria més
lògic que hagués creat un món on aquesta no existís,
en comptes de crear un món desigual i esperar que

siguem nosaltres qui restaurem la igualtat donant a
cadascuna segons la seva necessitat?; ens responsabilitza Déu a nosaltres del que Ella no ha fet?; ¿per
què Déu no va crear un món on cadascú tingués diversitat de dons i peculiaritats pròpies, però on no hi
hagués lletjor o malalties o persones que en néixer o
després d’un accident quedessin privades de la seva
autonomia personal?; ¿per què Déu no va crear un
món on la diversitat dels dons personals no suposés
cap desavantatge competitiu? La resposta és senzilla:
perquè Déu no espera ni desitja que ens organitzem
socialment de forma competitiva.
¿En quin moment la diversitat –que és un valor
positiu– es converteix en desigualtat, concebuda com
a desavantatge social? En el nostre món hi ha persones que avui pateixen per haver nascut amb la pell
fosca en comptes de clara o per haver nascut dona en
comptes d’home. No costa molt esforç adonar-se que
aquests són casos de ‘diversitat natural’ que es converteix en ‘desigualtat’ només com a resultat d’unes
pràctiques i unes estructures discriminatòries que
són fruit de l’acció humana. Ans al contrari, néixer
menys intel·ligent fins al punt de no poder valdre’s
per si mateix, és diferent, això sí que és ‘desigualtat
natural’ real... o no? ¿És possible pensar que la que
he anomenat ‘desigualtat natural’ sigui en realitat una
diversitat enriquidora que només es converteix en
desavantatge i, per tant, en injustícia, degut a unes
determinades pràctiques i estructures socials?
Avui existeixen associacions de persones que reivindiquen que el que socialment es considera la seva
‘desgràcia personal’ (per exemple, ser sordmut) és en
realitat una ‘diversitat funcional’ i no suposa per ella
mateixa cap ‘desavantatge natural’ sinó una peculiaritat que s’ha d’acceptar com a tal sense jutjar-la i que
representa en realitat un enriquiment per al conjunt
de la societat. En el cas de la ceguesa, s’han produït
canvis espectaculars que avalen aquesta perspectiva.
Al llarg de la història, els col·lectius socials han vingut a considerar la persona cega com a ‘castigada per
Déu’ o ‘simplement desgraciada’ i a oblidar-la a la seva
sort o a la caritat dels seus parents o d’institucions
benèfiques. Mercès sobretot al mètode de lectura i
escriptura tàctil desenvolupat per Braille el 1825,
el canvi de mentalitat que va suposar i a les múltiples adaptacions estructurals que s’han implementat
socialment des d’aleshores, les persones cegues que

tenen accés a aquestes mesures avui poden evitar la
marginalitat social i són en general respectades com a
persones particularment sensibles que sovint aporten
una visió més profunda i equilibrada a un món saturat
d’estímuls visuals.
Cal destacar també la revalorització dels nens i
adults amb síndrome de Down. D’amagar-los a casa
i considerar-los una vergonya per a la família, hem
passat a descobrir socialment la seva particular intel·ligència emocional i a valorar-los per ella i pel
repte que la seva presència suposa als nostres falsos
valors competitius. Quan hi ha un nen a classe amb
síndrome de Down, quin sentit té premiar els alumnes
que treuen millors notes? Què és el que es premia
en realitat actuant així? Tothom sap que el nen amb
síndrome de Down no aconseguirà mai ser el primer de
la classe. I no pas per manca de mèrit propi o d’esforç
personal. El nen amb síndrome de Down ajuda els seus
companys a qüestionar l’organització social basada
en la competitivitat, la injustícia flagrant que aquesta suposa i l’absurd que resulta optar-hi podent-nos
organitzar d’acord amb els principis de la solidaritat:
‘Es distribuïa segons el que necessitava cadascú’.
El VII informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya (214) mostra clarament
que la desigualtat social no es deu pas a la crisi, sinó
al model d’organització social que hem escollit: un
model basat en la competitivitat que no posa límits a
l’acumulació de béns i considera la propietat privada
un dret absolut. De cada tres persones que es troben
avui en situació d’exclusió social a Espanya, dues hi
han arribat abans que comencés la crisi, és a dir, durant els anys en què ‘España iba bien’ i experimentava
un creixement econòmic espectacular.
El problema no és pas la crisi, és el model socioeconòmic. Però per acabar amb aquest model de forma
duradora, els canvis estructurals necessaris i urgents
han d’anar acompanyats d’un canvi de perspectiva
antropològica, d’orientació de fons. No es tracta pas
només d’evitar que la desigualtat natural es converteixi en desigualtat social, sinó de qüestionar fins
a quin punt allò que considerem desigualtat natural
és en realitat una diversitat enriquidora, i d’organitzar-nos no només per tractar caritativament els qui
considerem naturalment desavantatjats, sinó per reconèixer-los simplement com a iguals.
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22

Dilluns

maig

Hch 16,11-15 / Sl 149
Anastasi
Jn 15,26-16,4a
1979: Luis Alfonso Velázquez, nen de 10 anys, màrtir de la
dictadura somocista, Nicaragua.
1981: Es crea la Unió de Nacions Indígenes del Brasil (UNI).
1994: Sebastián Larrosa, estudiant camperol, màrtir de la
solidaritat entre els pobres del Paraguai.
1997: Mor Paulo Freire, fundador de la pedagogia alliberadora
llatinoamericana.
2002: Matança de Bojayá, Chocó, Colòmbia; 80 morts civils
(48 menors) en un enfrontament entre les FARC i els
paramilitars de les AUC.
2014: Mor Tomás Balduino, dominic, bisbe líder de l’Església
alliberadora brasilera, fundador del CIMI, CPT...
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33

Dimarts

1Cor 15,1-8 / Sl 18
Felip i Jaume
Jn 14,6-14
Primer diumenge de maig: Dia dels Màrtirs d’Hondures
1500: Fra Henrique de Coimbra, primer missioner europeu
que trepitja terra brasilera.
1991: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i quatre companys, màrtirs de la Reforma Agrària, a El Astillero,
Hondures. 25 anys.
Dia (de l’ONU) de la llibertat de premsa.

4
4

Dimecres

Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15
Ciríac, Mònica
1493: Butlla Inter Caetera per la qual el Papa fa donació de
les terres del nou Continent als Reis Catòlics.
1521: Pedro de Córdoba, primer apòstol missioner dels dominics a Amèrica. Autor del primer catecisme a Amèrica.
1547: Cristóbal de Pedraza, bisbe d’Hondures, “Pare
dels Indis”.
2010: Martínez de Hoz, superministre ideòleg de la dictadura,
detingut als seus 84 anys d’edat, Buenos Aires.

55

Dijous

Hch 18,1-8 / Sl 97
Màxim
Jn 16,16-20
1862: Mèxic derrota els francesos a Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legió
de Maria, màrtir salvadorenca.
2001: És assassinada Bàrbara Ann Ford, 64, religiosa
nord-americana. Vivia al Quiché des de 1989. 15 anys.

6
6

Divendres

7

Dissabte

Hch 18,9-18 / Sl 46
Hch 18,23-28 / Sl 46
Jn 16,20-23a August, Flàvia, Domitil·la
Jn 16,23b-28
Heliodor
1977:Oscar Alajarín, militant de l’Església metodista, màrtir 1937: Judici a Prestes, 16 anys de presó. Brasil.
1991: Capturen el fazendeiro Jerônimo de Amorim, per
de la solidaritat a l’Argentina.
ordenar la mort d’un sindicalista, Brasil.
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdot, Colòmbia.
1994: La Cort Constitucional de Colòmbia legalitza la «dosi
personal» de narcòtics.
Nova: 19h30m (UTC) a Taure

maig

8
8

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

Víctor i Acaci
1753: Neix Miguel Hidalgo, prohom mexicà.
1770: Carles III ordena «que s’extingeixin els diferents
idiomes indis i s’imposi el castellà».
1987: Vicente Cañas, missioner jesuïta, assassinat pels que
cobejaven les terres dels indis que ell acompanyava,
a Mato Grosso, Brasil.
1989: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí d’origen holandès
assassinat per un militar a Santa María, Chiriquí,
Panamà.
Dia de la Creu Roja Internacional.
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9
9

Dilluns

110

10
10

Dimarts

11
11

Dimecres

Hch 20,17-27 / Sl 67
Hch 20,28-38 / Sl 67
Jn 17,1-11a
Jn 17,11b-19
Joan d’Àvila, Antoni
1795: El zambo José Leonardo Chirino encapçala la 1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de les «villas
insurrecció de Coro, Veneçuela, amb indis i negres,
miseria». www.carlosmugica.com.ar
“per la llibertat dels esclaus i l’eliminació dels impostos”. 1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luís Torres, escolà,
1985: Ime García, sacerdot, i Gustavo Chamorro, militant,
màrtirs a El Salvador.
màrtirs de la justícia i la promoció humana a Guanabanal, Colòmbia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdot, assassinat pels
latifundistes, màrtir de la pastoral de la terra, a
Imperatriz, Brasil. 30 anys.
2013: Ríos Montt, exdictador guatemalenc, és condemnat
a 80 anys de presó per genocidi i crims contra la
Humanitat. La Comissió de la Veritat calcula que va
cometre una mitjana de 800 assassinats mensuals en
els 17 mesos que va governar, després d’un cop d’estat.

Josimo Morais

maig

Hch 19,1-8 / Sl 67
Pacomi, Gregori Ostienc
Jn 16,29-33
1982: Luís Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco, Perú, amenaçat
de mort per la seva opció preferencial pels pobres,
mor en «accident».
1994: Pren possessió de la Presidència de Sud-àfrica, després
de les primeres eleccions multirracials de la història del
país, en las quals va obtenir el 62% dels vots, Nelson
Mandela, primer president negre del seu país, i el pres
polític amb més anys a la presó.

12
12

Dijous

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Nereu, Aquil∙leu, Pancraç
Jn 17,20-26
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
13

Divendres

14
14

Dissabte

Hch 25,13-21 / Sl 102
Hch 1,15-17.20-26 / Sl 112
Fàtima
Jn 21,15-19 Maties
Jn 15,9-17
1829: Naixement de Segundo Ruiz Belvis, patriota i 1811: Independència del Paraguai. Festa nacional.
revolucionari porto-riqueny.
1904: † Mariano Avellana, missioner popular, claretià, Xile.
1888: S’aboleix jurídicament l’esclavitud al Brasil, quan ja 1980: Matança del riu Sumpul, El Salvador, on hi moren
el 95% dels negres havien
més de 600 persones.
aconseguit la llibertat per ells mateixos (llei àurea).
1980: Juan Caccya Chipana, obrer, militant, víctima de la
1977: Luís Aredez, metge, màrtir de la solidaritat entre els
repressió policial al Perú.
pobres de l’Argentina.
1981: Carlos Gálvez, sacerdot, màrtir a Guatemala. 35 anys.
1998: L’exèrcit ocupa a Bogotà la seu de la Comissió de 1988: Camperols màrtirs per la causa de la Pau, Cayara, Perú.
Justícia i Pau de la Conferència Nacional de Religiosos 1991: Porfirio Suny Quispe, militant i educador, màrtir de la
de Colòmbia.
justícia i solidaritat a Perú. 25 anys.
Creixent: 17h02m (UTC) a Lleó

maig

15
15

Pentecosta
Hch 2,1-11 / Sl 103
1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20.19-23
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. 30 anys.
1987: Màrtirs indígenes, víctimes de la despossessió de les
seves terres, a Bagadó, Colòmbia.
2011: Comencen arreu de les places de l’Estat espanyol les
acampades dels Indignats.
Dia internacional de la família (ONU)
Dia Internacional dels objectors de consciència.
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16
16

Dilluns

17
17

Dimarts

18
18

maig
112

Dimecres

St 4,13-17 / Sl 48
Mc 9,38-40
Rafaela M Porras
1525: Fundació de Trujillo (Hondures).
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, lluitador
del Perú i Bolívia, esquarterat.
1895: Neix Augusto C. Sandino a Nicaragua.
1950: Es reuneix a Río de Janeiro el Consell Nacional de
Dones Negres.

Tupac Amaru II

St 3,13-18 / Sl 18
St 4,1-10 / Sl 54
Mc 9,14-29 Pasqual Bailón
Mc 9,30-37
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 seva Reforma Agrària.
Nova Friburg (estat de Río de Janeiro), després de la
2013: Mor a la presó, complint condemna, Jorge Videla,
fam de 1817 a Suïssa.
exdictador argentí.
1981: Edgar Castillo, periodista, assassinat, Guatemala.
35 anys.
Dia mundial de les telecomunicacions.
Una crida a evitar els enormes desequilibris en la
producció de missatges i programes.

19
19

Dijous

Jxto Sumo Sacerdote / Gn 14,18-20
Sl 109 / 1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17
Pere Celestí
1895: Mor en combat, lluitant per la independència de
Cuba, José Martí.
1995: Mor Jaime Nevares, bisbe de Neuquén, veu profètica
de l’Església argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sense terra,
assassinat a São Miguel de Taipú, Brasil.

20
20

Divendres

St 5,9-12 / Sl 102
Bernardí de Siena
Mc 10,1-12
1506: Colom mor a Valladolid (Espanya).
1976: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michellini, militants
uruguaians, màrtirs de la lluita del poble.
1993: Destitució del President de la República de Veneçuela,
Carlos Andrés Pérez.
1998: Assassinat, a Pesqueira, Pernambuco, Brasil,
Francisco de Assis Araújo, Cacic Xukuru.

21
21

Dissabte

St 5,13-20 / Sl 140
Felícia i Gisela, Joan Eliot
Mc 10,13-16
1897: Mor a Puerto Plata Gregorio Luperón, heroi de la
independència de la República Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir, Guatemala.
35 anys.
1991: Irene McCormack, missionera, i companys, màrtirs
per la causa de la pau, Perú. 25 anys.
Dia mundial (de l’ONU) de la diversitat cultural
Plena: 04h53m (UTC) a Cranc

maig

22
22

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

Joaquima Vedruna, Rita de Càsia
1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envia 280 soldats, sol·licitats pels EUA, en suport
al cop a Santo Domingo.
Dia internacional de l’ONU de la biodiversitat. Estan en
perill d’extinció el 22% de les espècies de mamífers,
el 23% de les d’amfibis, i el 25% de les de rèptils.
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23
23

Dilluns

maig

1Pe 1,3-9 / Sl 110
Mc 10,17-27
Desideri, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militant luterana, màrtir dels
pobres, Buenos Aires, Argentina.
2008: Tractat Constitutiu de la Unió de Nacions Sud-americanes, UNASUR. 12 països d’Amèrica del Sud.
Setmana de solidaritat amb els pobles de tots els
territoris colonials.
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24
24

Dimarts

25
25

Dimecres

1Pe1,18-25 / Sl 147
1Pe 1,10-16 / Sl 97
Mc 10,32-45
Mc 10,28-31 Gregori VII
Vicenç de Lerins
1822: Batalla del Pichincha, plena independència de 1810: Revolució de maig, Dia de la Pàtria Argentina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià màrtir
l’Equador.
a mans de terratinents i militars.
1986: Ambrosio Mogorrón, infermer espanyol, i companys
camperols, màrtirs de la solidaritat a San José de
Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, lluitador per la reforma
agrària, assassinat a Progreso, Hondures.
2011: El matrimoni d’ambientalistes José Cláudio Ribeiro
da Silva i Maria do Espírito Santo, Nova Ipixuna, PA,
Brasil, assassinats per lluitar contra la devastació de
la selva. 5 anys.

26
26

Dijous

27
27

Divendres

1Pe 4,7-13 / Sl 95
1Pe 2,2-5.9-12 / Sl 99
Felip Neri, Marianna Paredes
Mc 11,11-26
Mc 10,46-52 Agustí de Cantorbery
1966: Independència de Guyana.
Joan Calví
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys, màrtir de la 1975: S’oficialitza el quítxua al Perú.
justícia a Recife, Brasil.
2008: Detinguts 98 exagents de la DINA, aparell repressor
de la dictadura de Pinochet, per l’“operació Colombo»,
amb 119 assassinats.
2011: Adelino Ramos, líder camperol, víctima per la seva lluita
contra el latifundi devastador. Porto Velho, RO, Brasil.

28
28

Dissabte

Jds 17,20b-25 / Sl 62
Mc 11,27-33
Emili i Just
1926: Cop d’Estat que porta el dretà Salazar al poder a
Portugal, fins a la seva mort el 1970.
1993: Javier Cirujano, missioner, màrtir de la pau i la
solidaritat a Colòmbia.
2001: La justícia francesa crida Henry Kissinger, exsecretari
d’Estat dels EUA, implicat en assassinats de ciutadans
francesos sota el règim de Pinochet.
2004: Amèrica Central firma un TLC amb els EUA que han
de ratificar els Congressos dels respectius països.

maig

29
29

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

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

Minvant: 12h12m (UTC) a Peixos
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UN MODEL INSOSTENIBLE
Yayo Herrero

Madrid, Espanya

La humanitat es troba en una cruïlla, i el que avui
està en crisi són les pròpies bases materials que sostenen la vida, amenaçades per la forma d’organització
econòmica, social i política que han desenvolupat i
imposat les societats occidentals.
Les diverses manifestacions d’aquesta crisi civilitzatòria –risc ecològic, dificultats per a la reproducció
social i aprofundiment de les desigualtats– estan
interconnectades i apunten a un conflicte sistèmic.
Estem en situació d’emergència planetària, perquè allò
que està amenaçat és la supervivència en condicions
dignes de les majories socials.
Els humans som radicalment ecodependents. Tot
el que necessitem per mantenir la vida i satisfer les
nostres necessitats materials procedeix de la natura,
sobre la base d’un planeta físicament limitat. Assumir
aquests límits físics, implica inevitablement comprendre que res, absolutament res, pot pretendre créixer
de forma il·limitada.
Però a més, els humans som també éssers interdependents. Durant tota la vida, però sobretot en alguns
moments del cicle vital (infància, vellesa, diversitat
funcional, malaltia, etc.) les persones no podríem
sobreviure si no fos perquè altres persones dediquen
temps de treball a cuidar-nos.
El sistema econòmic capitalista i tot el muntatge cultural que l’acompanya s’han desenvolupat en
oposició a les relacions d’ecodependència i interdependència. El règim del capital ignora l’existència de
límits físics en el planeta, i amaga i explota els temps
necessaris per a la reproducció social quotidiana, que
són assignats majoritàriament a les dones. L’economia
capitalista creix a costa de la destrucció del que precisament necessitem per sobreviure. Es basa en una
creença tan il·lusa com perillosa: que els individus
som autònoms respecte de la natura i la resta de persones.
Podríem preguntar-nos com s’ha arribat a construir
aquesta forma d’organitzar l’economia que pot dir-se
que ha declarat la guerra a la vida... Els imaginaris
que poblen la ciència econòmica hegemònica estan
plens de mites. Sostenen que només té valor econò116

mic allò que es pot mesurar en termes econòmics,
ignorant tot el que, essent imprescindible per a la
vida, no es pot expressar amb la mesura del diner. La
pol·linització, el cicle de l’aigua, parir, o la cura dels
ancians, per exemple, desapareixen de les seves anàlisis econòmiques.
Se celebra el creixement econòmic per si mateix,
sense que sigui capaç de discriminar si ho aconseguim
produint béns o serveis socialment necessaris, o artefactes socialment indesitjables a costa de destruir i
esgotar materials finits o de danyar la capacitat regenerativa de la natura.
Fa tot just dos segles que estem funcionant sota
aquesta lògica, i s’ha generat un profund declivi de
l’energia fòssil i de molts materials sense els quals no
es concep el metabolisme econòmic global; el canvi
climàtic amenaça amb expulsar de la biosfera una
bona part del món viu, inclosa l’espècie humana; i hi
ha una profunda crisi de reproducció social i un aprofundiment de les desigualtats entre les persones en
tots els eixos de dominació.
El capitalisme s’ha mostrat incapaç de satisfer
les necessitats vitals de la major part de la població.
En el seu metabolisme econòmic predomina el canibalisme: sectors socials privilegiats porten un estil
de vida i de consum que només és possible explotant
la classe obrera i confiscant una quantitat ingent de
feina que realitzen les dones en l’espai invisible de
les llars, i metabolitzant acceleradament boscos, rius,
sòls i minerals.
La desigualtat ha crescut de forma alarmant en
les anomenades societats del benestar: bona part de
la població es va enfonsant en la precarietat i milions
de persones es troben en situació d’exclusió: ja no
compten ni són vistes.
Existeix un important atur estructural i l’economia es mostra incapaç de crear ocupació sota les mateixes lògiques productives amb les quals es va crear
en els moments de bonança. S’ha produït un procés
de fragilització del dret al treball. Moltes persones
ocupades són treballadors pobres. L’ocupació, base
sobre la qual es construïen les societats occidentals

del benestar, ja no és capaç de protegir de la pobresa
i l’exclusió. El treball ja no garanteix drets.
La pèrdua massiva d’ocupació i la seva precarització, s’ha vist acompanyada d’un progressiu desmantellament dels serveis públics. Aquesta situació provoca un aprofundiment de les desigualtats entre homes
i dones. En posar els recursos que es destinaven als
sistemes de protecció social al servei de la regeneració de les taxes de guany del capital, tot allò que es
protegia, passa a ser desatès i són les famílies les que
han de fer-se càrrec de resoldre la precarietat vital.
Desposseïts de drets i protecció social, a molts
éssers humans només els queda el coixí familiar per
intentar eludir l’exclusió. I dins de les llars, en què
predominen les relacions patriarcals i desiguals.
Són les dones les que en major mesura carreguen amb
les tasques que es deixen de cobrir amb els recursos
públics. Són, degut a la divisió sexual del treball a les
societats patriarcals, les que tenen més dificultats per
accedir als recursos bàsics.
Ens trobem aleshores davant d’un model de relacions desiguals i deslegitimades, tant per impossibilitat de generar vida digna per a les majories, com per
la incapacitat d’ajustar-se als límits del planeta.
Algunes qüestions ineludibles
La primera és la necessitat d’assumir l’inevitable
decreixement de l’esfera material de l’economia: la
humanitat, vulgui o no vulgui, viurà amb menys energia i materials. No és pas una opció, és una dada de
partida. Es decreixerà materialment per les bones (de
forma planificada, democràtica i justa) o per les males
(a costa dels que sustenten el poder econòmic i/o
militar sostenint el seu estil de vida material a base
de l’expulsió i precarietat de molta gent que no podrà
accedir als mínims materials d’existència digna).
La segona és el radical repartiment de la riquesa
i de les obligacions. Si tenim un planeta amb recursos limitats, que a més estan parcialment degradats
i són decreixents, l’única possibilitat de justícia és la
distribució de la riquesa. Lluitar contra la pobresa és
el mateix que lluitar contra l’acumulació de la riquesa.
Serà obligat, aleshores, desacralitzar i qüestionar la
legitimitat d’una propietat lligada a l’acumulació que
impedeix una vida decent per a moltes persones. En el
terreny de les obligacions, per una part la suficiència
material haurà de tenir una dimensió normativa que

posi límits als excessos, i per l’altra, s’hauran de repartir les feines derivades de la interdependència: les
cures les hauran de realitzar tant homes com dones en
pla d’igualtat.
La tercera és que aquesta transició no serà senzilla ni es podrà realitzar sense conflicte. ¿Seria possible afrontar aquest canvi sense que els poderosos i
rics se sentin amenaçats per les solucions que permetin resoldre la crisi civilitzatòria? ¿Poden mantenir-se
els privilegis de les elits alhora que es garanteix una
vida decent a les majories socials i s’assegura la sostenibilitat ecològica? Òbviament, no.
Per tant, ens trobem en un terreny de disputa.
Disputa de l’hegemonia econòmica (amb el repte
de dissenyar un model productiu que s’ajusti a la
biocapacitat de la terra i minimitzi les desigualtats
econòmiques i patriarcals), disputa de l’hegemonia
política (per aconseguir una organització democràtica
que desbanqui els mercats com a epicentre i situï en
el centre una vida bona) i disputa de l’hegemonia
cultural.
I és aquest darrer terreny de disputa el que ens
sembla crucial. El sistema de vida ecocida i injust
contra el que avui confrontem, només es pot perpetuar perquè compta amb la complicitat inconscient de
les majories, perquè ha aconseguit que la gent miri
amb els mateixos ulls de qui l’oprimeix. Ha aconseguit
que les persones facin seves les nocions de progrés,
riquesa, propietat, llibertat o jerarquia que són imprescindibles per al manteniment del règim. Fer-se
conscient de l’ecodependència i la interdependència
és condició necessària per aconseguir canviar. Necessitem rearmar-nos culturalment.
En aquest camí, els debats i avenços sobre el
bon viure que aporten els pobles llatinoamericans
constitueixen una referència imprescindible. El tractament que les seves noves constitucions donen a la
natura com a subjecte de dret, els drets comunitaris
o la lògica dels comuns han d’alimentar les lluites
que s’estan produint en el Nord Global. Es tracta de
fer créixer un moviment global que freni la dinàmica
extractivista (natural i social) i l’expulsió massiva de
persones, i que impulsi i exigeixi als governs que ja
estan en aquest camí, i que tregui de les institucions
als qui segueixen en la lògica del biocidi. Ja és qüestió de supervivència.
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30
30

Dilluns

31
31

Dimarts

maig

2Pe 1,1-7 / Sl 90
Sf 3,14-18 / Int.: Is 12,2-6
Mc 12,1-12 Visitació de Maria
Lc 1,39-56
Ferran, Joana d’Arc
1961: El dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo mor 1979: Teodoro Martínez, camperol, militant cristià, màrtir
a Nicaragua.
assassinat.
1994: María Correa, religiosa paraguaiana, germana dels 1986: Primera Trobada d’Agents de Pastoral Negres de la
diòcesi de Duque de Caxias i São João de Meriti, Brasil.
indígenes Mby’a i profeta de la denúncia a la seva
1990: Clotario Blest, profeta cristià al món sindical xilè.
terra. Paraguai.
1996: La comissió de desapareguts polítics aprova la
Dia mundial sense tabac.
indemnització a la família de Fiel Filho, Brasil.

120

11

Dimecres

2Tm 1,1-3.6-12 / Sl 122
Justí
Mc 12,18-27
1989: Sergio Restrepo, sacerdot, màrtir de l’alliberament
dels camperols de Tierralta, Colòmbia.
1991: João de Aquino, president del Sindicat de Nueva
Iguazú, Brasil, assassinat. 25 anys.
2009: General Motors declara la suspensió de pagaments
més gran de la història industrial dels EUA, amb
122.550 milions de deute.

22

Dijous

3

Divendres

4
4

Dissabte

2Tm 2,8-15 / Sl 24
Cor de Jesús / Ez 34,11-16 / Sl 22
Cor de Maria / Is 61,9-11
Rm 5,5b-11 / Lc 15,3-7 Francesc Caracciolo
Int: 1Sm 2,1-8 / Lc 2,41-51
Pere i Marcel·lí
Mc 12,28-34 Carles Luanga
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: 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: Sant Carlos Luanga i companys, màrtirs d’Uganda.
víctimes innocents de l’agressió.
Patrons de la joventut africana.
1963: Mor Joan XXIII.

juny

55

10è Diumenge del temps ordinari
1Re 17,17-24 / Sl 29
Gl 1,11-19 / Lc 7,11-17

Bonifaci
1573: Execució del cacic Tanamaco (Veneçuela).
1981: Es descobreix el primer cas de SIDA de la història, a
Los Angeles, EUA.
1988: Agustín Ramírez i Javier Sotelo, obrers màrtirs de la
lluita dels marginats del Gran Buenos Aires, Argentina.
2000: La Cort d’Apel·lacions de Santiago retira la immunitat
a l’expresident de facto Pinochet, acusat per 109
querelles als tribunals xilens i buscat internacionalment.
Dia mundial del medi ambient.
Nova: 03h00m (UTC) a Bessons

121

6
6

Dilluns

1Re 17,1-6 / Sl 120
Norbert
Mt 5,1-12
1940: Mor Marcus Garvey, líder negre jamaicà, mentor del
panafricanisme.
1980: José Ribeiro, líder de la nació indígena Apurinya,
assassinat, Brasil.
1989: Pedro Hernández i companys, líders indígenes, màrtirs
del reclam de la pròpia terra a Mèxic.
2014: La Justícia suïssa condemna el repressor guatemalenc-suís Erwin Sperisen, coautor d’assassinats
i tortures.

juny

Comença el Ramadà

122

77

Dimarts

8
8

Dimecres

1Re 18,20-39 / Sl 15
1Re 17,7-16 / Sl 4
Robert Seattle
Mt 5,17-19
Mt 5,13-16 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: Luis 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: Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol de les faveles, 2001: Tres militars i un sacerdot són condemnats per
Nova Iguaçú, Brasil, assassinada.
l’assassinat de Mons. Gerardi, tot i que queden alguns
1998: Centenars de soldats cauen sobre representants
dubtes per aclarir en el cas.
indígenes reunits a El Charco, Guerrero, Mèxic, als
quals confonen amb guerrillers: moren 10 camperols
i un estudiant.
2005: Després de 30 anys de lluita, es retornen les terres
dels camperols de les Lligues Agràries Paraguaianes.

9
9

Dijous

1Re 18,41-46 / Sl 64
Mt 5,20-26
Efrem, Columbà, Aidà, Bede
1597: José de Anchieta, canari d’origen, evangelitzador del
Brasil, «Gran Pare» dels guaranís.
1971: Héctor Gallego, sacerdot colombià, desaparegut a
Santa Fe de Veraguas, Panamà, per la seva defensa
dels camperols. 45 anys.
1979: Juan Morán, sacerdot mexicà, màrtir en defensa dels
indígenes mazahues.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigent camperola, víctima
de la repressió al Perú. 35 anys.

10
10

Divendres

11 Dissabte
11

1Re 19,9a.11-16 / Sl 26
Hch 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
Críspul i Maurici
Mt 5,27-32 Bernabé
Mt 10,7-13
1521: Els indis destrueixen la missió de Cumaná (Veneçuela) 1980: Ismael Enrique Pineda i companys, promotors de
construïda per Las Casas.
Càritas a San Salvador, desapareguts a El Salvador.
1835: S’aprova al Brasil la pena de mort inapel·lable contra
l’esclau que mati o molesti al seu senyor.
1992: Norman Pérez Bello, militant, màrtir de la fe i l’opció
pels pobres, Colòmbia.

juny

12
12

11è Diumenge del temps ordinari
2Sm 12,7-10.13 / Sl 31
Gl 2,16.19-21 / Lc 7,36-8,3
Gaspar, Joan de Sahagún
1514: Per primer cop es llegeix un «requerimiento» (al cacic
Catarapa), en la veu de Juan Ayora, a la costa de Santa
Marta, Colòmbia.
1981: Joaquín Neves Norte, advocat del Sindicat de
Treballadors Rurals de Naviraí, Paranà, Brasil,
assassinat. 35 anys.
Creixent: 08h10m (UTC) a Verge
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13
13

Dilluns

juny

1Re 21,1-16 / Sl 5
Mt 5,38-42
Antoni de Pàdua
1645: Comença la Insurrecció Pernambucana per expulsar
el domini holandès del Brasil.
2003: El Suprem de Mèxic concedeix la extradició a Espanya
de Ricardo Cavallo, torturador durant la dictadura
argentina, per ser jutjat per Garzón.
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14
14

Dimarts
1Re 21,17-29 / Sl 50
Mt 5,43-48

Eliseu, Basili el Gran,
Gregori Naciancè, Gregori de Niça
1977: Mauricio Silva, sacerdot uruguaià, germanet de
l’Evangeli, escombriaire a Buenos Aires. Segrestat
i desaparegut.
1980: Cosme Spessoto, sacerdot italià, rector, màrtir a
El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdot missioner al servei dels
camperols, Perú.
2005: El Suprem argentí declara inconstitucionals les lleis
d’obediència deguda i punt final.

15
15

Dimecres

2Re 2,1.6-14 / Sl 30
Mt 6,1-6.16-18
1932: Comença la guerra del Chaco entre Bolívia i el Paraguai.
1952: Mort de Víctor Sanabria, arquebisbe de San José de
Costa Rica, fundador de l’Acció Catòlica, defensor
de la justícia social.
1987: Dotze persones són assassinades a Santiago de Xile
per serveis de seguretat en el que es va anomenar
«Operació Albània» o «Matança de Corpus Christi».
1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdot, Perú.
2005: La Suprema Cort de Mèxic declara no prescrit el
delicte de l’expresident Echeverría per genocidi, per
la matança d’estudiants de 1971.

16
16

Dijous

Eclo 48,1-15 / Sl 96
Mt 6,7-15
Joan Francesc de Regis
1976: Matança de Soweto, Sud-àfrica: 700 nens assassinats
per negar-se a aprendre «afrikaans», la llengua de
l’opressor.
1976: Aurora Vivar Vásquez, militant, sindicalista, màrtir de
les lluites obreres del Perú. 40 anys.
1978: Se signa el Tractat Torrijos-Carter pel qual els EUA
cediran el Canal a Panamà.

17
17

Divendres

18
18

Dissabte

2Re 11,1-4.9-18.20 / Sl 131
2Cro 24,17-25 / Sl 88
Mt 6,19-23 Germà
Ismael i Samuel
Mt 6,24-34
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz renuncia
1703: Neix John Wesley a Anglaterra.
davant d’una invasió fomentada per la CIA.
1983: Felipa Pucha i Pedro Cuji, camperols indígenes, màrtirs
1997: El Brasil aprova la llei que permet privatitzar les
del dret a la terra a Culluctuz, Equador.
comunicacions.
1991: S’acaba l’apartheid a Sud-àfrica. 25 anys.
Dia internacional contra la desertificació.

juny

19
19

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

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.
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20
20

Dilluns

2Re 17,5-8.13-15a.18 / Sl 59
Silveri
Mt 7,1-5
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.
Solstici, d’estiu/hivern a les 22h34m (UTC)

juny

Plena: 11h02m (UTC) a Sagitari
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21
21

Dimarts

2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Lluís Gonzaga Onèsim Nesib
Sl 47 / Mt 7,6.12-14
1980: Desapareixen 27 dirigents sindicals de la Central
Nacional de Treballadors de Guatemala. Hi participen
assessors militars dels EUA.
1984: Sergio Ortiz, seminarista, màrtir de la persecució
contra l’Església a Guatemala.
1998: Pe. Leo Comissari, màrtir dels líders socials de São
Bernardo do Campo, SP, Brasil. Assassinat.
Any nou andí.

22
22

Dimecres

2Re 22,13;23,1-3 / Sl 118
Mt 7,15-20
Joan Fisher, Tomàs Moro
1534: Benalcázar entra a Quito i la saqueja.
1965: Arturo Mackinnon, d’origen canadenc i Missioner
de Scarboro, assassinat als 33 anys a Monte Plata
pels militars per defensar els pobres, màrtir a la Rep.
Dominicana.
1966: Manuel Larraín, bisbe de Talca, president del CELAM,
pastor del poble xilè. 50 anys.
1993: Aprovació a Nicaragua de la “Ley de Lenguas” que
cooficialitza i afavoreix les llengües indígenes.
2012: El president Fernando Lugo deposat pel Senat
paraguaià amb un judici polític sumaríssim.

23
23

Dijous

2Re 24,8-17 / Sl 78
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.

24
24

Divendres

25
25

Dissabte

Is 49,1-6 / Sl 138
Lm 2,2.10-14.18-19 / Sl 73
Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80 Guillem, Màxim
Mt 8,5-17
Naixement de
Confessió d’Augsburg
Joan Baptista
1541: Rebel·lió indígena a l’oest de Mèxic (Guerra de Mixton). Felip Melancton
1524: Col·loqui dels sacerdots i savis asteques amb els
1821: Batalla de Carabobo, 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», sacerdots, i 7 companys camperols
hondurenys.

juny

26
26

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

Pelai
1541: Mort violenta de Pizarro.
1822: Històrica trobada de San Martín i Bolívar a Guayaquil.
1945: Es signa la Carta de las Nacions Unides a San Francisco, que començarà a existir oficialment el 24.10.1945.
1987: Es crea la Confederació dels Pobles Indígenes
de Mèxic.
Dia internacional de lluita contra l’ús indegut
i el comerç il·lícit de drogues.
Dia internacional de suport a les víctimes de la tortura.
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una experiència colpidora: la meva trobada amb josé mujica
Leonardo Boff
Petrópolis, RJ, Brasil

Mentre participava en un congrés iberoamericà
sobre Medicina Familiar i Comunitària, que va tenir
lloc a Montevideo entre els dies 18 i 22 de març,
vaig tenir l’oportunitat sempre desitjada de trobar-me amb l’expresident de l’Uruguai, José Mugica.
Finalment es va fer realitat el 17 de març, cap els
volts de les quatre de la tarda. Aquesta trobada la
vam tenir a la seva finca rústica, als afores de la
capital, Montevideo.
Ens vam topar amb una persona que, veient-la
i sentint-la parlar, ens fa venir immediatament al
cap figures clàssiques del passat, com ara Tolstoi,
Gandhi i fins i tot Francesc d’Assís. Ell portava una
camisa suada i estripada per culpa de la feina del
camp, amb uns pantalons molt gastats i unes sandàlies bastes que deixaven veure uns peus empolsegats com qui ve de treballar al tros. Viu en una
casa humil. Al costat, hi veiem un vell “escarabat”
que no va a més de 70 km/h. Ja li han ofert un milió de dòlars pel cotxe, però ell ha rebutjat l’oferta
per respecte a l’automòbil que cada dia el duia al
palau presidencial i per consideració a l’amic que
l’hi havia regalat.
No li agrada que el considerin una persona pobra. En paraules seves: “No sóc pobre, perquè tinc
tot el que necessito per viure; ser pobre no és no
tenir, sinó viure exclòs, fora de la comunitat, i no
és el meu cas.”
Va formar part de la resistència a la dictadura
militar. Va viure a la presó durant tretze anys i una
bona temporada dins d’un pou, fet que li va deixar
seqüeles visibles fins al dia d’avui. Però no en parla
mai, d’això, ni mostra el més mínim ressentiment.
Comenta que la vida l’ha fet passar per moltes
situacions difícils, però que totes han sigut a fi
de bé: per donar-li sàvies lliçons de vida i fer-lo
créixer com a ésser humà.
Xerrem durant més d’una hora i mitja. Comencem per la situació del Brasil i, en general, de
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Llatinoamèrica. Es va mostrar molt solidari amb la
Dilma, sobretot pel que fa a la seva determinació
d’investigar rigorosament i castigar els corruptes i
els corruptors del cas –tristament famós– de la Petrobrás. No es va estar d’assenyalar que hi ha una
política orquestrada des dels Estats Units per desestabilitzar els governs que intenten portar a terme
un projecte autònom de país. Això succeeix al nord
d’Àfrica i també pot estar a punt de passar al Brasil
i a tota Llatinoamèrica. Sempre de bracet amb els
sectors més rics i poderosos de dins del país, que
temen qualsevol canvi social que pugui amenaçar
els seus privilegis històrics.
Però sobretot vam parlar de la situació del sistema-vida i del sistema-Terra. Aleshores em vaig
adonar del vast horitzó de la seva visió del món.
Posava èmfasi en el fet que la qüestió cabdal, ara
mateix, no resideix en la preocupació per l’Uruguai,
el seu país, ni pel nostre continent llatinoamericà,
sinó pel destí del planeta i el futur de la nostra
civilització. Deia, mig meditatiu mig amoïnat, que
potser haurem de veure grans catàstrofes abans
que els caps d’estat parin esment de la gravetat
de la nostra situació com a espècie i prenguin les
mesures salvadores que facin al cas. En cas contrari
anirem de cap a una tragèdia ecològico-social inimaginable.
El més trist, comentava Mugica, és remarcar que
entre els caps d’estat, sobretot els de les grans potències econòmiques, no es veu cap preocupació a
l’hora de crear una gestió plural i global del planeta
Terra, ja que els problemes són d’abast planetari.
Cada país prefereix defensar els seus drets particulars, sense adonar-se de les amenaces generals que
planen sobre la totalitat del nostre destí.
Però el punt àlgid de la conversa, sobre el qual
pretenc tornar, va ser la urgència de crear una
cultura alternativa a la dominant, la cultura del
capital. No serveix de gaire res, subratllava, canviar

la nostra manera de producció, de distribució i de
consum si encara mantenim els hàbits i els valors
viscuts i proclamats per la cultura del capital. Aquesta cultura ha empresonat tota la humanitat amb la
idea que cal créixer de forma il·limitada i de buscar
un benestar material sense fi. Aquesta cultura posa
en confrontació rics i pobres. I indueix els pobres
a mirar de ser com els rics. Agilitza tots els mitjans
perquè tothom es faci un consumidor. Com més es
consumeix més demandes es fan, perquè el desig
induït és il·limitat i no sadolla mai l’ésser humà. La
pretesa felicitat promesa s’esvaeix i es converteix en
una gran insatisfacció i buit existencial.
La cultura del capital, accentuava Mugica, no ens
pot donar felicitat, perquè ens ocupa totalment per
culpa de l’anhel d’acumular i de créixer, sense deixarnos temps per viure, celebrar la convivència amb
els altres i sentir-nos que formem part de la natura.
Aquesta cultura és antivida i antinatura, devastada
per la voracitat productivista i consumista.
Importa viure el que pensem. Ans al contrari:
pensem tal com vivim. Dins l’espiral infernal del consum incessant. S’imposa la senzillesa voluntària, la
sobrietat compartida i la comunió amb les persones i
amb tota la realitat.
És difícil, constatava Mugica, construir les bases
per a aquesta cultura humanitària i amiga de la vida.
Però hem de començar per nosaltres mateixos.
Jo vaig fer el següent comentari: “Vostè ens
ofereix un viu exemple que això és possible i que es
troba en l’àmbit de les virtualitats humanes.”
Al final, mentre ens abraçàvem, li vaig dir: “Ho
dic amb sinceritat i humilitat: tinc la sensació que hi
ha dues persones al món que m’inspiren i em donen
esperança: el Papa Francesc i Pepe Mugica”. Va restar
en silenci. Em va mirar de fit a fit i vaig veure que
els seus ulls s’humitejaven per l’emoció.
Vaig sortir d’aquella trobada com algú que ha
viscut un xoc existencial beneficiós. Em va confirmar
allò que molta gent pensem i procurem viure. I vaig
agrair a Déu per haver-nos donat una persona amb
tant carisma, amb tanta senzillesa, amb tanta rectitud i tanta irradiació de vida i d’amor.

va Donar el 90% del seu sou
José Mujica

Expresident, Montevideo, Uruguai
http://www.pepemujica.uy

El mandatari va dir que amb aquestes
donacions “sentim i multipliquem el nostre
compromís amb la societat”. El president d’Uruguai, José “Pepe” Mujica, va revelar aquest
divendres, en el seu programa setmanal de
ràdio, que durant els seus cinc anys de govern
va donar 550 mil dòlars del seu sou.
D’aquesta quantitat, 400 mil dòlars es van
destinar a un pla de vivendes socials creat
el 2010, mentre que la resta van ser aportacions al partit governant Frente Amplio (FA).
Mujica va dir que era conscient que aquestes
donacions no canviaven el món, “però sentim
i multipliquem el nostre compromís envers la
societat”.
Mujica també va criticar la distribució de
riquesa i la “minvada” solidaritat social al seu
país. “Per desgràcia, allà on l’estat no intervé
regulant d’alguna manera, el repartiment de
la riquesa que es genera espontàniament en
el devenir del mercat tendeix a concentrar-se,
i aquesta concentració, si la deixem així, ens
crea dues societats: una que progressa fantàsticament i multiplica tot el seu patrimoni, i
una altra que va quedant al costat del camí”,
va afirmar.
Mujica és conegut com el president més
solidari i humil del món, degut a que durant la
seva gestió va donar gairebé el 90 per cent del
seu sou a obres de caritat.
Segons la seva darrera declaració de béns,
Mujica té amb la seva dona un patrimoni d’uns
200 mil dòlars: la seva casa (el mas), dos vells
cotxes Volkswagen “escarabat” i tres tractors.
www.telesur.net
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27
27

Dilluns

Am 2,6-10.13-16 / Sl 49
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.
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».

juny

Minvant: 18h19m (UTC) a Àries

132

28
28

Dimarts

29
29

Dimecres

Am 3,1-8;4,11-12 / Sl 5
Hch 12,1-11 / Sl 33
Ireneu
Mt 8,23-27 Pere i Pau
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
1890: El govern republicà, en obrir les portes del Brasil als 1995: Conflicte de terres a São Félix do Xingú, Brasil. Moren
emigrants europeus, estableix que els africans i asiàtics
6 camperols i un policia.
només podran entrar amb autorització del Congrés. 1997: Condemnats els tres fazendeiros que havien ordenat
1918: Desembarcament de marines a Panamà.
l’assassinat de Josimo Tavares (Brasil, 10 de maig
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz és derrocat.
1986).
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

Am 7,10-17 / Sl 18
Am 8,4-6.9-12 / Sl 118
Mt 9,1-8 Cast, Secundí, Aaró
Mt 9,9-13
Protomàrtirs de Roma
Joan Olof Wallin
Caterina Winkworth, John Mason Neale
Dia dels màrtirs de Guatemala. (Abans, de l’exèrcit).
Festa nacional del Canadà.
1520: La «nit trista», derrota dels conqueridors a 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 Rep. Dominicana.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luís Navarrete,
1978: Hermógenes López, rector, fundador de l’Acció Catòlica
catequista, màrtirs a Guatemala. 35 anys.
Rural, màrtir dels camperols guatemalencs.
1990: Mariano Delaunay, mestre, màrtir de l’educació
2008: Manuel Contreras, excap 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’excomandant en cap de l’Exèrcit xilè Carlos Prats
l’oposició dels EUA.
i la seva esposa, a Buenos Aires el 1974. També
condemnen 7 agents més de la DINA.

22

Dissabte

Am 9,11-15 / Sl 84
Vidal, Marcial
Mt 9,14-17
1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil).
1823: Acaba la guerra d’independència de Bahía, Brasil,
amb la conquesta de Salvador.
1925: Neix el revolucionari africà Lumunba.
1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica, fa la seva
primera Conferència legal després de 30 anys.

juliol

33

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

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

Dilluns

juliol

Os 2,16.17b-18.21-22 / Sl 144
Isabel de Portugal
Mt 9,18-26
1776: Independència dels EUA. Festa nacional.
1974: Antoni Llidó Mengua, sacerdot diocesà espanyol,
detingut i desaparegut sota el règim de Pinochet.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador
Barbeito i José Barletti, màrtirs de la justícia, Argentina.
40 anys.
2014: La Justícia argentina confirma que Mons. Angelelli fou
assassinat i condemna a perpetuïtat dos exmilitars
implicats.
Nova: 11h01m (UTC) a Cranc
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55

Dimarts

Os 8,4-7.11-13 / Sl 113B
Mt 9,32-38
Antoni M Zaccaria
1573: Execució del cacic Tamanaco, Veneçuela.
1811: Independència de Veneçuela. Festa nacional.
1920: Bolívia ordena donar terra als «naturals».
1981: Emeterio Toj, camperol indígena, segrestat a
Guatemala. 35 anys.
2012: Rafael Videla, líder del cop d’estat de 1976, condemnat
a 50 anys pel robatori de nadons durant la dictadura
argentina.
Finalitza el Ramadà

6
6

Dimecres

Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104
Mt 10,1-7
Maria Goretti
1415: Mor John Huss, a la República Txeca.
1943: Mor Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de les
religioses «Cruzadas de la Iglesia» i del primer sindicat
obrer femení d’A.L a Oruro (Bolívia).
1986: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per la
democràcia del poble xilè.

77

Dijous

Os,11,1-4.8c-9 / Sl 79
Mt 10,7-15
Fermí
1976: Arturo Bernal, camperol cristià, dirigent de les Lligues
Agràries, mort per la tortura, Paraguai.
1991: Carlos Bonilla, obrer, màrtir del dret al treball a
Citlaltepetl, Mèxic. 25 anys.
2005: Un triple atemptat suïcida causa 56 morts al metro
de Londres.

8
8

Divendres

9
9

Dissabte

Is 6,1-8 / Sl 92
Os 14,2-10 / Sl 50
Mt 10,24-33
Mt 10,16-23 Roser de Chiquinquirá
Eugeni, Adrià, Priscil·la
1538: Mort violenta d’Almagro.
1816: En el Congrés de Tucumán, Argentina, les Províncies
1991: Martín Ayala, màrtir de la solidaritat dels marginats
Unides del Riu de la Plata declaren la seva independel seu poble salvadorenc. 25 anys.
dència d’Espanya. Festa nacional.
2008: Mort de Mercedes Ventura i M Eugenia Hernández, 1821: San Martín proclama la independència de Perú.
educadores d’El Salvador.
1880: Joaquín Nabuco funda la Societat Brasilera contra
l’esclavitud, que va tenir una gran actuació a places
públiques i clubs.
1920: Pedro Lersa, estibador a Recife, lluitador pels drets
dels treballadors, engarjolat i mort a la presó.

juliol

10
10

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

Cristòfol
1509: Naixement de Calví, a França.
1973: Independència de les Bahames. Festa nacional.
1980: Faustino Villanueva, sacerdot espanyol, màrtir al servei
del poble indígena quiché, Guatemala, cosit a trets al
seu despatx parroquial.
1988: Joseph Lafontant, advocat, màrtir de la defensa dels
drets humans a Haití.
1993: Mor Rafael Maroto Pérez, lluitador incansable per la
justícia i la llibertat a Xile, sacerdot.
2002: Es descobreix al Txad un crani de 7 milions d’anys,
de l’homínid conegut més antic.
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11
11

Dilluns

Is 1,10-17 / Sl 49
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
12

Dimarts

13
13

Dimecres

Is 7,1-9 / Sl 47
Is 10,5-7.13-16 / Sl 93
Mt 11,20-24 Enric
Mt 11,25-27
Joan Gualbert
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: Fernando Hoyos, jesuïta, educador entre els camperols,
i Chepito, de 15 anys, escolà, morts per l’exèrcit,
tuguris a Colòmbia.
Guatemala.
Creixent: 00h52m (UTC) a Lliura
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 anys, Perú.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada i assassinada per
militars, símbol de la lluita del Poble d’Hondures contra
la impunitat militar. 25 anys.
2007: Final de la impunitat legal a l’Argentina: la Cort Suprema
declara nuls els indults als repressors.
2008: Rodolfo Ricciardelli, fundador del Moviment de
Sacerdots pel Tercer Món, Argentina.

14
14

15
15

Dijous

Divendres

Is 38,1-6.21-22.7-8 / Int: Is 38
Is 26,7-9.12.16-19 / Sl 101
Mt 12,1-8
Mt 11,28-30 Bonaventura
Francesc Solano
Vladimir
Camil de Lelis
1616: Francisco Solano, missioner franciscà, apòstol dels 1972: Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir del poble
uruguaià, torturat.
indis al Perú.
1630: Hernandarias publica al Paraguai les primeres 1976: Rodolfo Lunkenbein, missioner, i Lorenzo Simão, cacic
bororo, 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, Colòmbia. 35 anys.
dures, causada per l’expulsió de colons salvadorencs
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diòcesi d’El
de territori hondureny.
Quiché, assassinat per les forces de la seguretat de
l’Estat, Guatemala. 25 anys.

16
16

Dissabte

Miq 2,1-5 / Sl 9
Mt 12,14-21
Carme
1750: José Gumilla, missioner defensor dels indis, conreador
de les llengües indígenes, Veneçuela.
1982: Els “sense sostre” ocupen 580 cases a Santo André,
São Paulo, Brasil.
2000: Mor Elsa M. Chaney (*1930), feminista nord-americana,
autora d’estudis sobre les dones a A.L.

Dia internacional de l’ONU de la Família.

juliol

17
17

Las Casas

16è Diumenge del temps ordinari
Gn 18,1-10a / Sl 14
Col 1,24-28 / Lc 10,38-42
Aleix, Bartolomé de Las Casas
1566: Mort de Bartolomé de Las Casas, 82 anys, primer
sacerdot ordenat al Continent, profeta llatinoamericà,
defensor de la Causa dels indis i dels negres.
1976: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma, Argentina.
40 anys.
1980: Sagnant cop militar a Bolívia, encapçalat pel general
Luís García Meza.
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18
18

Dilluns

19
19

Dimarts

Miq 6,1-4.6-8 / Sl 49
Miq 7,14-15.18-20 / Sl 84
Mt 12,38-42 Justa i Rufina, Arseni
Mt 12,46-50
Arnulf, Frederic
1824: Itúrbide, emperador de Mèxic, és afusellat.
1872: Mor el gran indi zapoteca Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias i Gabriel Longueville, sacerdots, 1936: Els obrers armats de Barcelona i altres poblacions
aturen l’alçament militar contra la República. Comensegrestats i morts, màrtirs de la justícia a La Rioja,
cen 3 anys de Guerra Civil.
Argentina. 40 anys.
1979: Triomfa la Revolució Sandinista.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.

juliol

Plena: 22h57m (UTC) a Capricorn
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20 Dimecres
20

Jr 1,1.4-10 / Sl 70
Elies
Mt 13,1-9
1500: Reial cèdula que ordena alliberar tots els indis venuts
com a esclaus a la Península, i tornar-los a les Índies.
1810: Independència de Colòmbia. Festa nacional.
1923: Doroteo Arango, «Pancho Villa», general revolucionari
mexicà, mor assassinat.
1969: L’ésser humà, en la persona del comandant Neil
Amstrong de l’Apol.lo XI, trepitja la Lluna per primer cop.
1981: Matança de Coyá, Guatemala: tres-cents morts, dones,
ancians i nens. 35 anys.

21
21

22
22

Dijous

Divendres

Jr 2,1-3.7-8.12-13 / Sl 35
Cant 3,1-4 / Sl 62
Mt 13,10-17 Maria Magdalena
Jn 20,1.11-18
Llorenç de Bríndisi
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, lluitador en 1980: Jorge Oscar Adur, sacerdot assumpcionista, ex-prefavor dels camperols pobres, assassinat a Brasiléia
sident de JEC, Raúl Rodríguez i Carlos Di Pietro,
(AC), Brasil.
seminaristes, desapareguts, Argentina.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicari d’Aguaricó, i Inés Arango,
missonera, a la selva equatoriana.

23
23

Dissabte

Jr 7,1-11 / Sl 83
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, assassinats per un esquadró de
la mort, mentre dormien, a la plaça de l’església de la
Candelera de Río de Janeiro.

juliol

24
24

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

Simón Bolívar

Cristina
1783: Neix Simón Bolívar a Caracas.
1985: Ezequiel Ramim, missioner combonià, màrtir de la
Terra, defensor dels «posseiros» a Cacoal, Rondônia,
Brasil. Assassinat.
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25
25

Dilluns

juliol

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28
Jaume
1495: Diego Colón funda a la Hispaniola (Rep. Dominicana)
la ciutat de Santiago de los Caballeros.
1524: Es funda Santiago de los Caballeros, Guatemala.
1567: Fundació de «Santiago de León de Caracas».
1898: Els EUA envaeixen Puerto Rico.
1901: Els EUA imposen a Cuba l’esmena Platt (la base de
Guantánamo).
1952: Puerto Rico: «Estat Lliure Associat dels EUA».
1976: Wenceslao Pedernera, camperol dirigent pastoral,
màrtir a la Rioja, Argentina.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví i Arnaldo Darío Rosado,
assassinats per la policia, Puerto Rico.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, i els seus 13
companys, màrtirs a El Salvador.
1981: Ángel Martínez Rodrigo i Raúl José Léger, catequistes
missioners laics, Guatemala. 35 anys.
1983: Luís Calderón i Luís Solarte, militants, màrtirs de
la lluita dels “destechados” de Popayán, Colòmbia.
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26
26

Dimarts

27
27

Dimecres

Jr 14,17-22 / Sl 78
Jr 15,10.16-21 / Sl 58
Joaquim i Anna
Mt 13,36-43 Celestí
Mt 13,44-46
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 càrrec dels EUA, contra Ocotal, Nicaragua, on unes
hores abans s’havia instal·lat Sandino.
1953: Assalt contra la caserna Moncada a Cuba.
Minvant: 22h00m (UTC) a Taure

28
28

Dijous

29
29

Divendres

30
30

Dissabte

1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jr 26,11-16.24 / Sl 68
Jr 18,1-6 / Sl 145
Jn 11,19-27 Pere Crisòleg
Mt 14,1-12
Mt 13,47-53 Marta
Innocenci
1502: Colom arriba a Hondures.
Johan Sebastian Bach, Heinrich Schütz, George Frederic Maria, Marta i Llàtzer de Betània, Olaf
1811: És afusellat Miguel Hidalgo, rector de Dolores, heroi
Handel
de la Independència de Mèxic.
1821: Independència del Perú. Festa nacional.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la
1980: Matança de 70 camperols a San Juan Cotzal,
Segona Església Baptista de Cuba, involucrat en la
Guatemala.
lluita revolucionària, és cosit a trets al carrer per la
1981: Stanley Francisco Rother, nord-americà, assassinat,
policia de Batista.
després de 13 anys de servei sacerdotal compromès
en favor dels pobres a Santiago de Atitlán, Guatemala.
35 anys.
1986: Els cooperants Yvan Leyvraz (suís), Bernd Koberstein
(alemany) i Joël Fieux (francès) assassinats per la
Contra a La Zompopera, Nicaragua.
2010: L’ONU declara l’aigua i el sanejament dret humà bàsic,
proposat per Bolívia.

juliol

31
31

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

Ignasi de Loiola
1970: Guerrillers tupamaros segresten al cònsol del Brasil
a Montevideo.
1997: Fòrum dels Moviments d’esquerra d’A.L. a São Paulo.
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gent sense casa, cases sense gent
quan l’acumulació multiplica la despossessió i la desigualtat

Fernando Guzmán

Justícia i Pau - Missioners Claretians
Buenos Aires, Argentina

La Declaració Universal dels Drets de l’Home i el
Ciutadà, considerada un dels documents fonamentals
de la Revolució Francesa, va consagrar principis que
serien base d’una nova legitimitat –per descomptat– en oposició a l’Antic Règim. Brotava una lluent
il·lusió: la llibertat i els drets s’obrien pas davant la
submissió i l’autoritarisme. Però alguns valors “antics”
estaven lluny de desaparèixer, ben al contrari, es
veurien fortament reafirmats...
Un d’aquests valors “sense temps ni revolució”
va ser el de la propietat privada. El jurista argentí
Eduardo Barcesat assenyala una dada interessant al
respecte: es tracta de l’únic dret d’aquells disset de la
Declaració que ve precedit del terme “sagrat”. Efectivament, el text expressa: “Essent inviolable i sagrat el
dret de propietat, ningú podrà ser-ne privat, excepte
quan la necessitat pública, legalment comprovada, ho
exigeixi de manera evident, i a condició d’una indemnització prèvia i justa”.
El sentit sagrat i inviolable de la propietat privada, ja enarborat de manera explícita per Occident a
finals del segle XVIII, es va aprofundint de tal manera
fins als nostres dies i a les nostres terres, que s’internalitzaria com la “forma normal” de relacionar-nos
amb els béns (per damunt de les relacions de gratuïtat, de reciprocitat, de mutualitat, de cooperació).
Temps després, passada la meitat del segle XX,
des d’aquella trona global que són les encícliques,
el papa Pau VI recollia la rica i contundent tradició
bíblica i dels Pares de l’Església, i disparava una sentència que feria de mort aquella sacralitat: “la propietat privada no constitueix per a ningú un dret incondicional i absolut. No hi ha cap raó per reservar-se en
ús exclusiu el que supera la pròpia necessitat quan a
la resta els manca el necessari” (Populorum Progressio, núm. 23).
El relat sagrat de la propietat privada trobava
objeccions. Però pocs estaven disposats a recollir en
la seva integritat aquest potent missatge que removia
les bases del capitalisme.
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La situació de l’habitatge a Buenos Aires
Un dels àmbits on millor s’expressa la contradicció
entre ús exclusiu i necessitat col·lectiva és la vivenda, expressió urbana de la terra. Es tracta d’un dèficit
que afecta tota la Nostramèrica. Veiem la situació de
la capital argentina, Buenos Aires.
La crisi de l’habitatge de Buenos Aires té antecedents llunyans en el temps, de més d’un segle. La
primera onada migratòria que sacseja l’urbs es produeix a finals del segle XIX, i amb ella, una incipient
classe obrera –anarquista i socialista– que habitarà
els anomenats “conventillos” (per la seva semblança
amb els convents). Des d’aquestes locacions col·lectives s’organitzarà la primera “revolta de l’habitatge”
de la ciutat.
Efectivament, el 1907, Buenos Aires va ser l’epicentre d’aquest fet històric: la primera vaga d’inquilins, que va durar tres mesos i que va ser promoguda
per aquells valents militants anarquistes i socialistes.
Què reclamaven? Protestaven davant els arbitraris i
desproporcionats augments del lloguer que els volien
aplicar els propietaris d’aquelles vivendes precàries i
poc confortables.
50 anys més tard, fruit de la lluita de la classe
treballadora i el seu innegable protagonisme en les
negociacions amb la patronal, es van conquerir nous
drets socials. Un dels quals, el dret a la vivenda, adquireix status constitucional a la República Argentina
a partir de l’any 1957. L’article 14 bis ho consagra
plenament i afegeix un adjectiu de profund significat:
vivenda digna. La conquesta d’aquest dret fonamental està envoltat d’un nou context que desafia el
seu accés efectiu a Buenos Aires: una segona onada
migratòria –ara de l’interior del país i de països limítrofs– s’allotja com pot a l’urbs, ocupant les anomenades “villas miseria” a les (aleshores) perifèries de la
metròpoli.
2007 –uns altres 50 anys més tard– va ser l’any en
què l’actual administració política de Buenos Aires va
guanyar per primera vegada les eleccions. Vàries orga-

nitzacions socials històriques van tenir un inevitable
déjà vu: aquest govern amagava polítiques similars a
les desplegades durant la Dictadura Militar. La política d’habitatge en va ser una. La intensa i agressiva
privatització de l’espai públic, l’execució salvatge de
desallotjaments –amb una justícia que els va afavorir
i agilitzar–, els procés de “gentrificació”* a diversos
barris de la ciutat i el buidatge de l’Institut de Vivenda
de la Ciutat (IVC), van deteriorar greument l’accés a la
vivenda.
Veiem alguns números. Diverses organitzacions
socials denuncien que hi ha més de 500.000 persones
en situació d’emergència d’habitatge. Mentrestant,
340.000 vivendes de la capital estan desocupades
(ocioses), en un univers de 700.000 inquilins. I a la
darrera baula de la cadena d’exclusions, 18.000 persones viuen al carrer, segons ONGs com Metges del Món
o la local Proyecto 7.
Ens preguntem aleshores... A la capital de l’Argentina, la ciutat amb l’ingrés per càpita més alt del país
i un dels més alts d’Amèrica Llatina... ¿com s’explica
que l’accés a una vivenda digna estigui negat a les
grans majories? Quines són les condicions que expliquen l’actual panorama de “despossessió”?
Segons Picketty, vivenda per pocs
Constitución és un barri de la zona sud de Buenos
Aires. Una part està en procés de gentrificació*. El
2010, una vivenda propietat d’una constructora amb
vocació d’acumulació estava en procés de desallotjament. Ocupaven aquesta vivenda “ociosa” unes 15
famílies empobrides i colpejades pel polimorf capital
que les pretenia expulsar. La resistència i la negociació van durar un any. L’empresa va pressionar per
desocupar com més aviat millor la propietat, atès que
tenia compromès un important projecte immobiliari.
El 2011, aquestes famílies van haver d’abandonar les
seves precàries llars i, agafant les seves coses, se’n
van anar, “custodiades” pel Govern de la Ciutat. Moltes van passar a ocupar llocs encara més precaris i
altres van caure estrepitosament en aquell eufemisme
que és “la situació de carrer”. El projecte immobiliari
no va concretar-se mai i la façana d’aquesta casa està
________________________________________
*Procés de transformació urbana que canvia la imatge d’un barri
pauperitzat per atraure pobladors d’alt poder adquisitiu i expulsar
els seus habitants històrics (per requalificació, nous serveis públics i
comercials... i encariment de les vivendes).

tapiada i amb inscripcions desesperades sobre les
seves grises parets: “torneu-nos el nostre sostre”.
L’èxit del llibre de Picketty es deu a que aconsegueix explicar d’una manera clara i popular aquesta
equació: si l’acumulació de capital patrimonial creix
més que l’economia, les desigualtats augmenten. En el
nostre cas: la tremenda concentració de propietats per
part de holdings, corporacions, brokers immobiliaris...
ha crescut exponencialment aquests darrers anys a la
ciutat i s’ha desenganxat del creixement econòmic i la
riquesa socialment produïda. Aquestes dues realitats,
cada vegada més distanciades, deriven en la creixent
desigualtat per accedir a un bé bàsic com és la vivenda.
El noruec Eide Asbjorn, referència intel·lectual de
la reflexió sobre els Drets Humans, assenyala que quan
un estat vol complir amb els drets civils i polítics,
hi ha moltes coses que no ha de fer: reprimir, forçar,
matar... Però quan aquest mateix estat vol garantir els
drets econòmics, socials i culturals (com per exemple,
la vivenda) l’actitud ha de ser proactiva. Ha de: crear
condicions i mesures d’accés, fer possible l’exercici
d’aquests drets.
En el cas del dret a una vivenda digna, davant el
món de l’especulació que l’amenaça de mort, només
queda l’organització popular per exigir respostes a
l’estat, i la decidida resistència contra el lucre i els
negocis. En paraules del sociòleg i filòsof John Holloway, “Dignitat i capital són incompatibles. Com
més avança la dignitat, més fuig el capital”.
El maig de 2012, en el marc d’una conjuntura
nacional marcada per la creixent i saludable politització dels debats, l’escriptor, historiador i militant
argentí Osvaldo Bayer, va indicar a la revista Sudestada: “Sempre dic que mentre hi hagi viles misèria no hi
haurà una veritable democràcia, perquè com a mínim
s’hauria d’assegurar un sostre digne a les famílies amb
fills [...] No ens hem de conformar amb posar un paperet a l’urna cada dos anys perquè això no és democràcia de debò”. Bayer planteja un punt clau que s’ha
de continuar aprofundint: els nostres pobles només
assoliran la plena vigència dels Drets Humans conquerint democràcies profundament participatives, tasca
que s’emmarcarà en el que moltes organitzacions
socials i col·lectius de lluita anomenen “la segona i
definitiva independència”.
Som-hi. Ni gent sense casa, ni cases sense
gent: vivenda digna per a tothom.
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11

Dilluns

22

Dimarts

33

Dimecres

agost

Jr 31,1-7 / Int: Jr 31
Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101
Jr 28,1-17 / Sl 118
Mt 15,21-28
Mt 14,22-36 Lídia
Mt 14,13-21 Eusebi Vercelli
Alfons Ma de Liguori
1920: Gandhi comença la seva campanya de desobediència 1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, apòstol dels malalts 1492: Colom salpa de Palos de Moguer en el seu primer
viatge cap a les Índies occidentals.
i els presos, lluitador per la justícia, desaparegut a
civil a la Índia.
1980: Matança de miners a Caracoles, Bolívia, després
Guatemala. 35 anys.
1975: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, militant cristiana, màrtir
d’un cop d’Estat: 500 morts. 1999: Tí Jan, sacerdot
a la revolució nicaragüenca.
Nova: 20h44m (UTC) a Lleó
compromès amb la causa dels pobres, assassinat a
1979: Matança de Chota, Perú.
Port-au-Prince, Haití.
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4
4

Dijous

55

Divendres

6
6

Dissabte

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
Transfiguració
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9
1325: Es funda Tenochtitlán (Mèxic DF).
1538: Fundació de Santa Fe de Bogotà.
1524: Batalla de Junín.
1825: Independència de Bolívia. Festa nacional.
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Hiroshima.
120.000 morts.
1961: Conferència de Punta del Este: es funda l’«Aliança
pel Progrés».
1962: Independència de Jamaica. Festa nacional.
1978: Mor Pau VI.
1987: Els 5 presidents d’A. C. firmen els tractat Esquipulas II.
2000: Detenen a Itàlia el major argentí Jorge Olivera per ordre
de captura internacional, en relació amb la desaparició
d’una jove francesa durant la dictadura militar argentina.

Enrique Angelelli

Jr 31,31-34 / Sl 50
Nah 2,1.3;3,1-3.6-7 / Int.: Dt 32
Mt 16,13-23 Blanca, Osvald
Mt 16,24-28
Joan Ma Vianney
1849: 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,
metrallat damunt l’altar.
1982: És destruït per l’alcaldia de Salvador, el «terreiro»
Casa Blanca, el primer de Brasil.
2006: Julio Simón, condemnat per terrorisme d’estat: primer
cas després de l’anul·lació de les lleis de punt final i
obediència deguda, Argentina.

agost

77

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

Sixt i Gaietà
1819: Amb la victòria de Boyacá, Bolívar obre el camí per
l’alliberament de Nueva Granada.
1985: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir de la fe
i la solidaritat a El Salvador.
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8
8

Dilluns

agost

Ez 1,2-5.24-28c / Sl 148
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 en el programa de les lluites socials
llatinoamericanes.
1997: Vaga general a l’Argentina, amb el 90% d’adhesió.
2000: La Cort Suprema de Xile retira la immunitat parlamentària a l’ex-president i dictador Pinochet.
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9
9

Dimarts

Ez 2,8-3,4/ Sl 118
Fabià, Romà
Mt 18,1-5.10.12-14
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Nagasaki.
1991: Miguel Tomaszek i Zbigniew Strzalkowski, franciscans,
missioners al Perú. 25 anys.
1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conflicte amb
els treballadors sense terra a la Hisenda Santa Elena,
la Policia Militar mata 10 treballadors i arresta 192
persones, amb crueltat.
2000: Mor Orlando Orio, ex-desaparegut, testimoni,
profeta de la vida, figura de referència de l’Església
compromesa de l’Argentina.
2007: El banc més gran de França, BNP Paribas, bloqueja
3 fons d’inversió: comença la crisi econòmica mundial.
Dia de l’ONU de les poblacions indígenes.

10
10

Dimecres

Ez 9,1-7;10,18-22 / Sl 112
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, torturat fins al suïcidi, Brasil.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del moviment comunal,
segrestat i desaparegut, Perú.
Creixent: 18h21m (UTC) a Escorpí

11
11

Dijous

12
12

Divendres

Ez 12,1-12 / Sl 77
Ez 16,1-15.60.63 / Int.: Is 12
Mt 18,21-29 Julià
Mt 19,3-12
Clara d’Assís
1992: Comença la marxa de 3000 sense terra a Rio Grande 1546: Mor Francisco de Victoria a Salamanca.
1976: 17 bisbes, 36 sacerdots, religioses i laics llatinoado Sul, Brasil.
mericans són detinguts per la policia en una reunió
1997: Comença la “crisi asiàtica”, que s’expandirà a les
religiosa a Riobamba, Equador.
finances de tot el món.
1981: IBM inicia el mercat dels ordinadors personals, que
revolucionarà la vida humana.
1983: Margarita Maria Alves, presidenta del Sindicat rural
d’Alagoa Gande, Brasil, màrtir de la terra.
Dia internacional de l’ONU de la joventut.

13
13

Dissabte

Ez 18,1-10.13b.30-32 / Sl 50
Policarp, Hipòlit
Mt 19,13-15
1521: El dia 1-Serp de l’any 3-Casa, després de 80 dies
de setge, cau Mèxic-Tenochtitlán, Cuauhtémoc és fet
presoner i moren uns 240.000 guerrers.
1961: Es construeix el mur de Berlín.
2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, assassinada
a União do Sul, MT, Brasil.

agost

14
14

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

Maximilià Kolbe
1816: Mor a presó Francisco de Miranda, prohom veneçolà,
precursor de la independència.
1983: Mor Alceu Amoroso Lima, “Tristão de Athayde”,
escriptor, filòsof, militant cristià.
1984: Màrtirs camperols de Pucayacu, departament
d’Ayacucho, Perú.
1985: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament
d’Ayacucho, Perú.
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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: José Francisco dos Santos, president del Sindicat
dels Treballadors Rurals a Corrientes (PB), Brasil.
Assassinat.
1984: Luís Rosales, líder sindical, i companys, màrtirs de
la lluita per la justícia entre els obrers bananers de
Costa Rica.
1989. María Rumalda Camey, catequista i representant
del GAM al departament d’Escuintla, Guatemala,
capturada il·legalment i desapareguda davant del
seu espòs i fills.
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16
16

Dimarts

17
17

Dimecres

Ez 28,1-10 / In.: Dt 32
Ez 34.1-11 / Sl 22
Roc, Esteve d’Hongria
Mt 19,23-30 Jacint
Mt 20,1-16
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: Assassinat de Roger Schutz, fundador del moviment
ecumènic de Taizé, França.
2006: † Alfredo Stroesner, dictador paraguaià, acusat de
crims contra la Humanitat, exiliat al Brasil.
2014: Josias Paulino de Castro i Ireni da Silva Castro, líders
rurals, assassinats, a Colniza, MT, Brasil.
2015: Mor Vicenç Fiol, capellà obrer i compromès amb les
causes de l’Agenda Llatinoamericana.

18
18

Dijous

19
19

Divendres

20 Dissabte
20

Ez 36,23-38 / Sl 50
Ez 37,1-14 / Sl 106
Ez 43,1-7a / Sl 84
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.
1778: Neix el general Bernardo O’Higgins, prohom xilè.
de pau (Hondures).
1998: Els EUA bombardegen l’Afganistan i Sudan.
1952: Alberto Hurtado, sacerdot xilè, apòstol dels pobres,
beatificat el 1993.
1993: Màrtirs indígenes ashàninkes, Tziriari, Perú.
2000: Dos policies militars de Rondônia són considerats
culpables pel jutge de la matança de Corumbiara
contra els sense terra, Brasil.
Plena: 09h27m (UTC) a Aquari

agost

21
21

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

Pius X
1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc, assassinat
durant un cop d’Estat a Bolívia. 45 anys.
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22
22

Dilluns

23
23

Dimarts

agost

2Ts 1,1-5.11b-12 / Sl 95
2Ts 2,1-3a.14-17 / Sl 95
Maria Reina
Mt 23,13-22 Rosa de Lima
Mt 23,23-26
1948: Fundació del Consell Mundial d’Esglésies.
Dia mundial del folklore.
1988: Jürg Weis, teòleg suís missioner evangèlic, màrtir de 1975: A Paraguai es crea l’Institut Nacional de l’Indi.
la solidaritat amb El Salvador.
Dia internacional de l’ONU del record
del tràfic d’esclaus i la seva abolició.
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24
24

Dimecres

Ap 21,9b-14 / Sl 144
Jn 1,45-51
Bartomeu
1617: Rosa de Lima, patrona i primera santa canonitzada
d’Amèrica.
1977: Primer Congrés de les Cultures Negres de les
Amèriques.
1980: 17 dirigents sindicals reunits a la finca del bisbat
d’Escuintla, Guatemala, desapareguts.

25
25

Dijous

26
26

Divendres

1Cor 1,1-9 / Sl 144
1Cor 1,17-25 / Sl 32
Josep de Calassanç
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,
1991: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir de la fe i
assassinat pels militars, El Salvador.
la promoció humana, Perú.
2005: La Cort Suprema de Xile desafora l’exdictador
2009: La Fiscalia dels EUA decideix investigar casos de
Pinochet.
possibles tortures de la CIA durant el govern Bush.
Minvant: 03h41m (UTC) a Bessons

27
27

Dissabte

1Cor 1,26-31 / Sl 32
Mt 25,14-30
Mònica
1828: L’Acord de Montevideo, patrocinat per la Gran Bretanya,
assegura la independència de l’Uruguai.
1847: El superintendent anglès i el rei mískito anuncien l’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 l’esperança, Brasil.

agost

22è Diumenge del temps ordinari
Sir 3,17-18.20.28-29 / Sl 67
Hb 12,18-19.22-24a / Lc 14,1.7-14

Agustí
1994: Jean-Marie Vincent és assassinat a Port-au-Prince,
religiós montfortià, compromès amb els drets humans.
Durant els 3 anys del govern colpista de Raoul Cédras,
més de 100 sacerdots, religiosos i religioses van
ser empresonats o obligats a abandonar les seves
parròquies.

Jean-Marie Vincent

28
28
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desigualtat i poder: megamineria a l’illa riesco
Gabriela Simonetti Grez
Illa Riesco, Patagònia Austral, territori en el qual
fins fa pocs anys es vivia sense presses, indústries o internet. Encara no s’hi havia instal·lat l’imperant model
de desenvolupament que confon desenvolupament amb
la simple creació de riquesa i el creixement amb la simple explotació de recursos. Però, com succeeix globalment, aquesta visió hegemònica va arribar a l’illa Riesco
amb intencions de quedar-s’hi: la Mina Invierno, la mina
a cel obert de carbó més gran de Xile, va instal·lar-se
al mig d’aquest territori. És la primera de cinc mines
que pretenen establir-s’hi per extreure carbó i vendre’l a
termoelèctriques de l’estranger i del nord del país. A Xile
es cremarà a les zones de sacrifici. Això comporta una
doble imposició d’impactes: uns a la zona d’extracció i
els altres a la de combustió.
El projecte pertany a dos dels grups més poderosos
del país: Angelini i Von Appen. Poderosos no només per
l’acumulació de riquesa –ambdós lideren alguns dels
grups econòmics més forts del país– sinó que a més
pels profunds nexes que mantenen amb els governs de
torn. La instal·lació de la megamineria a Illa Riesco
n’és una evidència irrefutable. En aprovar-se Mina Invierno, el mateix president de la República tenia accions
d’una de les empreses propietàries del projecte i ell,
personalment, va promoure aquesta mina com a pla de
desenvolupament per a Magallanes, fins i tot abans que
s’aprovés. Recordem que els que aproven o rebutgen
els projectes són persones de confiança del mandatari.
Aquests conflictes d’interessos són obliterats pel poder
que ostenten els actors involucrats fins i tot en els
mitjans de comunicació, deixant la ciutadania, fins i tot
els afectats per la imposició d’aquesta minera, en franca
desigualtat d’acció.
Diners i poder fonamenten la desigualtat. En aquests
nexes se sosté la nostra institucionalitat, on el poder se
sustenta en l’associació tàcita entre els que governen
l’estat i les empreses, cercant una mena de desenvolupament extractiu a curt termini, on la veu de l’altre no
hi té cabuda.
Quines eines tenen els que creuen en una altra mena
de desenvolupament?, com poden afrontar un sistema
on les xarxes de poder econòmic, polític i mediàtic no
deixen espai a la dissensió, a l’expressió d’alternatives?
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Com pot una comunitat oposar-se a la crema de carbó
en zones declarades de sacrifici, on es considera les
comunitats i el seu entorn com a dispensables? Com es
poden preservar les formes de vida dels que habiten territoris com Illa Riesco? Hi ha espais per proposar altres
desenvolupaments a Patagònia, quan qualsevol expressió de dissidència es tracta com una trava al creixement
i no pas com una proposta legítima? Una proposta sostenible, a llarg termini, amb respecte per les persones,
l’ambient i sobretot, per la llibertat i la diferència.
En aquest escenari semblaria que l’altre no té eines
per fer front a les decisions que han pres per ells i li
han imposat, i que l’opció més sensata seria resignar-se,
i treure el millor partit a les decisions imposades; el sistema està dissenyat per fer cedir l’altre, i si té una altra
veu, se li desprestigiarà, tergiversarà o minimitzarà.
Aleshores, ¿per què hi ha comunitats que inverteixen dècades defensant la vida que van escollir tenir
i altres els han tret o volen canviar-los-hi? ¿Per què
sumar-se a bregar contra una minera pertanyent a grans
empreses, on semblaria que la disputa està perduda?
Simple: creiem que un futur diferent és possible, que
existeixen altres formes de desenvolupament que han
de ser escoltades i respectades com a visions legítimes.
En una veritable democràcia es respecten totes les veus
i poden coexistir les diferències. Diferents visions es
debaten i són democràticament acceptades, sense les
imposicions emparades per la desigualtat, el poder del
diner, les xarxes de contactes, els mitjans i una feble
institucionalitat. Mentre això no passi, donar batalla
per aconseguir-ho és guanyar la batalla. El silenci i la
reclusió davant la injustícia perpetuen la desigualtat i
incrementen el poder d’uns sobre els altres. La lluita no
és pas només aturar una mina: és per defensar el dret a
un present i un futur diferent.
Qui perd és el que calla. Que la veu dels que esperen contribuir a un món diferent i més igualitari siguin
més que el sord soroll del poder i la desigualtat. Sumem
veus.
No caiguis en el pitjor dels errors: el silenci.
La majoria viu en un silenci espantós.
No et resignis. (W. Witman).

q

sembra transgènica de càncer a amèrica llatina
Lucía Sepúlveda Ruiz

No va sortir a la tele: l’Agència Internacional de la
Investigació del Càncer (IARC), agència especialitzada
de l’Organització Mundial de la Salut, va reclassificar
com a possible cancerigen l’herbicida glifosat, el verí
més emprat i venut a Amèrica Llatina i el món, de
nom comercial Roundup. Va ser un treball dut a terme durant un any per disset experts sense conflictes
d’interès, és a dir no vinculats a empreses productores
d’agrotòxics i transgènics. El poder de les transnacionals productores d’agrotòxics i transgènics es va
evidenciar quan no va haver-hi reacció oficial de les
autoritats còmplices a l’alerta, donada a conèixer el
març de 2015.
A l’Argentina, on segons la Xarxa de Metges de
Pobles Fumigats es fan servir més de 300 milions de
litres de glifosat a l’any, les comunitats veïnes als
gegantescos monocultius de soja i blat de moro transgènic, juntament amb científics independents i organitzacions ambientals duien més de deu anys monitorejant els seus efectes i denunciant que el Roundup de
Monsanto produeix càncer i malformacions congènites, entre altres danys severs. Però ells no tenen accés
als grans mitjans ni al govern.
L’investigador Andrés Carrasco, cap del Laboratori
d’Embriologia Molecular de la Facultat de Medicina
de la Universitat de Buenos Aires, Argentina, mort el
maig del 2014, afirmava que a les comunitats fumigades hi havia la prova més clara dels efectes dels agrotòxics. Ja el 2009 ell havia descobert que el glifosat
produïa malformacions en embrions amfibis. Atacat
i denigrat, va informar sobre aquests riscos a les comunitats afectades, fins i tot abans que es publiqués
el seu treball (2010) a la revista científica Chemical
Research in Toxicology.
A Xile, Brasil, Colòmbia i Paraguai les organitzacions camperoles i mediambientals també han denunciat els efectes de l’herbicida Roundup (“matamalezas
Randal”), el principal actiu del qual és el glifosat,
també emprat en conreus convencionals d’hortalisses
i cítrics. El SAG (Servei Agrícola i Ramader), l’entitat
pública xilena responsable, va respondre negativament
el 2014 a la sol·licitud de la Xarxa d’Acció en Plaguicides Xile (RAP-Chile) de prohibir els plaguicides

altament perillosos.
L’ús de glifosat es va disparar en els conreus de
transgènics de soja, blat de moro, cotó i colza a punt
(ready) per al Roundup Ready, és a dir manipulats
genèticament per tolerar aquestes fumigacions. No hi
ha cap altre ésser viu preparat per tolerar el Roundup;
el dany és sever en els nens veïns de les plantacions,
temporers, així com en l’aigua, sòls i insectes benèfics. L’Institut Nacional del Càncer de Brasil va emetre
una declaració associant l’augment dels casos de càncer als conreus transgènics que fan servir glifosat. A
l’Equador i Colòmbia les fumigacions amb glifosat del
nefast Pla Colòmbia, van afectar la salut ambiental i
la sobirania alimentària de les comunitats.
S’ha detectat glifosat a l’aigua, aliments, i en sang
i orina d’éssers humans. El glifosat ara està en el Grup
2A que significa “probablement cancerigen per als
éssers humans” per existir “proves limitades de carcinogenicitat en humans i prou evidències” en animals
d’experimentació.
La Xarxa d’Acció en Plaguicides i les seves Alternatives RAP-AL va valorar l’anunci d’IARC/OMS,
demanant als governs d’Amèrica Llatina protegir amb
urgència la salut humana amb mesures “que portin a
la prohibició de l’ús de l’herbicida glifosat a la regió
i arreu del món”, aplicant el principi de precaució.
“Esperar la certesa pot ser arribar massa tard per a
les persones exposades directa o indirectament al
glifosat, com a altres plaguicides, perquè ja han desenvolupat malalties que comprometen la possibilitat
de desenvolupar una vida plena”, va sostenir aquesta
xarxa que treballa estretament lligada a les comunitats afectades per plaguicides.
Per la seva part Monsanto va començar a operar
des de l’ombra per desacreditar l’informe de l’IARC
i aconseguir que l’OMS es retractés, tasca que porta
endavant la seva secció encarregada de refutar i desprestigiar qualsevol científic independent. En aquest
afany el secundaren, entre d’altres, Syngenta, Basf,
Bayer, Dupont, Dow Agrosciencies, que actualment
estan fabricant Roundup ja que el venciment de la
llicència ho permet.

q

www.rap-chile.com y www.yonoquierotransgenicos.cl

Xarxa d’Acció en Plaguicides i Campanya Jo No Vull Transgènics a Xile, Santiago
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29
29

Dilluns

30
30

Dimarts

1Cor 2,10b-16 / Sl 144
Jr 1,17-19 / Sl 70
Lc 4,31-37
Mc 6,17-29 Fèlix, Esteve Zudaire
Martiri de Joan Baptista
1985: 300 agents del FBI envaeixen Puerto Rico i arresten a
1533: «Bateig i execució» d’Atahualpa.
més d’una dotzena de lluitadors per la independència.
1563: Es crea la Real Audiència de Quito.
1986: Malgrat la prohibició del cardenal de Río de Janeiro, es 1993: Policies i un esquadró de la mort executen 21 persones
a la favela «do Vigário Geral», a Rio de Janeiro.
desenvolupa la III Trobada de Religiosos, Seminaristes
i Sacerdots negres de Río de Janeiro.
Dia internacional dels desapareguts.

setembre
agost
158

Dimecres

1Cor 3,1-9 / Sl 32
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.

Leonidas Proaño

(Amnistia Internacional i FEDEFAM)

31
31

11

Dijous

22

1Cor 3,18-23 / Sl 23
Gil
Lc 5,1-11 Antolí, Elpidi
Nit de l’ascensió de Mahoma: és traslladat de La Meca a
Jerusalem, d’on va pujar al cel.
1971: Julio Spósito Vitali, estudiant, 19 anys, militant cristià,
màrtir de les lluites del
poble uruguaià, assassinat per la policia. 45 anys.
1976: Inés Adriana Coblo, militant metodista, màrtir de la
Causa dels pobres, Buenos Aires. 40 anys.
1978: Sorgeix el grup d’Unió i Consciència Negra, després
dels Agents de Pastoral Negres.
1979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la Paraula, màrtir
de la Bona Notícia als pobres a El Salvador, assassinat.
2011: Reinel Restrepo, rector de Marmato (Caldas, Colòmbia),
líder de l’oposició a les megaexplotacions miners,
assassinat. 5 anys.

Divendres

33

Dissabte

1Cor 4,1-5 / Sl 36
1Cor 4,6b-15 / Sl 144
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.

Eclipsi anular de Sol a l’Atlàntic
Nova: 09h03m (UTC) a Verge

setembre

4
4

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

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

Dilluns

setembre

1Cor 5,1-8 / Sl 5
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

1Cor 6,1-11 / Sl 149
1Cor 7,25-31 / Sl 44
Joan de Ribera
Lc 6,12-19 Regina
Lc 6,20-26
Zacaries
1822: Independència del Brasil. Crit d’Ipiranga. “Crit dels
1839: Pengen Manuel Congo, cap del Quilombo a la Serra do
Exclosos” al Brasil.
Mar, destruït pel futur Duc de Caxias. Brasil.
1968: Clausura de la Conferència de Medellín.
1995: 2.300 sense terra ocupen l’hisenda Boqueirão, Brasil. 1981: Assemblea Nacional de creació del Grup d’Unió i
En seran expulsats.
Consciència Negra.

8
8

Dijous

9
9

Divendres

10
10

Dissabte

Miq 5,1-4a / Sl 12
1Cor 10,14-22 / Sl 115
1Cor 9,16-19.22b-27 / Sl 83
Mt 1,1-16.18-23 Pere Claver
Lc 6,43-49
Nativitat de Maria
Lc 6,39-42 Nicolau de Tolentino
1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera volta al món. 1613: Alçament de Lari Qäxa, Bolívia (aimaràs i quítxues 1924: Els marines ocupen diverses ciutats hondurenyes per
1974: Ford concedeix a Nixon «perdó ple i absolut per tots
donar suport a un candidat presidencial.
s’enfronten als espanyols).
els delictes que hagués pogut cometre quan ocupava 1654: Pedro Claver, apòstol dels esclaus negres a Cartagena, 1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula, catequista,
la presidència».
Verapaz, Guatemala, segrestat i torturat per les forces
Colòmbia.
de seguretat.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, i Ramón Rojas,
catequista,
màrtirs
de
la
fe
i
el
servei
als
camperols
Dia internacional de l’alfabetització.
colombians.
Creixent: 11h49m (UTC) a Sagitari

setembre

11
11

24è Diumenge del temps ordinari 2001: Atemptat terrorista contra les Torres Bessones de
Ex 32,7-11.13-14 / Sl 50
Nova York i el Pentàgon de Washington.
1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32 2008: Matança de camperols a El Porvenir, Pando, Bolívia,
a las ordres de terratinents i empresaris amb la
Protus i Jacint
connivència del Prefecte Leopoldo Fernández, avui
1714: Barcelona cau assetjada per les tropes borbòniques
empresonat.
després de tres mesos de resistència. Pèrdua de les
llibertats i persecució de la llengua catalana. Diada
Nacional de Catalunya.
1973: Cop d’Estat a Xile contra el president constitucional
Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, màrtir de
la solidaritat, Guatemala.
1988: Màrtirs de l’església de Sant Joan Bosco, a Portau-Prince, Haití.
1990: Myrna Mack, antropòloga, lluitadora pels drets humans,
assassinada a Guatemala.

Festa musulmana del Sacrifici, Eid al-Adha
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12
12

Dilluns

13
13

Dimarts

14
14

Dimecres

1Cor 11,17-26.33 / Sl 39
1Cor 12,12-14.27-31a / Sl 99
Exaltació de la Santa Creu Nm 21, 4b-9 o
Flp 2,6-11/ Sl 77 / Jn 3,13-17
Lc 7,1-10 Joan Crisòstom
Lc 7,11-17
Leonci i Guiu
1977: Martiri de Steve Biko a la presó del règim blanc de 1549: Juan de Betanzos es retracta de la seva opinió anterior 1843: Naixement de Lola Rodríguez, autora de l’himne de
la insurrecció del 23.9.1868 contra el domini espanyol
que els indis no eren humans.
Sud-àfrica.
a Puerto Rico, «la Borinqueña».
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 1856: Batalla de San Jacinto, derrota dels filibusters de
desplaçats d’El Salvador.
William Walker a Nicaragua.
el dret de Puerto Rico a la independència i a la lliure
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de Pedro
1992: Comença la I Assemblea del Poble de Déu (APD). Es
determinació.
Canário (ES), Brasil. 2001: Barbara Lee, congressista
crea el terme «macroecumenisme».
per Califòrnia, vota en contra de concedir a Bush poders 1980: Premi Nobel de la Pau a Adolfo Pérez Esquivel,
arquitecte argentí, empresonat i torturat.
especials per envair l’Afganistan.

setembre

Eclipsi parcial de sol, visible a Àfrica i Àsia
Nova: 06h41m (UTC) a Verge
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15
15

Dijous

16
16

Divendres

Hb 5,7-9 / Sl 30
1Cor 15,12-20 / Sl 16
Jn 19,25-27 Corneli i Cebrià
Lc 8,1-3
Dolors
1501: El rei dóna autorització al governador de les illes del
1810: «Crit de Dolores» a Mèxic.
Carib per dur-hi esclaus negres.
1821: Independència d’Amèrica Central. Festa nacional a
1821: Independència de Mèxic. Festa nacional.
tots els països d’Amèrica Central.
1842: Afusellen a San José de Costa Rica, Francisco de 1931: Fundació a São Paulo del Front Negre Brasiler,
més tard violentament clausurat per Getulio Vargas.
Morazán, unionista centreamericà.
1973: Arturo Hillerns, metge, màrtir del servei als pobres a Xile. 1955: Insurrecció cívico-militar que derroca el president
constitucional Perón.
1974: Antoni Llidó, sacerdot català, desaparegut, màrtir a
1973: Assassinat del cantautor xilè Víctor Jara.
les presons de Xile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegat de la Paraula, 1983: Guadalupe Carney sj, assassinat per l’exèrcit hondureny. Recolliu la seva autobiografia a servicioskoinonia.
Baja Verapaz, Guatemala. 35 anys.
org/bilblioteca

17
17

Dissabte

1Cor 15,35-37.42-49 / Sl 55
Lc 8,4-15
Robert Bel·larmino
1645: Juan Macías, germà dominic, confessor de la fe i
servidor dels pobres al Perú colonial.
1980: Mor en accident Augusto Cotto, baptista militant
salvadorenc.
1981: John David Troyer, missioner menonita dels EUA,
màrtir de la justícia a Guatemala.
1982: Alirio, Carlos i Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez i
Marcos Marín, camperols, catequistes de Cocorná,
Colòmbia, assassinats.
1983: Julián Bac, celebrador, i Guadalupe Lara, catequista,
màrtirs a Guatemala.

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

setembre

18
18

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

Josep de Cupertino Dag Hammarskjold
1810: Independència de Xile. Festa nacional.
1945: Decret de Getulio Vargas que només permet la
immigració al Brasil a persones que «preservin i
desenvolupin en la composició ètnica del país la seva
ascendència europea».
1969: El «Rosariazo». La ciutadania doblega les forces
policials a Rosario, Argentina.
1998: Miguel Ángel Quiroga, marianista, assassinat per
paramilitars, Chocó, Colòmbia.
2006: Jorge Julio López, lluitador pels DDHH, primer
desaparegut en democràcia, Argentina.
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19
19

Dilluns

setembre

Pr 3,27-34 / Sl 14
Gener
Lc 8,16-18
1973: Joan Alsina (missioner nascut a Castelló d’Empúries),
Omar Venturelli, Etienne Marie Louis Pesle de Menil,
sacerdots víctimes de la policia de Pinochet.
1983: Independència de San Cristóbal i Nevis.
1985: Terratrèmol a la ciutat de Mèxic.
1986: Charlot Jacqueline i companys, màrtirs de l’educació
alliberadora, Haití.
1994: Els EUA desembarquen a Haití per reposar el president
Jean Bertrand Aristide.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la
diòcesi de Tumaco, Colòmbia, assassinada pel seu
compromís amb els drets humans. 15 anys.

164

20
20

Dimarts

Pr 21,1-6.10-13 / Sl 118
Andreu Kim, Fausta
Lc 8,19-21
1519: Hernando de Magallanes salpa de Sanlúcar.
1976: És assassinat a Washington l’excanceller del règim
popular d’Allende, Orlando Letelier. Gairebé 20 anys
després en serà declarat culpable el director de la
DINA, Manuel Contreras.
1977: Els pobles indis d’Amèrica Llatina fan sentir la seva veu
per primera vegada al Palau de les Nacions de Ginebra.
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdot i companys màrtirs
a Estelí, Nicaragua.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas i Patricia
Puertas, camperols i dirigents sindicals, màrtirs a
El Salvador.

21
21

Dimecres

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

22
22

Dijous

Ecl 1,2-11 / Sl 89
Lc 9,7-9
Maurici
1862: Els esclaus dels EUA són alliberats jurídicament.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdot, a Valparaíso, Xile,
torturat i assassinat al Buc Esmeralda de l’Armada, per
la dictadura de Pinochet.
1977: Eugenio Lyra Silva, advocat popular, màrtir de la
justícia, Santa María da Vitoria, Brasil.
Equinocci, de tardor/primavera a les 14h21m (UTC)

23
23

Divendres

Ecl 3,1-11 / Sl 143
Lc 9,18-22
Lli i Tecla
1868: El «crit de Lares», (Puerto Rico): Ramón E. Betances
inicia el moviment independentista i emancipador
de l’esclavitud.
1905: Mor Francisco de Paula Víctor, negre, considerat sant
per la comunitat negra brasilera.
1973: Mor Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militant, màrtir de la solidaritat
amb el jovent, a Bogotà, Colòmbia.
1993: Sergio Rodríguez, obrer i universitari, màrtir de la
lluita per la justícia a Veneçuela.
2008: «Dia del sobrepassament»: vam començar a gastar un
30% de recursos més dels disponibles en el planeta.
Minvant: 09h56m (UTC) a Cranc

24
24

Dissabte

Ecl 11,9-12,8 / Sl 89
Pere Nolasc
Lc 9,43b-45
1553: Executen el líder maputxe Caupolicán.
1976: Independència de Trinidad i Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiant i obrera, màrtir de la fe i el
servei entre els universitaris de La Plata, Argentina.
40 anys.

setembre

25
25

26è Diumenge del temps ordinari
Am 6,1a.4-7 / Sl 145
1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31
Cleofàs Sergi de Radonezh
1849: Pengen Lucas da Feira, esclau negre fugitiu, cap de
sertanejos. Brasil.
1963: Cop militar pro-EUA a la República Dominicana.
Bosch, admirador de la revolució cubana, és derrocat.
Dia de la Bíblia, darrer diumenge de setembre
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26
26

Dilluns

27
27

Dimarts

setembre

Job 3,1-3.11-17.20-23 / Sl 87
Job 1,6-22 / Sl 16
Lc 9,51-56
Lc 9,46-50 Vicenç de Paül
Cosme i Damià
1974: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols màrtirs Dia d’Enriquillo, cacic quisqueià que va resistir la conquesta
espanyola a la República Dominicana.
del poble equatorià, líders cristians de les seves
comunitats en lluita per la reforma agrària assassinats 1979: Guido León dos Santos, heroi de la classe obrera,
mort per la repressió policial a Minas, Brasil.
a Riobamba, Equador.
1990: Germana Agustina Rivas, religiosa del Bon Pastor,
màrtir a La Florida, Perú.
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28 Dimecres
28

Job 9,1-12.14-16 / Sl 87
Venceslau i Llorenç Ruíz
Lc 9,57-62
551 a. de C.: Naixement de Confuci a Xina.
1569: Casiodoro de Reina porta a la impremta la seva
traducció de la Bíblia, fet que dóna peu al Dia de la Bíblia
a diversos països llatinoamericans entorn d’aquest dia.
1871: Llei brasilera «del ventre lliure», que separaria les
criatures negres dels seus pares esclaus, com a primers
«menors abandonats».
1885: Llei brasilera «del sexagenari», que deixaria als carrers
els esclaus negres amb més de 60 anys, augmentant
així el nombre de captaires.
1990: Pedro Martínez i Jorge Euceda, periodistes militants,
màrtirs de la veritat a El Salvador.
2012: Mor Pierre Dubois, capellà obrer, profeta dels DH i la
justícia social, La Victoria, Santiago, Xile

29

Dijous

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

30
30

Divendres

Job 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138
Lc 10,13-16
Jeroni
1655: Coronilla i companys, cacics indígenes, màrtirs de
l’alliberament, Argentina.
1974: Carlos Prats, general de l’exèrcit xilè, i la seva esposa,
màrtirs de la democràcia, a Xile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador i seminarista,
màrtir pel seu poble hondureny. 35 anys.
1991: Vicente Matute i Francisco Guevara, màrtirs de la
lluita per la terra, Hondures. 35 anys.
1991: José Luis Cerrón, universitari, màrtir de la solidaritat
entre els joves i els pobres d’Huancayo, Perú. 35 anys.
1991: Cop d’estat contra el president constitucional
Jean-Bertrand Aristide, Haití. 25 anys.

11

Dissabte

Job 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 118
Lc 10,17-24
Teresa del Nen Jesús
1542: Comença la guerra de l’Araucània.
1949: Triomf de la Revolució Xinesa.
1991: Els militars expulsen el president constitucional d’Haití,
Aristide, i comença una matança.
1992: Julio Rocca, cooperant italià, màrtir de la solidaritat
al Perú.
Dia internacional de les persones d’edat.
Nova: 00h11m (UTC) a Lliura

setembre
octubre

22

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

Àngels custodis
1869: Naixement de Mahatma Gandhi.
1968: Matança de Tlatelolco, a la Plaça de les Tres Cultures,
de Mèxic DF.
1972: La United Brand Company comença a envair el territori
Brunka, Hondures.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, bisbe d’Arauca, Colòmbia,
màrtir de la pau i del servei.
1992: Repressió policíaca contra els presos de Carandirú,
São Paulo: 111 morts i 110 ferits.
Dia internacional per la No Violència (ONU)
Any nou musulmà: 1438
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LA LLUITA D’AFECTATS PER LA HIPOTECa
CONTRA EL MODEL PROPIETARISTA I LA DESIGUALTAT SOCIAL
Maira Costa Casas

Membre de PAH Osona

L’esclat de la bombolla immobiliària a partir de 2007-2008
va posar al descobert les fragilitats de l’Estat del Benestar i
la perversitat del sistema capitalista neoliberal orquestrador
d’aquesta estafa financera i immobiliària que l’”statu quo”
anomena crisi. Els resultats són coneguts: la pèrdua dels drets
fonamentals i l’increment de la desigualtat entre uns pocs que
acumulen propietats i uns molts que en són desposseïts.
Els efectes d’aquesta estafa en relació al dret a un habitatge digne han evidenciat com s’han posat per davant de tot
i protegit els beneficis dels grans propietaris per sobre de la
funció social de l’habitatge i dels drets bàsics de les persones.
La pèrdua de feina i de l’habitatge sotmet les persones i les
famílies a una espiral de degradació que acaba en l’exclusió
social, de la qual és impossible sortir quan s’arrossega un deute
inassumible derivat de la pèrdua de la llar. Cal recordar que una
vegada subhastat l’habitatge, el banc continua reclamant el pagament del deute no cobert amb el 70% del valor de l’immoble.
En el procés d’impagament de la hipoteca, les entitats bancàries exerceixen una persecució humiliant sobre les persones.
La insuficiència d’ingressos no permet fer front a les necessitats
bàsiques com l’alimentació i els subministraments d’aigua,
llum, calefacció... La sensació de desemparament, aïllament i
solitud bloqueja les persones i provoca importants problemes
de salut física i mental.
Aquest no és un problema individual a causa d’haver estirat
més el braç que la màniga com se’ns ha volgut fer creure. És un
desastre col·lectiu, com ho evidencien 496.0491 desnonaments
a Espanya entre 2008 i 2014. Tan sols l’any 2014 a l’estat n’hi
ha hagut 68.091, més de la meitat dels quals per impagaments
del lloguer i més d’un 40% per impagament d’hipoteca.
Catalunya encapçala el rànquing amb el 22,9%2 dels desnonaments a l’estat espanyol el 2014. Signifiquen la vergonyant xifra de 43 diaris, mentre a Catalunya hi ha un estoc de
448.3563 pisos buits. També s’ha fet evident un altre problema
social, la pobresa energètica, amb 443 talls de subministraments diaris a Catalunya, segons l’Aliança contra la Pobresa
Energètica. Com afrontar aquesta situació quan els governants
se’n desentenen?
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) emergeix
el 2009 com a resposta social i col·lectiva amb l’objectiu de
garantir el dret a l’habitatge. La resposta resideix en la presa
de consciència col·lectiva, en l’acompanyament a les persones
1 Font: Consell General del Poder Judicial (CGPJ)
2 Font: CGPJ
3 Font: Institut Nacional d’Estadística (INE)
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afectades per tal de vèncer l’aïllament, en l’apoderament de la
ciutadania, en la recuperació de la dignitat, en l’organització i
la mobilització, en la utilització de totes les eines democràtiques i jurídiques possibles per a la defensa dels drets humans, i
en la desobediència civil pacífica davant de lleis injustes.
La PAH acompanya col·lectivament les persones afectades
per execucions hipotecàries i desnonaments per tal que ningú
quedi sense llar i acabar amb els deutes hipotecaris de per
vida. Les diverses PAH ofereixen assessorament, negocien amb
la banca per cancel·lar deutes il·legítims i garantir lloguers
socials, acompanyen als jutjats i als serveis socials...
No obstant això, l’acció primordial de les PAH es dirigeix a
la transformació social, a canviar les lleis injustes relacionades
amb el sistema hipotecari i l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, el 2012-2013 la Iniciativa legislativa popular (ILP) estatal
per a la dació en pagament, el lloguer social i la paralització
dels desnonaments va tenir un ampli suport social, amb gairebé un milió i mig de signatures recollides, i va situar el tema
al centre del debat públic i als mitjans de comunicació, malgrat
que el govern del PP no l’aprovés.
Lluny de rendir-nos, les PAH continuem denunciant i proposant. Per això a Catalunya, juntament amb l’Aliança contra
la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, el desembre de 2014
vam iniciar una nova ILP de mesures urgents per fer front a
l’emergència habitacional i la pobresa energètica. El govern
autonòmic de Catalunya hi té competències.
La nostra proposta legislativa aporta mecanismes de segona oportunitat per a les persones sobreendeutades: paralització
dels desnonaments, obligació de les entitats financeres d’oferir
un lloguer a les famílies més vulnerables, lloguer social per a
famílies en règim de lloguer en risc de desnonament, creació
d’un parc públic de lloguer amb l’obligatòria reconversió temporal dels pisos buits propietat d’entitats financeres i grans
propietaris, subministraments bàsics d’aigua, llum i gas garantits a les llars vulnerables.
Vam recollir prop de 145.000 signatures que vam presentar
al maig de 2015 al Parlament de Catalunya. Ens vam fer presents amb escarnis silenciosos a la campanya electoral municipal per recordar al partit de govern que era urgent aprovar
aquesta ILP. Un cop iniciat el tràmit de debat parlamentari,
l’aprovació és a les mans dels diputats i diputades, mentre cada
dia que passa sumem 43 desnonaments i 443 talls de subministrament. Defensarem que s’aprovi aquesta ILP sense cap modificació perquè sabem que avui es pot.

q

quan el dret a l’habitatge queda en paper mullat...
flora ridaura isern

Programa Habitatge de Càritas Diocesana de Girona
Quan l’home de l’Assa la va deixar, va deixar també de
pagar el lloguer i els subministres del pis on vivien, de
manera que l’Assa es va trobar al carrer, amb una nena de
mesos. Ens explicava: Fa dies que recorro els parcs infantils. Quan veig alguna dona africana li pregunto: “puc venir
a dormir a casa teva?” Ella em diu que és difícil, però em
deixa quedar-m’hi un o dos dies... L’endemà continuo preguntant, i anant de casa en casa... Ho tinc tot escampat
per aquí i per allà... És una situació insostenible...
Quan vam conèixer la Fàtima i la seva filla el seu
estat era crític, i això es reflectia en el seu cos i el seu
rostre. Mare i filla havien estat en una casa per a dones
víctimes de violència de gènere, on s’havien pogut refer
d’una situació dura, però les dificultats econòmiques no
els permetien remuntar del tot. Van entrar al Projecte
PATI (Pisos d’Acolliment Temporal per a la Inclusió) i
després de dos anys es van poder aconseguir dos grans
objectius: els famosos “papers” i trobar una feina estable. Arribà, doncs, el moment de deixar el PATI i encetar
una nova etapa, de més autonomia. Però aleshores va
aparèixer un nou problema: la Fàtima no trobava cap pis
de lloguer a l’abast de les seves possibilitats...
En Raül i la Patrícia treballaven en una empresa com
a repartidors. Tot anava bé, guanyaven un bon sou. Van
decidir comprar un pis per a ells i la seva filla acabada de
néixer. Era el 2007, i el pis, un de protecció oficial dels
anys seixanta, en un barri perifèric de Girona, pel qual
van haver de fer una hipoteca de 212.000 euros (!!??).
Però el 2010 tots dos es van quedar a l’atur. Primer van
seguir pagant la hipoteca, amb els diners del subsidi,
venent mobles i d’altres béns... Fins que ja no van poder
més i va arribar l’ordre de desnonament... Havent pagat
una hipoteca durant anys, havent fet reformes al pis, el
qual va quedar molt revaloritzat, es trobaven que devien
gairebé el mateix import inicial, i que com a molt l’entitat financera els acceptava la dació en pagament però
no que s’hi quedessin a viure pagant un lloguer social. La
parella, amb una nena de 7 anys, es veia al carrer i sense
alternativa assequible a la seva realitat...
Aquestes històries no són úniques. El Servei d’Acollida de Càritas atén sovint casos semblants. La Memòria
2014 reflecteix que el 77% de les persones ateses tenen
dificultats per a afrontar el pagament del lloguer o la
hipoteca del pis, que el 16% viuen en habitatges o habitacions compartides (i no només persones soles sinó

moltes famílies amb fills a càrrec), i que el 3% viuen en
garatges, barraques o cases que no presenten les mínimes
condicions.
El problema de l’habitatge és cada vegada més estès.
No només entre les persones que no tenen ingressos sinó
també per a aquelles que tenen documentació i feina
fixa, perquè ni les hipoteques ni els lloguers no s’han
adequat a la realitat de crisi econòmica que vivim i que
cada dia afecta més famílies, fins ara del tot normalitzades.
L’habitatge és un dret. Ho diuen la Declaració dels
DDHH, la Carta Social Europea, la Constitució, l’Estatut
d’Autonomia. Però a la pràctica aquest dret queda en
paper mullat per a moltes famílies, la majoria d’elles amb
infants, els quals, aquests mateixos marcs normatius,
diuen que cal protegir prioritàriament.
I la paradoxa és ja completa quan sabem que avui
dia a Catalunya hi ha el doble de pisos buits que els que
es necessitarien per a allotjar totes les famílies que no
en tenen. Tenim un greu problema de distribució dels
béns, acumulats en mans d’uns quants. Tenim un greu
problema jurídic, quan la legalitat no és sinònim de
justícia, i quan les lleis no es concreten i no s’apliquen
a favor dels més febles. Tenim un greu problema ètic,
quan es prefereix tenir pisos buits abans que posar-los
a l’abast de famílies amb pocs recursos, o quan es prefereix vendre’ls per 20.000 euros a fons voltors abans que
oferir-los per aquest preu a les famílies que van ser-ne
desnonades...
Quan es coneixen persones amb rostres, noms i cognoms, com els de l’inici d’aquest article, i es veu clar
que se’ls estan vulnerant drets fonamentals, cal buscar
respostes més agosarades, però cal també denunciar i
reclamar a l’administració que faci el paper que li pertoca
com a garant dels drets de la ciutadania.
Per això, en el tema habitatge, Càritas Diocesana
de Girona ha fet recollida de signatures de les ILP promogudes per la PAH i que s’expliquen en un altre article
d’aquesta agenda, participa en Taules d’Habitatge a
diferents municipis, a la Xarxa pels Drets Socials, etc.,
sumant esforços per aconseguir fer realitat el dret a
l’habitatge que té tota persona, i intentant sensibilitzar i
conscienciar la societat per a provocar canvis individuals
i col·lectius que resolguin el que ara mateix és una situació del tot injusta i sense sentit.
q
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33

Dilluns

4
4

Dimarts

55

Dimecres

octubre

Gl 1,13-24 / Sl 138
Gl 2,1-2.7-14 / Sl 116
Gl 1,6-12 / Sl 110
Lc 10,38-42 Plàcid i Mauri
Lc 11,1-4
Lc 10,25-37 Francesc d’Assís
Francesc de Borja
Teodor Fliedner
1995: L’exèrcit guatemalenc assassina 11 camperols a la
1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
comunitat «Aurora 8 de octubre», per desanimar el
1980: María Magdalena Enríquez, baptista, secretària de 1555: El concili provincial de Mèxic prohibeix el sacerdoci
als indis.
retorn dels refugiats exiliats a Mèxic.
premsa de la Comissió de DDHH, defensora dels drets
1976: Omar Venturelli, màrtir per lliurar-se als més pobres
dels pobres, El Salvador.
Dia internacional dels professors (ONU).
a Temuco, Xile. 40 anys.
1990: Reunificació d’Alemanya.
2007:
Ingressen
a
la
presó
la
vídua
i
els
cinc
fi
lls
de
Pinochet
Dia mundial dels sense sostre (Primer dilluns d’octubre).
per apropiació de fons públics.
Dia mundial de l’Amnistia.
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6
6

Dijous

77

Divendres

Gl 3,1-5 / Int.: Lc 1
Gl 3,7-14 / Sl 110
Lc 11,5-13 Roser
Lc 11,15-26
Bru
Enric Melcior, Muhlenberg
William i Tyndal
1981: 300 famílies sense sostre resisteixen el desallotjament Nostra Sra. del Roser, patrona dels negres, Brasil.
1462: Pius II censura oficialment la reducció d’africans a
a J. Robru, São Paulo.
l’esclavitud.
1931: Naixement de Desmond Tutu, arquebisbe negre
sud-africà, premi Nobel de la Pau.
1973: Màrtirs de Lonquén, Xile.
1978: José Osmán Rodríguez, camperol Delegat de la
Paraula, màrtir a Hondures.
1980: Manuel Antonio Reyes, capellà, màrtir per lliurar-se
als pobres, a El Salvador.
2001: Els EUA comencen la invasió de l’Afganistán.

Dionís, Lluís Beltrán
1581: Mor Luis Beltrán, missioner espanyol a Colòmbia,
dominic, predicador, patró principal de Colòmbia.
1967: Ernesto Che Guevara, metge, guerriller, internacionalista, assassinat a Bolívia.
Creixent: 04h48m (UTC) a Taure

Dissabte

Gl 3,22-29 / Sl 104
Taïs i Pelàgia
Lc 11,27-28
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, fill d’un
general bolivià, màrtir de les lluites d’alliberament
del seu poble.
1974: Es reuneix a Asunción el Primer Parlament Indígena
Americà del Con Sud.
1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora dels pobres
d’Amèrica Llatina.
Dia Internacional contra els desastres naturals.
Segon dimecres d’octubre

octubre

9
9

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

8
8
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10
10

Dilluns

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1 / Sl 112
Tomàs de Villanueva
Lc 11,29-32
1987: I Trobada dels Negres del Sud i Sud-est del Brasil,
a Río de Janeiro.
2007: Cadena perpètua per a Christian Von Wernich, capellà
dels torturadors a l’Argentina.

11
11

Dimarts

12
12

Dimecres

Gl 5,18-25 / Sl 1
Gl 5,1-6 / Sl 118
Soledat 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’A.L.
1629: Luis de Bolaños, franciscà, precursor de les reduccions Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
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 1909: Afusellament del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia
servei, Córdoba, Argentina. 40 anys.
a Barcelona.
1983: Benito Hernández i companys, indígenes, màrtirs de 1925: Desembarquen 600 marines a Panamà.
la terra a Hidalgo, Mèxic.
1958: Primers contactes amb els indígenes Ayoreos
(Paraguai).
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuïta missioner, màrtir
de la caritat, Ribeirão Bonito, MG, Brasil. 40 anys.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangèlic, màrtir de la
Causa dels pobres a Guatemala.
Yom Kippur jueu

octubre

Dia Internacional contra els desastres naturals
Segon dimecres d’octubre

174

13
13

Dijous

14
14

Divendres

Ef 1,1-10 / Sl 97
Ef 1,11-14 / Sl 32
Lc 11,47-54 Calixt
Lc 12,1-7
Eduard
1987: 106 famílies sense terra ocupen hisendes a diversos 1964: Martin Luther King Jr. es converteix en el guanyador
més jove del Premi Nobel de la Pau per la seva lluita
punts de Río Grande do Sul, Brasil.
no violenta contra el racisme als EUA.
1973: 77 universitaris morts i centenars de ferits per demanar
un govern democràtic aTailandia.

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

Margarida Ma Alacoque
1952: Es crea la CNBB, Conferència Nacional de Bisbes
Brasilers (catòlics).
1992: Es concedeix el premi Nobel de la Pau a Rigoberta
Menchú.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical i polític,
assassinat a Santa María da Boa Vista, Brasil.
1998: Pinochet és detingut a Londres. Més de 3100 persones
van ser torturades, desaparegudes i/o assassinades
durant els 17 anys que va durar la seva dictadura. 2008:
Garzón obre la primera causa contra el franquisme.

Dia mundial de l’alimentació (FAO, 1979).
Plena: 04h33m (UTC) a Àries

Dissabte

Ef 1,15-23 / Sl 8
Lc 12,8-12
Teresa d’Àvila
1535: Pedro de Mendoza s’endinsa al Río de la Plata amb
12 vaixells i 15.000 homes.
1980: El president Figueiredo expulsa del Brasil el sacerdot
italià Víctor Miracapillo.
1994: Aristide retorna al poder a Haití després de la interrupció
pel cop militar de Raoul Cedras.
2008: General Sergio Arellano Stark, cap de la Caravana de
la Mort, enviat a presó 35 anys després, Xile.

octubre

16
16

15
15

175

17
17

Dilluns

Ef 2,1-10 / Sl 99
Ignasi d’Antioquia
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: Derrocament de Gonzalo Sánchez de Lozada, president
de Bolívia, per alçament popular.
Dia mundial per a l’eradicació de la pobresa.

octubre

Festa jueva del Suckot
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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, Equador. Més de
100 morts, per protestar contra l’empresa que no
els pagava.
1991: “Tortura, nunca mais” identifica 3 víctimes enterrades
clandestinament a São Paulo.

19
19

Dimecres

Ef 3,2-12 / Int.: Is 12,2-6
Pere d’Alcàntara
Lc 12,39-48
Pau de la Creu
1970: Mor a Mèxic Lázaro Cárdenas, patriota mexicà.
2001: Digna Ochoa, advocada, assassinada pel seu
compromís, al Centre de DDHH Agustín Pro, Mèxic
D.F. 15 anys.

20
20

Dijous

21
21

Divendres

Ef 3,14-21 / Sl 32
Ef 4,1-6 / Sl 23
Lc 12,49-53 Úrsula, Celina, Hilarió
Lc 12,54-59
Laura
1973: Gerardo Poblete, sacerdot salesià, torturat i mort,
1548: Fundació de la ciutat de La Paz.
màrtir de la pau i la justícia a Xile.
1883: Fi de la guerra de límits entre Xile i el Perú.
1944: El dictador Ubico és derrocat a Guatemala per
insurrecció popular.
1975: Raimundo Hermann, sacerdot nord-americà, capellà
entre els indis quítxues, màrtir dels camperols del
poble de Bolívia.
1978. Oliverio Castañeda de León. Màxim dirigent de
l’Associació d’Estudiants Universitaris (AEU) de la
Universitat de San Carlos de Guatemala. Símbol de
la lluita per la llibertat.

30è Diumenge del temps ordinari
Eclo 35,12-14.16-18 / Sl 33
2Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14

Joan de Capestrano
Santiago de Jerusalem
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiant universitari,
Perú.
1986: Vilmar José de Castro, agent de pastoral i militant per
la terra, assassinat a Caçú, Goiás, Brasil, per la UDR
dels terratinents. 30 anys.
1987: João «Ventinha», posseiro a Jacundá (PA), Brasil,
assassinat per tres pistolers.

Dissabte

Ef 4,7-16 / Sl 121
Lc 13,1-9
Maria Salomé
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, màrtir de la justícia
a l’Argentina.
1981: Eduardo Capiau, religiós belga, màrtir de la solidaritat
a Guatemala. 35 anys.
1987: Nevardo Fernández, màrtir de la lluita per les
reivindicacions indígenes a Colòmbia.
2009: Gregorio Álvarez, darrer dictador d’Uruguai (19811985), condemnat a 25 anys de presó.
Minvant: 09h46m (UTC) a Lliura

octubre

23
23

22
22

177

24
24

Dilluns

25
25

Dimarts

octubre

Ef 5,21-33 / Sl 127
Ef 4,32-5,8 / Sl 1
Antoni Ma Claret,
Lc 13.18-21
Lc 13,10-17 Crisant, Gaudenci
arquebisbe de Santiago de Cuba
1887: Un sector de l’exèrcit brasiler, solidari amb la lluita
1945: Comença a existir oficialment l’ONU. Dia de l’ONU.
popular, es nega a ser utilitzat per destruir els palenques
1977: Juan Caballero, sindicalista porto-riqueny, assassinat
dels negres.
per esquadrons de la mort.
1975: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la
2005: Mor Rose Park símbol de la lluita per la igualtat
dictadura militar a São Paulo. 1983: Els EUA
racial als EUA.
envaeixen Grenada i posen fi a la revolució del New
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DDHH, assassiJewel Movement.
nat per la seva resistència a les multinacionals mineres 1987: Carlos Páez i Salvador Ninco, indígenes; Luz Estela
i d’electricitat. Malacatán, San Marcos, Guatemala
i Nevardo Fernández, obrers, Colòmbia.
1988: Alejandro Rey i Jacinto Quiroga, agents de pastoral,
Dia de les Nacions Unides.
màrtirs de la fe, Colòmbia.
Aniversari de la signatura de la seva Carta (1945).
Dia mundial d’informació sobre el desenvolupament 1989: Jorge Párraga, pastor evangèlic, i companys, màrtirs
de la causa dels pobres, Perú.
Setmana pel desarmament (ONU) Oct., 24-30.
2002: Mor Richard Shaull, teòleg de l’alliberament presbiterià,
missioner a Colòmbia i el Brasil.
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26
26

Dimecres

Ef 6,1-9 / Sl 144
Felicíssim, Evarist
Lc 13,22-30
Felip Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1981: Ramón Valladares, secretari administratiu de la
Comissió de drets humans a El Salvador, assassinat.
1987: Herbert Anaya, advocat, màrtir dels Drets Humans
a El Salvador.
2011: Carmelo Astiz i 15 militares més són condemnats a
penes de presó perpètua i 25 anys per la seva repressió
en la dictadura argentina.

27
27

Dijous

Ef 6,10-20 / Sl 143
Lc 13,31-35
Gustau
1553: Mor a la foguera Miquel Servet, condemnat tant per
catòlics com per protestants, màrtir de les llibertats de
pensament, de consciència i d’expressió.
1866: Pau de Black Hills entre Xeiennes, Sioux i Navajos,
i l’exèrcit dels EUA.
1979: Independència de San Vicente i les Granadines.
Festa nacional.
2010: Mor Néstor Kirchner, president d’Argentina que impulsà
el judici als crims de la Dictadura.
2011: Sentència per la Megacausa ESMA, el major centre
de tortura i extermini argentí. Cadena perpètua per
Alfredo Astiz, ‘àngel de la mort’, i 15 repressors més.

Divendres

Ef 2,19-22 / Sl 18
Lc 6,12-19
Simó i Judes
Processó del Senyor Negre dels Miracles (Crist) a Lima,
segons la tradició afroperuana.
1492: Colom arriba a Cuba en el seu primer viatge.
1880: Naixement de Luisa Capetillo. Va participar a la creació
de la Federació Lliure dels Treballadors de Puerto
Rico. Va advocar pel socialisme, l’emancipació de
l’ésser humà i de la dona.
1986: Mauricio Maraglio, missioner, màrtir de la lluita per la
terra, Brasil. 30 anys.

31è Diumenge del temps ordinari 1999: Dorcelina de Oliveira Folador, persona amb una disSb 11,22-12,2 / Sl 144
capacitat física, del Moviment Sense Terra, alcaldessa
2Ts 1,11-2,2 / Lc 19,1-10
de Mundo Novo, Brasil, assassinada.

Alfons Rodríguez
1950: Insurrecció nacionalista a Puerto Rico, dirigida per
Pedro Albizu Campos.
1979: Santo Días da Silva, 37 anys, líder sindical, metal·lúrgic, militant de la pastoral obrera, màrtir dels
obrers brasilers.
1983: Raúl Alfonsín és elegit a l’Argentina després de la
dictadura dels militars.
1987: El Congrés de Nicaragua aprova l’Estatut d’Autonomia
de les Regions del Carib, primera autonomia multiètnica
d’Amèrica Llatina.

Nova: 13h14m (UTC) a Aquari

29
29

Dissabte

Flp 1,18b-26 / Sl 41
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.

octubre

30
30

28
28
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cap a on va l’amèrica central?
el gran problema de la desigualtat
salvador martí i puig

Professor de Ciència Política de la Universitat de Girona i investigador associat del CIDOB

Amèrica Central ha avançat molt en les més de dues
dècades que han transcorregut des dels Tractats de Pau.
Les institucions democràtiques s’han mantingut estables i,
amb l’excepció d’Hondures, els presidents han estat elegits en processos electorals més o menys competitius. Els
exèrcits han acceptat la seva subordinació al poder civil i
el poder judicial ha avançat en la seva independència.
Els governs centreamericans també han impulsat
algunes polítiques orientades al desenvolupament humà.
La despesa social per persona a Guatemala, Hondures i
Nicaragua dobla la que existia a principis dels anys noranta i al Salvador s’ha multiplicat per set. Hi ha hagut
innovacions importants en salut i en educació, i s’han
impulsat iniciatives socials per tal de millorar la condició
dels més desafavorits.
Malgrat això encara hi ha molts motius per a la desesperança. Centreamèrica és una de les regions més violentes del món i el nombre d’homicidis avui a El Salvador,
Hondures i Guatemala és major que durant les guerres
civils. El creixement econòmic és baix i, amb excepció de
Costa Rica, la regió ha estat incapaç de substituir l’agricultura com a motor productiu.
L’emigració constitueix la mostra de les dificultats que
Centreamèrica té. Actualment milers de persones abandonen cada any la regió, unint-se al més de 10% de centreamericans que viuen fora, i les remeses d’emigrants s’han
convertit no només en la major font de divises sinó en un
ingrés imprescindible per a milions de famílies.
Com entendre els problemes de la regió? Per què la
suma de democràcia i liberalització econòmica no ha donat els resultats que molts esperaven? Hi ha tres elements
interrelacionats que són particularment importants. El
primer és la seva posició econòmica i geopolítica, que és
certament desavantatjosa. La regió s’ha convertit en una
zona de trànsit de droga produïda en els països andins i
els càrtels operen a plaer aprofitant-se de la debilitat que
tenen els estats per enfrontar-los.
El segon és la debilitat de l’estat. La manca de recursos i de funcionaris independents segueix limitant la
capacitat de les administracions nacionals per millorar
la qualitat i eficiència dels seus serveis. La càrrega impositiva com a percentatge del PIB és molt més baixa a
180

Centreamèrica que en països amb similar nivell de riquesa.
La majoria dels empleats públics són triats per criteris
polítics, les seves carreres professionals són episòdiques i
reben salaris insuficients. La corrupció és endèmica –fins
i tot a Costa Rica– i la influència dels grups de poder
(legals i il·legals) és cada vegada més preocupant. Degut
a tot això, l’estat és tan incapaç avui com fa tres dècades
de liderar un projecte de desenvolupament econòmic,
polític i social.
El tercer element, i potser el problema més seriós, es
relaciona amb l’extraordinari poder que encara manté l’elit
econòmica. Segons dades recents publicades a diversos
diaris, els poc més de mil milionaris centreamericans tenen una fortuna combinada de 137.000 milions de dòlars,
equivalent al 79% del producte interior brut regional.
Els principals grups econòmics controlen un gran ventall
d’activitats diferents, des de la producció de tèxtils per a
l’exportació, a serveis financers i construcció d’habitatges
i supermercats, i s’han convertit en socis imprescindibles
per a les principals empreses multinacionals.
Els grans empresaris es beneficien d’una enorme
influència en la política a través de diferents canals,
incloent el control dels partits polítics, la pressió sobre
legisladors i jutges i el finançament de campanyes electorals. El fracàs de nombroses reformes tributàries, particularment aquelles que pretenien augmentar els impostos
directes, i les dificultats de tots els governs per regular
els mercats i fomentar la competència són potser les
mostres més clares d’aquesta influència.
El futur de Centreamèrica és incert. Probablement
continuaran els avenços en àrees importants com la competència electoral i la independència judicial. No obstant
això, els obstacles per controlar la violència i construir
economies més equitatives i democràcies més efectives
semblen avui insuperables. Potser la solució passi necessàriament per la promoció, des de cada un dels països
de la regió, de xarxes transnacionals per a la defensa dels
drets. També seria un pas endavant que una part de la
mateixa elit que avui persegueix agendes individuals es
doni compte dels beneficis que l’enfortiment de l’estat i la
seva capacitat redistributiva podria tenir fins i tot per a
ells mateixos a llarg termini.
q

premi del concurs “opinió escrita’2016”

pobles indígenes avui: noves lluites contra l’espoli
les lluites indígenes del segle xxi
salvador martí i puig
Durant les últimes dues dècades en gairebé tots els
països d’Amèrica Llatina va ser notícia l’emergència de
moviments indígenes. Malgrat això, durant els últims anys
els reclams dels pobles indígenes han anat desapareixent
de l’agenda mediàtica. Aquest fenomen s’ha degut, en
gran mesura, a dues qüestions: la criminalització de la
protesta, i la pèrdua d’interès dels grans mitjans de comunicació pel “fenomen” indígena.
Però que els moviments indígenes no siguin notícia
no significa que les comunitats hagin abandonat les seves
lluites. Al contrari, l’adopció d’un model de desenvolupament basat en l’extracció de recursos naturals ha posat
novament els pobles indígenes al centre de molts conflictes. El fet que la majoria dels recursos estratègics del segle XXI (aigua, terra, biodiversitat, gas, petroli, minerals,
boscos, etc.) estiguin ubicats en zones on ells habiten, fa
preveure que episodis com els de Bagua al Perú, de Awas
Tingni a Nicaragua, Cherán a Mèxic o de Ralco a Xile, es
multipliquin en el futur i, amb això, que Amèrica Llatina
continuï essent una gran geografia plena de lluites.
Una altra qüestió és que les lluites del futur seran
més locals i defensives, i se centraran a frenar la voracitat
de les grans empreses transnacionals (aliades amb els
governs) que volen fer-se amb la propietat de les terres,
l’aigua, la biodiversitat i el subsòl de les comunitats.
Comunitats conscients i reivindicatives
Però el temps no ha passat en va per a les comunitats
indígenes, ni pel que fa al reconeixement de les seves
identitats, ni per la consciència de protegir els seus recursos i territoris. Des de fa mig segle molts pobles han
impulsat mecanismes per comunicar-se, per amplificar les
seves senyes d’identitat i per a protegir els seus recursos.
També, durant els darrers anys s’ha pres consciència que
les comunitats –a més de defensar els seus trets culturals– han de defensar la propietat de les seves terres, del
subsòl, de l’aire, de l’aigua i de tots els seus recursos.
Les noves generacions indígenes també han incrementat la capacitat dels seus pobles de generar xarxes, compartir i debatre les problemàtiques, articular demandes i
crear mecanismes de defensa contra l’espoli. En aquesta
tasca les ràdios comunitàries, els telèfons mòbils, l’autoproducció de material audiovisual i, sobretot, internet,

han estat peces claus. A través d’aquestes eines moltes
comunitats s’han pogut inserir en xarxes transnacionals
solidàries que treballen globalment al voltant de la defensa del medi ambient, i la denúncia de l’espoli a què estan
sotmeses.
Lluites en i amb la xarxa: Denunciant i frenant l’espoli
Des de fa uns anys les noves tecnologies han possibilitat dinàmiques simbiòtiques entre les campanyes
solidàries, les xarxes transnacionals i les comunitats
indígenes. Això ha estat possible perquè les xarxes transnacionals de solidaritat han aportat diferents tipus de
recursos que es poden classificar a través de la metàfora
de “les 5 Cs”: el contacte, la consciència, el coratge, el
cash i les campanyes.
El contacte és el paper intermediari que han jugat les
noves tecnologies en relacionar ONG’s, esglésies o moviments de solidaritat amb xarxes indígenes. La consciència
té a veure amb la creació de noves formes d’entendre
determinades situacions, elaborar relats, interpretar la
realitat i fer diagnòstics diferents i crítics. El coratge és la
força que ha donat el “seguiment global”, gràcies al qual
moltes vegades s’ha pogut frenar –o almenys suavitzar– la
repressió de l’Estat. El cash es refereix a la transferència
de recursos materials que són de gran ajuda per a consolidar i multiplicar els recursos organitzatius ja existents
a les comunitats. I finalment cal esmentar les campanyes
que, impulsades per xarxes de solidaritat, han tingut la
capacitat d’influir als estats ja que els ha posat en el punt
de mira de la comunitat internacional.
Ha estat gràcies a les lluites en i amb les xarxes que
les comunitats indígenes avui tenen capacitat de poder
sostenir les seves lluites contra l’espoli del medi on viuen.
Aquesta lluita és crucial perquè la relació dels pobles indígenes amb la terra i els seus territoris té una importància
substancialment diferent a la que li dóna la civilització
occidental, hereva d’una tradició cartesiana que l’observa
com un recurs o com un mitjà manipulable. Per molts
pobles indígenes l’entorn en què viuen i els recursos que
aquest ofereix són indissociables al sentit de la comunitat. Una comunitat que no s’esgota en els contemporanis,
sinó que s’entén com un llarg filat de vincles entre avantpassats i generacions futures.
q
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31
31

Dilluns

novembre

Flp 2,1-4 / Sl 130
Lc 14,12-14
Dia de la Reforma protestant
1553: Apareix la primera comunitat negra d’Amèrica Llatina
que no va experimentar l’esclavitud, a Esmeraldas,
Equador. El seu líder: Alonso Illescas.
1973: José Matías Nanco, pastor evangèlic, i companys,
màrtirs de la solidaritat, Xile.
Dia universal de l’estalvi.

184

11

Dimarts

22

Dimecres

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a Fidels Difunts
Tots Sants
1950: Els nacionalistes porto-riquenys Oscar Collazo i 1979: Primera Trobada de les Nacionalitats i Minories (Cuzco).
Griselio Torresola ataquen la Casa Blair com a part
de l’Alçament de Jayuya.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de les Lligues Agràries,
màrtir del poble dominicà.
1979: Matança de Tots Sants, La Paz, Bolívia.
1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegat de la
Paraula, camperol, Guatemala.
1981: Independència d’Antigua i Barbuda. Festa nacional.
2004: L’exèrcit xilè reconeix la responsabilitat en els crims
comesos durant la dictadura de Pinochet.

33

Dijous

Flp 3,3-8a / Sl 104
Lc 15,1-10
Martí de Porres
1639: Mor Sant Martí de Lima, al Perú. Fill d’esclava negra,
va lluitar contra els prejudicis fins que els dominics el
van acceptar com a religiós.
1903: Panamà se separa de Colòmbia amb el suport dels
EUA. Festa nacional.

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

Lleonard
1866: El decret imperial núm. 3275 allibera els esclaus de
la nació que estiguin disposats a defensar el Brasil a
la guerra contra el Paraguai.
1988: José Ecelino Forero, agent de pastoral, màrtir de la
fe i del servei a Colòmbia.
Dia Internacional de l’ONU per a la Prevenció de
l’Explotació del Medi Ambient en la Guerra.

Divendres

55

Dissabte

Flp 3,17-4,1 / Sl 121
Flp 4,10-19 / Sl 111
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 1980: Fanny Abanto, mestra, líder d’educadors, animadora
de CEBs de Lima, vinculada a les lluites populars,
Amaru, Perú.
testimoni de la fe.
1969: Carlos Mariguela és executat a São Paulo.
1988: Araceli Romo Álvarez i Pablo Vergara Toledo,
militants cristians màrtirs de la resistència contra la
dictadura a Xile.

novembre

6
6

4
4
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77

Dilluns

8
8

Dimarts

Tit 1,1-9 / Sl 23
Tit 2,1-8.11-14 / Sl 36
Lc 17,1-6 Deodat
Ernest
Lc 17,7-10
John Christian Frederik Heyer
1546: Rebel·lió dels cupules i els chichuncheles contra els
1513: Ponce de León pren possessió de Florida.
espanyols a Yucatán.
1917: Triomfa la insurrecció obrera i camperola a Rússia i 1976: Carlos Fonseca cau a Zinica.
comença la primera experiència de construcció del 1987: Màrtirs indígenes de Pai Tavyeterá, Paraguai.
socialisme en el món.
1962: Mor Leonor Roosevelt, activista pels DDHH i primera
dama dels EUA.
1978. Antonio Ciani. Dirigent estudiantil de l’AEU a Guatemala. Desaparegut.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscà, màrtir de la
defensa dels pobres, Guatemala.

novembre

Creixent: 19h51m (UTC) a Aquari
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9
9

Dimecres

Tit 3,1-7 / Sl 22
Lc 17,11-19
Teodor
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

11
11

Divendres

Flm 7-20 / Sl 145
2Jn 4-9 / Sl 118
Lleó el Gran
Lc 17,20-25 Martí de Tours
Lc 17,26-37
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: Policiano Albeño, pastor evangèlic, i Raúl Albeño,
màrtirs de la justícia, El Salvador.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdot indígena páez,
assassinat a Santander, Colòmbia.
1996: Jafeth Morales López, militant popular colombià,
animador de CEBs, assassinat. 20 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.

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

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

Dissabte

3Jn 5-9 / Sl 111
Lc 18,1-8
Josafat
1838: Abolició de l’esclavitud a Nicaragua.
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministre de l’eucaristia,
màrtir de la solidaritat, Guatemala.
2008: El jutge Baltasar Garzón ordena investigar les
execucions de l’època franquista a Espanya.

novembre

13
13

12
12
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14
14

Dilluns

15
15

Dimarts

16
16

Dimecres

novembre

Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14
Ap 4,1-11 / Sl 150
Ap 1,1-4;2,1-5a / Sl 1
Lc 19,1-10 Margarida, Gertrudis
Lc 19,11-28
Dídac d’Alcalà
Lc 18,35-43 Albert el Gran
1960: Vaga nacional de 400.000 ferroviaris, portuaris i 1562: Juan del Valle, bisbe de Popayán, Colòmbia, pelegrí 1982: Fundació del Consell Llatinoamericà d’Esglésies, CLAI.
de la causa indígena.
1989: Ignacio Ellacuría, companys jesuïtes i les seves
mariners, Brasil.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebel contra els
dues empleades domèstiques, assassinats a la UCA
Plena: 13h52m (UTC) aTaure
conqueridors, màrtir de la insurrecció indígena a
de San Salvador.
Bolívia, esquarterat per l’exèrcit.
1889: Es proclama la República al Brasil.
Dia internacional per la tolerància (ONU).
1904: Desembarquen marines a Ancón, Panamà.
1922: Més de 100 treballadors assassinats a Guayaquil,
Equador, per defensar els seus drets laborals.
1987: Fernando Vélez, advocat i militant, màrtir dels drets
humans a Colòmbia.
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17
17

Dijous

18
18

Divendres

Ap 5,1-10 / Sl 149
Ap 10,8-11 / Sl 118
Lc 19,41-44 Elsa
Lc 19,45-48
Isabel d’Hongria
1985: Luís Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe 1867: El Duc de Caxias escriu a l’Emperador preocupat per
la possibilitat que els negres que tornin de la guerra
a Guatemala.
del Paraguai comencin una guerra interna, pels seus
legítims drets.
1970: Gil Tablada, assassinat per oposar-se a l’acaparament
de terres, La Cruz, Costa Rica.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperant basc, i Jorge Luis
Mazo, sacerdot, assassinats pels paramilitars, a
Quibdó, Colòmbia.

Fèlix de Valois, Octavi
1542: Les Lleis Noves regulen les encomiendas d’indis.
Suprimides el 1545 romanen de fet fins 1710.
1695: Mort-martiri de Zumbí dels Palmares. Líder dels
Palenques de Palmares. Dia nacional brasiler de la
Consciència Negra.
1976: Guillermo Woods, sacerdot missioner, excombatent
nord-americà al Vietnam, màrtir i servidor del poble de
Guatemala. 40 anys.
2000: Condemnat a cadena perpètua Enrique Arancibia,
exagent de la DINA xilena, per atemptar contra el
general Prats a Buenos Aires el 30.09.1974.

Dia internacional dels Drets del Nen.
Dia mundial per la industrialització d’Àfrica.

Dissabte

Ap 11,4-12 / Sl 143
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.

novembre

20
20

Jesucrist Rei de l’Univers
2Sm 5,1-3 / Sl 121
Col 1,12-20 / Lc 23,35-43

19
19
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21
21

Dilluns

22
22

Dimarts

novembre

Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23
Ap 14,14-19 / Sl 95
Presentació de Maria
Lc 21,1-4 Cecília
Lc 21,5-11
1831: Colòmbia es proclama Estat sobirà, dissolent-se la Dia universal de la música
Gran Colòmbia.
1910: João Cândido, l’«almirall negre», lidera la «Revolta
1966: Fundació de l’Organització Nacional de Dones de
de la Chibata» a Rio de Janeiro.
Chicago.
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistes i
1975: Matança de camperols per mercenaris contractats
animador de CEB, assassinat per la policia d’Hisenda
pels latifundistes a La Unión, Hondures.
en el pati on es reunia la comunitat, El Salvador.
Dia mundial de la televisió (ONU).
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23
23

Dimecres

Ap 15,1-4 / Sl 97
Lc 21,12-19
Climent
1927: Miguel Agustín Pro, assassinat, amb tres laics, per
ordre del president de Mèxic Plutarco Elías Calles,
durant la persecució religiosa de l’època dels cristeros.
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrer, Paraguai.
1980: Ernesto Abrego, rector, desaparegut amb 4 dels seus
germans a El Salvador.

24
24

Dijous

Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Sl 99
Andreu Dung-Lac
Lc 21,20-28
1590: Agustí de La Corunya, bisbe de Popayán, desterrat i
empresonat per defensar els indis.
1807: Mor José Brandt, cap de la nació Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violació de
drets humans contra indígenes.

25
25

Divendres

26
26

Dissabte

Ap 20,1-4.11-21,2 / Sl 83
Ap 22,1-7 / Sl 94
Caterina d’Alexandria
Lc 21,29-33 Joan Berchmans
Lc 21,34-36
Isaac Wats
1984: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuayco, Perú.
1808: Es signa una llei que concedeix terres a tots els
estrangers no negres que vagin al Brasil.
1960: Assassinat de les germanes Mirabal a la República
Dominicana.
1975: Independència de Surinam. Festa nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá’í, indígena, màrtir de la lluita
per la terra dels seus germans, que havia parlat amb
Joan Pau II a Manaus el 1980. Assassinat.
Dia internacional contra la Violència
i l’Explotació de la dona.

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

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

novembre

27
27
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premi del concurs “opinió escrita’2016”

cap a un nou discurs sobre la desigualtat
francesc-xavier soria
Fa 260 anys Rousseau va escriure el seu Discours sur
l’origine et les fondements de l’inégalité. L’enciclopedista el
va redactar per guanyar el premi amb que l’Acadèmia de Dijon volia premiar la millor resposta a una doble pregunta:
“quin és l’origen de la desigualtat entre els homes? respon
a la llei natural?”
El pensador ginebrí va posar, en el seu Segon Discurs,
arguments que, de tan simples, la seva societat prerevolucionària semblava haver oblidat: “El primer que va posar
una tanca a un tros de terra i se li va ocórrer dir: això es
meu! i va trobar gent suficientment simple per creure-se’l, és
el veritable fundador de la societat civil”. No és difícil sospitar que aquelles paraules de Rousseau s’inspiraren en els
nobles latifundistes francesos que imitaren, a l’hexàgon,
aquella apropiació de terres comunals que ja van fer els
nobles anglesos des del segle XVI amb els seus enclosures.
També és plausible pensar que podria haver-se inspirat en
aquell escenari transoceànic americà, on europeus de tot
arreu feren teatrals actes d’apropiació a peu de platja fets
en nom d’un rei i de l’Església. Sigui com sigui ambdós
escenaris eren actes fundacionals d’un capitalisme que
traspassava les fronteres i que començava a ser global.
Avui –ho sabem– aquest capitalisme se’ns és servit a taula
com a necessària i única vianda.
Els acadèmics de Dijon no van considerar que el Discurs sobre la desigualtat fos digne d’obtenir el premi. Hi
ha discursos que tenen el seu temps i encara no l’era per
aquell autor que va abandonar el catolicisme per abraçar
la protesta. El seu Discurs sobre la Desigualtat no trigaria
a ser inclòs a l’Índex de llibres prohibits; i per tant cremat
a les places públiques juntament amb d’altres obres de
l’autor com ara el Contracte Social i l’Èmile. El segle de les
llums feia espurnes ja en els seus inicis. La “reacció” –la
impossibilitat patològica del canvi– es manifestà, amb
cruesa, contra tota idea de caire horitzontal, fos aquesta
de caire celestial o terrenal.
Però el 1789 els desposseïts, els que coneixien molt
bé la sensació de fam al seu estómac, assaltaren el poder.
Després d’escapçar el rei, lluitar contra una Europa garratibada per la basarda i finalment defallir a les ordres d’un
cors megalòman van escriure –amb sang– que alguna cosa
havia canviat –per sempre més– en els vents que movien
el món.
Tres bons segles han passat des del terratrèmol francès
192

i de les seves incomptables rèpliques però, tot i les tones
de literatura irada de caràcter horitzontal, ens trobem,
avui, encara, amb una societat meravellada pel miratge
de la propietat. Potser la societat occidental no és gaire
diferent d’aquells indígenes caribenys que entregaven
feliços l’or per simples bocins de mirall perquè, lluny de
ser propietaris de drets, de fonts d’energia, de terres, o de
l’aigua la gran majoria de nosaltres –conciutadans globals– no som propietaris d’absolutament res. O potser sí:
posseïdors de simples andròmines, d’ordinadors, mòbils i
tablets; ginys que formen avui els grans i infinits núvols de
la confusió.
Si la història serveix per mirar el retrovisor –i no fernos més mal– cal esmentar que el sistema capitalista, en
la seva darrera mutació binària i global, ha accelerat els
processos cíclics inherents al sistema. Les bombolles i els
seus esclats tenen freqüències més elevades. No és forassenyat dir que el món haurà de veure-se-les amb alguna
cosa semblant a una crisi perpètua on no hi haurà espais
per a cap primavera; ni àrab, ni europea, ni americana.
Probablement ens esperen dècades de desmanecs i d’inseguretat que només accentuaran la concentració de la propietat i l’increment de la desigualtat. Nihil novum sub sole:
la crisi és la mar remoguda que nodreix els taurons. Avui,
és el milionari filantrop qui torna a tirar les monedes d’or
des de dalt de la biga.
Ens caldrà un nou discurs contra la desigualtat. Caldrà
que aquest discurs sigui llegit pel poder; si és que pot; si
és que vol. Podrà fer-ho? Podrà canviar el tarannà de la
seva governança? No defallim. No cal arribar a dir, de nou,
que la propietat és un robatori, com digué Proudhom. Ni
cal esmolar la retòrica de la ira que perpetua el moviment
del pèndol nihilista de la violència. Simplement cal copsar
que la propietat és quelcom que es pot compartir. Que el
coneixement i la riquesa existeixen per ser transmesos i
fruïts amb tots aquells que ens envolten.
Un món diferent és possible, però no començarà fins
que una gran munió de gent faci de l’acció quotidiana i de
l’exemple humil una norma de vida. Quan donar tingui més
prestigi que prendre es podran eradicar les dinàmiques perverses que fan de les nostres topografies –el pis d’un avi,
la sucursal d’un banc, la Mar Mediterrània– una vergonyosa
munió de cementiris oblidats.

q

premi del concurs “opinió escrita’2016”

un salt enrere
gemma santed brusi
Igualtat de gènere: “Condició de ser iguals dones i homes en les possibilitats de desenvolupament personal i de
presa de decisions sense les limitacions imposades pels rols
de gènere tradicionals.” [...] “aquesta igualtat comprèn un
tractament igual o, en alguns casos, un tractament diferent però que es considera equivalent en termes de drets,
beneficis, obligacions i oportunitats”.

de milers de dones del mercat laboral, el retorn a feines
domèstiques i de dependència i el retorn a rols tradicionalment femenins que crèiem superats.
En sis anys hem passat d’una taxa d’atur a Catalunya
del 9% al 20,3% i tot i que la taxa d’aturats se la reparteixen per igual homes i dones no és, ni de bon tros,
igualitari en la reducció d’aquest atur. El 2014 ens vàrem
felicitar tots perquè per primera vegada des de l’inici de
la crisi la taxa d’atur interanual havia disminuït. El mercat
català tornava a crear llocs de treball, però podríem dir
que creava llocs de treball masculins. Perquè per cada
dona d’entre 16 i 40 anys que trobava una feina hi havia
dos homes que l’aconseguien. Per als majors de 45 anys,
franja especialment difícil per reincorporar-se a la població activa, ser dona feia empitjorar les coses: per cada
dona que va trobar feina tretze homes es van col·locar al
mercat de treball.

Durant els darrers 40 anys les dones, sobretot les
nascudes a partir dels anys seixanta a Espanya, han viscut
dins un marc de superació contínua en matèria d’igualtat
entre homes i dones. La incorporació de la dona en el
mercat laboral, la generalització de la formació acadèmica
fins a la universitat i el dret a decidir sobre el propi cos
varen ser els tres murs que es van abatre i, alhora, han
esdevingut els pilars per construir una societat més igualitària. Drets aconseguits gràcies a la lluita aferrissada de
moviments feministes que van obrir tímidament la porta
a una anhelada independència econòmica per a la dona,
que és el que la permet començar a pensar en una igualL’atur continua essent una assignatura pendent de la
tat de gènere possible i real.
nostra societat capitalista i especialment per a Catalunya
i Espanya. Amb una joventut que marxa a l’estranger a
Els anys de bonança econòmica no només permetebuscar feina i unes polítiques institucionals per reduir el
ren desplegar polítiques d’igualtat, sinó també iniciar
nombre d’aturats que van dirigides sobretot a les franges
millores en la conciliació familiar, així com fer realitat la d’edat més joves. Els col·lectius d’aturats majors de 45
presència de dones en càrrecs intermedis. Fins i tot, en
anys queden relegats a un segon terme.
aquests inicis del segle XXI, la dona va arribar a ocupar
alts càrrecs a l’administració i, també, en el sector privat,
Així doncs, les dones de més de 45 anys que estan
tot i que amb un nombre més reduït de casos. D’altra
ara a l’atur, moltes de les quals són mares de fills mebanda, en les campanyes electorals tot sovint es fan
nors d’edat, tenen poques o cap esperança de tornar
promeses en benefici de la dona i en matèria d’igualtat, la a ser econòmicament autosostenibles. Dones, filles
qual cosa ha fet guanyar vots a alguns; no obstant això, d’aquella reivindicada i esperançada igualtat de gènere,
aquestes mesures mai no han acabat de quallar ni en el
que després de 20 anys de vida laboral, tornen a casa
mercat laboral ni en la societat. És a dir, majoritàriament per cuidar fills, avis i marits. Dones que han conciliat la
vida familiar, han adaptat la seva feina a horaris infanhan estat paraules que se les emportava el vent un cop
acabades les eleccions o unes mesures a favor de la dona tils, tot sovint sacrificant una carrera laboral més ambiciosa. Perquè tot i haver evolucionat, a grans trets, la
simplement maquillades.
conciliació familiar l’han feta les dones, gaudir d’aquest
La crisi econòmica en la qual la societat catalana està dret ha suposat per a moltes renunciar a ascensos i a
immersa des de l’any 2008 ha suposat, en els millors dels la possibilitat de canviar de feina. Tornem, doncs, a
reproduir un model familiar amb un pare que marxa a
casos, la baixada massiva de salaris, l’empitjorament de
les condicions laborals, un augment de la temporalitat de treballar i deixa la dona a casa per cuidar-la. Un salt
enrere. Esperem que sigui perquè les noves generacions
les feines i l’eliminació de mesures de conciliació famiprenguin embranzida.
liar. En d’altres casos, ha suposat directament l’expulsió
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28
28

Dilluns

novembre
desembre

Is 2,1-5 / Sl 121
Caterina 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, Buenos Aires. 40 anys.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdot, obrer, màrtir de
les CEBs, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, rector, màrtir dels camperols d’El
Salvador.
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29
29

Dimarts

30 Dimecres
30

Rm 10,9-18 / Sl 18
Is 11,1-10 / Sl 71
Sadurní
Mt 4,18-22
Lc 10,21-24 Andreu apòstol
1916: Desembarcament massiu de Marines i implantació 1967: La conferència episcopal brasilera (CNBB) protesta
del protectorat a la Rep. Dominicana.
contra l’empresonament de sacerdots.
1976: Pablo Gazzari, sacerdot argentí, Germanet de
l’Evangeli, segrestat i llençat viu al mar en els “vols
de la mort”.40 anys.
2000: Mor a Panamà mossèn Antonio Fernández Ibáñez,
defensor dels grups ètnics més desprotegits.
Día de Solidaritat amb el Poble Palestí (ONU)
Nova: 12h18m (UTC) a Sagitari

11

Dijous

22

Divendres

33

Dissabte

Is 29,17-24 / Sl 26
Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Bibiana
Mt 9,27-31 Francesc Xavier
Mt 9,35-10,1.6-8
1823: Declaració de la doctrina Monroe: «Amèrica pels 1502: Moctezuma és entronitzat com a senyor de Tenochtitlan.
americans».
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú.
1956: Desembarcament del Granma a Cuba.
2002: Mor Ivan Illich, filòsof i sociòleg de l’alliberament.
1972: Panamà reconeix el dret dels indígenes a la seva
Dia internacional del discapacitat.
comarca.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel i
Jean Donovan, de Maryknoll, segrestades, violades
i assassinades. El Salvador.
1990: Camperols màrtirs d’Atitlán, Guatemala.
2011: El govern espanyol demana l’extradició dels militars
que assassinaren Ignacio Ellacuría i companys, per
assassinat, terrorisme i crims contra la Humanitat.
Dia internacional contra l’esclavitud (ONU).

Maryknoll

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, Colòmbia.
2000: El jutge Guzmán disposa l’arrest domiciliari i el
processament de Pinochet.
Dia mundial de la lluita contra la SIDA.

Joan Damascè, Bàrbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de
Palmares, Brasil.

desembre

4
4

2n Diumenge d’Advent
Is 11,1-10 / Sl 71
Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12
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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 als leprosos i negres anar a escola.
2000: Dos exgenerals argentins són comdemnats a cadena
perpètua per la justícia italiana: Suárez Masón i
Santiago Riveros, per crims durant la dictadura.
Dia internacional dels Voluntaris
pel desenvolupament (ONU).
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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
Nicolau de Mira
1975: El govern militar d’Indonèsia envaeix Timor Est, matant
1534: Fundació de Quito.
60.000 persones en dos mesos.
1969: Mor João Cândido, l’”almirall negre”, heroi de la Revolta 1981: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, hondurenys, celebradors
de Chibata de 1910, Brasil.
de la Paraula i màrtirs de la solidaritat amb els
2013: Mor Nelson Mandela.
refugiats. 35 anys.
Creixent: 09h03m (UTC) a Peixos

8
8

Dijous

9
9

Divendres

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
Independència.
destrucción de las Indias».
1965: Clausura del Concili Vaticà II.
1976: Ana Garófalo, metodista, màrtir de la Causa dels
pobres, Buenos Aires, Argentina
1977: Alicia Domont i Leonie Duquet, religioses, màrtirs
de la solidaritat amb els familiars de desapareguts
a l’Argentina.
1994: La justícia turca condemna Leyla Zana a 17 anys de
presó per defensar els drets dels kurds.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdot que treballava amb
els camperols a Orient, assassinat per paramilitars,
Colòmbia.
2004: 12 països funden la Comunitat Sud-americana de
Nacions: 361 milions d’habitants.

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

Damas
Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdot, màrtir de les lluites
d’alliberament, Nicaragua.
1994: Primera Cimera Americana, a Miami. Els governs
decideixen crear l’ALCA, sense la participació dels
pobles. El 2005 fracassarà.

Dissabte

Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Eulàlia de Mèrida
Mt 17,10-13
1898: Espanya, derrotada, cedeix Puerto Rico i Filipines
als EUA.
1948: L’ONU proclama la Declaració Universal dels Drets
Humans.
1996: Es concedeix el Nobel de la Pau a José Ramos Horta,
autor del pla de pau per al Timor Est del 1992, i a Carlos
Ximenes Belo, bisbe de Dili.
1997: El govern socialista francès aprova la reducció de la
jornada setmanal a 35 hores.
Dia dels Drets Humans (ONU)

desembre

11
11

10
10

199

12
12

Dilluns

13
13

Dimarts

desembre

Zac 2,14-17 / Sl 95
Sof 3,1-2.9-13 / Sl 33
Guadalupe, Juan Diego
Lc 1,39-45 Llúcia
Mt 21,28-32
1531: Maria s’apareix a l’indi Juan Diego al Tepeyac, on 1968: La Cambra dels Diputats s’oposa al Govern i és
s’adorava Tonantzin, la «venerable Mare».
suprimida, Brasil.
1981: Matança d’«El Mozote», centenars de camperols a 1978: Independència de Santa Lucía.
Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza “Tencho”, seminarista, màrtir,
Huehuetenango, Guatemala.
2002: El Congrés de Nicaragua desafora l’expresident
Alemán, per frau milionari contra l’Estat.
2009: Megajudici argentí sobre l’ESMA, amb Astiz, Cavallo i
altres acusats de tortura i desaparició de 85 víctimes.
S’inicien diversos megajudicis.
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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.
Plena: 00h06m (UTC) a Bessons

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 Ronaldo Muñoz, teòleg de l’alliberament xilè,
exemple de coherència entre fe, teologia i pràctica.
A Santiago de Xile.

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

Rufus i Zòsim
1979: Matança de camperols a Ondores, Perú.
1979: Matança de camperols a El Porvenir, El Salvador.
1985: João Canuto i fills, líder sindical al Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la corrupció
de la policia, Río de Janeiro.
1994: Es recuperen les restes de Nelson MacKay, primer cas
dels 184 desapareguts a Hondures la dècada dels 80.
2005: Evo Morales, amb un programa de nacionalització
dels recursos naturals, és elegit president de Bolívia.
Dia internacional del Migrant (ONU).

Divendres

17
17

Dissabte

Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Is 56,1-3a.6-8 / Sl 66
Mt 1,1-17
Jn 5,33-36 Joan de Mata, Llàtzer
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, a San Francisco, 1819: Es proclama la República de la Gran Colòmbia a
MG, Brasil.
Angostura.
1991: Indígenes màrtirs del Cauca, Colòmbia. 25 anys.
1830: Mor, víctima de tisi o càncer, prop de Santa Marta,
1993: Aixecament popular a Santiago del Estero, Argentina,
Colòmbia, Simón Bolívar, l’Alliberador de Veneçuela,
on es cala foc a les seus dels tres poders de l’Estat.
Colòmbia, Equador i Perú, i fundador de Bolívia, als
47 anys d’edat.
2009: Antonio Aparecida da Silva, teòleg negre de
l’alliberament, brasiler, símbol de la teologia negra
llatinoamericana. A São Paulo-Marília, Brasil.

desembre

18
18

16
16
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19
19

Dilluns

20
20

Dimarts

desembre

Jue 13,2-7.24-25a / Sl 70
Is 7,10-14 / Sl 23
Lc 1,5-25 Domènec de Silos, Ceferí
Lc 1,26-38
Nemesi
1994: Crisi econòmica mexicana: 10 dies més tard la 1818: Luis Beltrán, sacerdot franciscà, «primer enginyer de
l’exèrcit alliberador» dels Andes, Argentina.
devaluació del peso arribaria al 100%.
1994: Alfonso Stessel, 65 anys, sacerdot, assassinat a 1989: Els EUA ataquen i envaeixen Panamà per capturar
Noriega.
ganivetades i trets a Guatemala.
2001: Després d’un discurs del president, el poble argentí
surt al carrer provocant la seva renúncia.
2001: “Pocho” Lepratti, 36 anys, dirigent de barri i catequista,
militant pels Drets dels Infants, assassinat per la policia
de Rosario, Argentina. Moren 30 persones més. www.
pochormiga.com.ar 15 anys.
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21
21

Dimecres

Cant 2,8-14 / Sl 32
Lc 1,39-45
Pere Canisi
Tomàs Apòstol
1511: Homilia de Fra Antonio de Montesinos a La Española.
1907: Matança a Santa María de Iquique, Xile: 3.600 víctimes,
miners en vaga per millors condicions de vida.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdot, solidari amb el seu poble
en la lluita contra la dictadura, Cuba.
2009: Lula proposa una Comissió de la Veritat brasilera per
jutjar els 400 morts, 200 desapareguts, 20.000 torturats
de la dictadura militar de 1964 a 1985 al Brasil, amb els
seus 24.000 repressors i 334 torturadors.
Solstici d’estiu/hivern, a les 05h48m (UTC)
Minvant: 01h56m (UTC) a Verge

22
22

Dijous

1Sm 1,24-28 / Int.: 1Sm 2,1-8
Francesca X. Cabrini
Lc 1,46-56
1815: És afusellat José María Morelos, heroi de la independència de Mèxic, després que la Inquisició el desterrés.
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 anys, líder ecologista
a Xapuri, Brasil. Assassinat pels latifundistes.
1997: Matança d’Acteal, Chiapas. Paramilitars dels latifundistes i del governant PRI maten 46 indígenes tzotzils
pacifistes, reunits en oració, ja al seu tercer dia de dejuni.
2010: Cadena perpetua per a Jorge Videla, dictador argentí,
i 16 exmilitars, per crims contra la humanitat.

Nadal
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.

Divendres

Mal 3,1-4.23-24 / Sl 24
Lc 1,57-66
Joan de Kety
1896: Conflicte entre els EUA i la Gran Bretanya degut a la
Guyana veneçolana.
1972: Un terratrèmol de 7 punts Richter destrueix Managua
i causa la mort a més de 10 mil persones.
1989: Gabriel Maire, assassinat a Vitoria, Brasil per la seva
pastoral compromesa.

24
24

Dissabte

(Nit de Nadal) 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 15 dies a l’any de
vacances a la indústria, el comerç i els bancs.

desembre

25
25

23
23
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26
26

Dilluns

27
27

Dimarts

desembre

1Jn 1,1-4 / Sl 96
Hch 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Jn 20,2-8
Mt 10,17-22 Joan evangelista
Esteve
1864: Comença la Guerra de la Triple Aliança: Brasil, Argentina 1512: Promulgació de noves lleis reguladores de “l’encomienda” dels indis, per les denúncies de Pedro de
i Uruguai contra Paraguai.
Córdoba i Antonio Montesinos.
1996: Vaga general a l’Argentina.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacic de la nació Pankararé,
Brasil, mort en lluita per la terra.
1985: El governador de Río de Janeiro firma la llei 962/85
que prohibeix la discriminació racial als ascensors
dels edificis.
1996: Vaga d’un milió de sud-coreans contra la llei laboral
que facilita els acomiadaments.
2001: Petrona Sánchez, líder camperola i de l’organització
de dones, assassinada per les FARC a Costa de Oro,
Chocó, Colòmbia. 15 anys.
2007: És assassinada Benazir Butto, al Pakistan.
2011: José María ‘Pichi’ Meisegeier sj. Membre del MSTM
(Mov. Sacerdots per al Tercer Món). Inclaudicable
en la Causa dels pobres del poble villero. Argentina.
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28 Dimecres
28

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Mt 2,13-18
Sants Innocents
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Matança dels camperols d’Huacataz, Perú.
2001: Edwin Ortega, camperol chocoà, líder juvenil,
assassinat per les FARC en una assemblea de joves
al riu Jiguamandó, Colòmbia. 15 anys.
2010: Govern i Universitat acorden continuar les excavacions
per trobar reseos de desapareguts durant la dictadura,
Montevideo.
2012: Detinguts i processats 8 militars per l’assassinat
de Víctor Jara a Santiago de Xile, 39 anys després.

29
29

Dijous

30
30

Divendres

1Jn 2,3-11 / Sl 95
Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Lc 2,22-35
Tomàs Becket
Col 3,12-21 / Mt 2,13-15.19-23
1987: Més de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabà, Sabí
Brasil, tirotejats al pont del riu Tocantins, atacats per 1502: Salpa d’Espanya la flota més gran d’aleshores: 30
vaixells amb uns 1.200 homes, sota el comandament
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.
Nova: 06h53m (UTC) a Capricorn

31
31

Dissabte

1Jn 2,18-21 / Sl 95
Jn 1,1-18
Silvestre
1384: Mor John Wiclyf, a Anglaterra.
1896: En el punt més alt del cautxú s’inaugura el teatre
Amazones a Manaus, Brasil,.
1972: Mor a São Paulo, en el 4t dia de tortura, Carlos Danieli,
del PC del Brasil, sense revelar res.
2009: S’acaba l’any a l’Argentina amb 32 repressors
condemnats, i es preveu que se’n condemni una
centena més el 2010.

2008-2017: Segon decenni de l’ONU per a l’eradicació de la pobresa
2010-2019: Decenni de l’ONU pels deserts i la lluita contra la desertificació
2011-2020: Deceni de la seguretat vial, de la biodiversitat i de l’eradicació del colonialisme
2014-2024: Decenni de l’energia per a tothom sostenible
2015-2024: Decenni internacional dels afrodescendents
www.un.org/en/events/observances/decades.shtml

gener
desembre

Any 2016, dintre dels sigüents decennis de l’ONU:
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2017

1 Dg
2 Dl
3 Dm
4 Dc
5 Dj
6 Dv
7 Ds
8 Dg
9 Dl
10 Dm
11 Dc
12 Dj
13 Dv
14 Ds
15 Dg
16 Dl
17 Dm
18 Dc
19 Dj
20 Dv
21 Ds
22 Dg
23 Dl
24 Dm
25 Dc
26 Dj
27 Dv
28 Ds
29 Dg
30 Dl
31 Dm
206

febrer

gener
1 Dc
2 Dj
3 Dv
4 Ds
5 Dg
6 Dl
7 Dm
8 Dc
9 Dj
10 Dv
11 Ds
12 Dg
13 Dl
14 Dm
15 Dc
16 Dj
17 Dv
18 Ds
19 Dg
20 Dl
21 Dm
22 Dc
23 Dj
24 Dv
25 Ds
26 Dg
27 Dl
28 Dm

març
1 Dc Cendra
2 Dj
3 Dv
4 Ds
5 Dg
6 Dl
7 Dm
8 Dc
9 Dj
10 Dv
11 Ds
12 Dg
13 Dl
14 Dm
15 Dc
16 Dj
17 Dv
18 Ds
19 Dg
20 Dl
21 Dm
22 Dc
23 Dj
24 Dv
25 Ds
26 Dg
27 Dl
28 Dm
29 Dc
30 Dj
31 Dv

2017

1 Ds
2 Dg
3 Dl
4 Dm
5 Dc
6 Dj
7 Dv
8 Ds
9 Dg
10 Dl
11 Dm
12 Dc
13 Dj
14 Dv
15 Ds
16 Dg
17 Dl
18 Dm
19 Dc
20 Dj
21 Dv
22 Ds
23 Dg
24 Dl
25 Dm
26 Dc
27 Dj
28 Dv
29 Ds
30 Dg

abril

Pasqua

maig
1 Dl
2 Dm
3 Dc
4 Dj
5 Dv
6 Ds
7 Dg
8 Dl
9 Dm
10 Dc
11 Dj
12 Dv
13 Ds
14 Dg
15 Dl
16 Dm
17 Dc
18 Dj
19 Dv
20 Ds
21 Dg
22 Dl
23 Dm
24 Dc
25 Dj
26 Dv
27 Ds
28 Dg
29 Dl
30 Dm
31 Dc

Advent, B

juny
1 Dj
2 Dv
3 Ds
4 Dg
5 Dl
6 Dm
7 Dc
8 Dj
9 Dv
10 Ds
11 Dg
12 Dl
13 Dm
14 Dc
15 Dj
16 Dv
17 Ds
18 Dg
19 Dl
20 Dm
21 Dc
22 Dj
23 Dv
24 Ds
25 Dg
26 Dl
27 Dm
28 Dc
29 Dj
30 Dv
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2017

1 Ds
2 Dg
3 Dl
4 Dm
5 Dc
6 Dj
7 Dv
8 Ds
9 Dg
10 Dl
11 Dm
12 Dc
13 Dj
14 Dv
15 Ds
16 Dg
17 Dl
18 Dm
19 Dc
20 Dj
21 Dv
22 Ds
23 Dg
24 Dl
25 Dm
26 Dc
27 Dj
28 Dv
29 Ds
30 Dg
31 Dl
208

agost

juliol
1 Dm
2 Dc
3 Dj
4 Dv
5 Ds
6 Dg
7 Dl
8 Dm
9 Dc
10 Dj
11 Dv
12 Ds
13 Dg
14 Dl
15 Dm
16 Dc
17 Dj
18 Dv
19 Ds
20 Dg
21 Dl
22 Dm
23 Dc
24 Dj
25 Dv
26 Ds
27 Dg
28 Dl
29 Dm
30 Dc
31 Dj

setembre
1 Dv
2 Ds
3 Dg
4 Dl
5 Dm
6 Dc
7 Dj
8 Dv
9 Ds
10 Dg
11 Dl
12 Dm
13 Dc
14 Dj
15 Dv
16 Ds
17 Dg
18 Dl
19 Dm
20 Dc
21 Dj
22 Dv
23 Ds
24 Dg
25 Dl
26 Dm
27 Dc
28 Dj
29 Dv
30 Ds

2017

octubre

1 Dg
2 Dl
3 Dm
4 Dc
5 Dj
6 Dv
7 Ds
8 Dg
9 Dl
10 Dm
11 Dc
12 Dj
13 Dv
14 Ds
15 Dg
16 Dl
17 Dm
18 Dc
19 Dj
20 Dv
21 Ds
22 Dg
23 Dl
24 Dm
25 Dc
26 Dj
27 Dv
28 Ds
29 Dg
30 Dl
31 Dm

novembre
1 Dc
2 Dj
3 Dv
4 Ds
5 Dg
6 Dl
7 Dm
8 Dc
9 Dj
10 Dv
11 Ds
12 Dg
13 Dl
14 Dm
15 Dc
16 Dj
17 Dv
18 Ds
19 Dg
20 Dl
21 Dm
22 Dc
23 Dj
24 Dv
25 Ds
26 Dg
27 Dl
28 Dm
29 Dc
30 Dj

desembre
1 Dv
2 Ds
3 Dg Advent, B
4 Dl
5 Dm
6 Dc
7 Dj
8 Dv
9 Ds
10 Dg
11 Dl
12 Dm
13 Dc
14 Dj
15 Dv
16 Ds
17 Dg
18 Dl
19 Dm
20 Dc
21 Dj
22 Dv
23 Ds
24 Dg
25 Dl
26 Dm
27 Dc
28 Dj
29 Dv
30 Ds
31 Dg
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premi del concurs “opinió escrita’2016”

la propietat privada, eix de la desigualtat
joana cano romeu
Sovint, parlem del segle XXI com l’era de la prosperitat i
les oportunitats. Som la societat de les noves tecnologies, ens
sentim lliures i creiem que podem aconseguir tot allò que ens
proposem gràcies a la globalització i a un sistema econòmic
que se sustenta en el consum i en l’empobriment de milions de
persones.
Segons Karl Marx, “La desvaloració del món humà creix amb
relació directa a la valoració del món de les coses.” Així doncs, el
consumisme no és la llibertat de tots, sinó una esquerda entre el
que tenim i el que creiem que necessitem tenir. El mateix sistema ens fa creure que la felicitat s’amaga en els béns materials i
que som el que posseïm.
De fet, és en la propietat, i sobretot en la capacitat humana
de sentir-se amb dret de posseir coses, terres, idees i, fins i tot,
persones. No cal anar gaire lluny per adonar-se que tots tenim
un preu, un valor i, potser, un propietari. Un exemple d’això són
les relacions de gènere, el patriarcat i la monogàmia. La propietat privada i la família sovint justifiquen la necessitat de protegir allò particular i desentendre’s dels béns comunitaris.
La monogàmia va ser la primera forma de família que va
tenir com a base condicions socials i no naturals. En essència,
sorgeix com una orientació de propietat privada, la qual es pot
entendre també com l’origen de les normes sexuals en general.
És a dir, la nostra manera d’estimar avui dia segurament no és
més que una qualitat històrica basada en ser propietat i propietaris. Frederic Engels afirma, al llibre Origen de la família, de la
propietat privada i de l’estat: “La monogàmia fou un gran progrés
històric, però alhora inaugurà, juntament amb l’esclavitud i la
propietat privada, aquella època que encara dura a dia d’avui i
en la qual cada progrés és també un retrocés relatiu”. Aquestes
paraules m’han fet reflexionar sobre l’origen de les desigualtats
actuals: sembla que totes apareixen amb la propietat privada i la
manera que té l’home d’orientar el pensament a la propietat.
Les comunitats primitives potser no eren del tot lliures,
ja que depenien de la naturalesa, però almenys homes i dones
tenien el mateix pla de drets i, encara que no s’ocupaven de les
mateixes feines, tota la comunitat vetllava per les necessitats
col·lectives. Però amb la millora de les tècniques de treball i el
creixent benestar, van començar a aparèixer classes socials i,
amb elles, la cobejada propietat privada, que engendrava un nou
vincle, el poder de l’home contra l’home.
Tal i com ho van fer constar Marx i Engels (1932), al Manifest Comunista, “La història de la societat humana és la història
de les lluites entre opressors i oprimits.” De fet, seguir el rastre
210

històric de les classes dominants és observar l’ambició per augmentar la propietat i el poder que les caracteritzen, a més de les
infinites atrocitats que ha provocat. Una de les més significatives és l’esclavitud i el control de la força del treball humà, que
és també fruit de la propietat privada, però sobretot s’explica per
l’orgull i la satisfacció del poder. L’administració de les coses s’ha
transformat en opressió i explotació.
No cal anar gaire lluny per trobar exemples d’esclavitud.
Sovint creiem que els esclaus són aquells que apareixen a l’Antiguitat, els que més tard van aixecar els monuments de l’Imperi
romà a ritme del fuet, els mateixos que van passar a ser servents
a l’època feudal i els que segles més tard seguirien vivint en
condicions infrahumanes i sent propietat privada de terratinents
i empresaris, que els robaven les terres i la llibertat.
Pensem-hi: fa només un segle i mig que es va produir l’abolició jurídica de l’esclavitud. Als Estats Units va ser després d’una
guerra sagnant liderada per Abraham Lincoln. Els esclaus havien
estat mà d’obra barata de les hisendes americanes durant el
segle XVIII i gran part del XIX.
S’ha de tenir en compte que l’abolició de l’esclavitud apareix
també de la mà de les diferents revolucions, especialment la
francesa i el congrés de Viena del 1815 que ens introdueixen en
aquesta nova etapa capitalista industrialitzada basada en drets
humans, on l’esclavitud hauria estat una roca enmig d’un camí
de moralitat i economia.
Ara bé, realment creiem que l’esclavitud ha estat abolida?
Crec que encara convivim amb l’esclavitud. Potser ja no és
explicita, no hi ha fuets ni tràfic d’esclaus evident, però sí que hi
ha tràfic de persones, i condicions de treball infrahumanes, tant
en països subdesenvolupats i com en les grans potències. Molts
de nosaltres som esclaus: esclaus del rellotge, del consumisme,
dels interessos econòmics, de la feina, de les farmacèutiques etc.
I el més trist de tot és que sempre que hi hagi una minoria que
se’n beneficiï, ho seguirem sent. En definitiva, tot i els avenços
que creiem haver fet, hi ha noves representacions de les antigues
desigualtats. Les ales que creiem tenir no són més que fils conductors que ens marquen els moviments com si fóssim titelles.
Així doncs, mentre hi hagi propietat privada i el poder
sigui en mans d’una minoria, no hi haurà igualtat ni llibertat,
sinó opressió. L’herència social i el gran pes del capitalisme ens
ha posicionat en aquest cicle viciós que es retroalimenta: som
esclaus de la nostra pròpia societat i de nosaltres mateixos, i
només serem lliures quan la nostra felicitat i els nostres interessos vagin més enllà de béns materials.

q

accèssit del concurs “opinió escrita’2016”

propietat i desigualtat
judit soler massegur
Només de llegir el títol d’aquest article recordo
la pregunta formulada per l’Acadèmia de Dijon:
“Quin és l’origen de la desigualtat entre els homes?”, la qual Jean-Jacques Rousseau va respondre
dins el seu llibre “Discurs sobre l’origen i els fonaments de la desigualtat entre els homes” (1755).
L’autor va afirmar que l’origen de la desigualtat era
la propietat privada. Aquesta propietat està actualment reconeguda a l’Article 33 de la Constitució
Espanyola, dins els Drets Humans. Podem definir-la
com a drets de les persones a obtenir, controlar i
deixar en herència tot el que està en la seva propietat.
La majoria de la societat té una falsa creença
de quan va aparèixer aquesta. Creuen que sempre
ha existit. Agafant l’autor anterior, Rousseau, dins
el “Discurs” ens refuta aquesta idea. No va ser fins
que una persona va necessitar l’ajuda d’una altra
que va desaparèixer la igualtat, va ser llavors quan
es va introduir la propietat i en conseqüència el
treball va esdevenir necessari.
En el llibre “Educación y lucha de clases”
(1934), d’Aníbal Ponce, es veu clarament aquesta
transformació. Val a dir, que com molt bé explica el
llibre, l’aparició de les classes socials va ser una de
les causes de la substitució de la propietat comuna
–que hi havia en la comunitat primitiva, on tots
els adults (homes i dones per igual) produïen per
a tots, és a dir, el que es produïa era repartit a tos
els membres de la tribu per igual– a la propietat
privada.

les raons de gènere. Abans del naixement, ja ens
compren roba d’uns determinats colors depenent
del sexe. Un cop hem nascut, s’espera de nosaltres
un comportament diferent en funció d’aquest, si
no ets la rara avis del poble, de l’escola... Per tant,
tot i que a les societats capitalistes s’afirma que
la dona i l’home són iguals davant la llei, podem
comprovar que no ho som realment. En segon lloc
trobem les raons d’edat. Aquesta desigualtat fins
ara no havia estat gaire important; val a dir però,
que actualment està creixent. Fins fa poc la patia la
gent gran que quan es quedava sense feina, a causa
de la seva edat, els era molt més difícil trobar-ne
una altra. En el món actual, gent gran i gent jove
la pateixen, i en conseqüència hi ha alts nivells de
pobresa. Com a tercera i última raó hi ha l’ètnia.
Els membres d’una ètnia es veuen culturalment diferents de les altres ètnies, i són percebuts d’igual
manera. Aquí apareixen els factors del color de la
pell, l’idioma, la història, la religió, els valors, i un
llarg etcètera. Cal afegir que aquestes distincions
ètniques no són neutrals, és a dir, depenent de la
situació econòmica i la de poder, la desigualtat
augmenta o disminueix.

Abans d’acabar, m’agradaria fer una breu reflexió personal. Com a estudiant d’Educació, crec
que hem de ser molt conscients del que hi ha, però
sobretot del que volem que hi hagi. Tal com va dir
Herman Hesse (1877-1962) “Perquè pugui sorgir allò
possible, és necessari intentar una i una altra vegada l’impossible”. És a dir, si volem un canvi, per
molt impossible que ens sembli hem d’intentar-ho,
i personalment crec que aquesta desigualtat s’ha de
Pel que fa al terme “desigualtat”, engloba molts frenar i un dels mitjans per fer-ho és l’educació.
àmbits. En aquest cas, ja que és necessari delimitar el tema, em centraré en la desigualtat social.
M’agradaria acabar amb una frase per a reflexioAquesta apareix quan els membres d’una mateixa
nar, de Nelson Mandela: “Una nació no s’ha de jutjar
comunitat no tenen els mateixos drets, deures,
per com tracta als seus ciutadans amb millor posició,
reconeixements i oportunitats a la vida. Pot venir
sinó per com tracta als que tenen poc o res”.
provocada per diversos motius; com a primer tenim
q
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que a ningú li’n sobre, per tal que a ningú li’n falti

Avui dia abunden projectes, programes, organitzacions nacionals i internacionals, també governs,
dedicats a “eradicar l’extrema pobresa”. Alcen aquesta
bandera com a expressió de la seva gran sensibilitat
social, com a senyal de compromís amb la transformació de les estructures injustes. Em pregunto per què
no hi ha res similar ni amb el mateix ímpetu i passió
per frenar l’extrema riquesa, tenint en compte que un
i altre extrem estan tan relacionats.
A vegades penso (peco per mals pensaments...?)
que això passa perquè molts dels qui estan darrere
dels projectes contra l’extrema pobresa són precisament aquells que viuen amb els avantatges i els privilegis de l’extrema riquesa...
Existeix un informe anual (Wealth-X and UBS World
Ultra Wealth Report), que ofereix pistes de quanta n’hi
ha i de quant creix l’extrema riquesa: censa els “ultrarics” del món, calculant que cada un d’aquests personatges posseeix com a mínim 30 milions de dòlars
com a fortuna personal.
L’informe del 2014 va detectar a Nicaragua, el país
on visc i escric, 210 ultrarics sobre una població que
ja va assolint els set milions de persones. El 2013
eren menys: 200. En només un any s’han incrementat.
Hem de creure que van fer-ho amb mitjans lícits? I si
fossin lícits, ¿creurem que són legítims vivint en el
país on viuen?
Aquests milionaris viuen en el país més pobre
d’Amèrica Llatina, només superat en carències per
Haití. La seva ostentosa desigualtat s’escau en un país
on el 37% de la població, més de dos milions 200 mil
persones, viuen en estat de “pobresa crònica”, segons
va informar el 2014 la CEPAL (Comissió Econòmica per
Amèrica Llatina). Aquesta pobresa significa menys de
quatre dòlars diaris –quan s’aconsegueixen– en famílies sempre molt nombroses. I això de “crònica” vol
dir que d’aquest estat de pobresa ja no en sortiran,
com tampoc se surt d’una malaltia crònica i l’única
cosa que es pot fer és alleujar-la. Això significa 210
“epulons” contra dos milions 200 mil “llàtzers”. ..
Nicaragua és un país no només majoritàriament
cristià, sinó que el text de la Constitució de la República, recentment reformat pel govern “cristià,
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socialista i solidari” de Daniel Ortega i Rosario Murillo
proclama textualment que Nicaragua és una nació
“de principis cristians”. Nicaragua és un país pensat
o imaginat com “d’esquerres” per molta gent ingènua
o desinformada del món. I sense conèixer noms i
cognoms dels “ultrarics” nicaragüencs, perquè això
no apareix a l’informe, sabem, perquè aquí se sap tot,
que molts són alts funcionaris del cercle de poder del
govern, els seus fills, les seves filles i la seva parentela, que viuen, vesteixen i viatgen de manera cada
vegada més ostentosa.
El llibre de l’economista francès Thomas Piketty,
“El capital en el segle 21” que, en opinió del Premi
Nobel d’Economia Paul Krugman, serà el best seller
d’aquesta dècada, se centra en analitzar les característiques i les dimensions de les desigualtats que
enterboleixen aquesta hora de la història humana:
ingressos desiguals, riqueses desiguals, oportunitats
desiguals i, per tant, també drets exercits i garantits
de forma totalment desigual. Sovint, drets anul·lats
per la realitat de la pobresa extrema, la crònica o
qualsevol de les pobreses classificades ja en els estudis.
Piketty documenta la desmesurada concentració
de l’ingrés en mans d’una reduïda elit, un fenomen
ocorregut en els darrers vint anys, que considera
sense precedents. I demostra que en l’origen d’aquest
fenomen hi ha de tornada un “capitalisme patrimonial”, en el qual “les palanques fonamentals de l’economia estan dominades per la riquesa que s’hereta,
una herència que és més important que l’esforç i el
talent”.
Piketty no ofereix cap solució, cap resposta, cap
recepta. Adverteix sobre el perill que representa per a
la democràcia, la seguretat i els drets humans –realitats tan estimades avui– aquesta excessiva desigualtat. Exposa la problemàtica i la situa en el centre de
la realitat actual. Ens dóna un senyal d’alerta.
Amb diferents nivells i proporcions, aquesta concentració s’està produint avui a tots els països llatinoamericans. A la nostra regió avui concentren riqueses els “de cognom” de tota la vida. Les van heretar
de temps colonials i avui les incrementen diàriament.

I les concentren els nous rics, gairebé sempre vinculats als cercles del poder polític i econòmic, amarats
per la corrupció i pel narconegoci.
Segons dades de l’Institut Mundial d’Investigació
Econòmica del Desenvolupament, vinculat a Nacions
Unides, la fortuna total de l’espècie humana assolia
l’any 2007 els 133 mil bilions de dòlars i la meitat
d’aquesta colossal suma estava en mans de l’1% de la
població mundial.
Això no està millorant. Més aviat s’està aprofundint en la concentració en mans de cada vegada
menys persones. Segons el magnífic informe d’Oxfam
Intermón, Iguals. Acabem amb la desigualtat extrema.
És hora de canviar les regles, els ingressos –no pas el
patrimoni– de les 100 persones més riques del món
sumaven 200 mil 480 milions d’euros el 2012. Oxfam
Intermón calcula que acabant amb aquesta extrema
riquesa es podria eradicar quatre vegades l’extrema
pobresa en el món.
A Amèrica Llatina tenim un rècord vergonyós: som
la regió del planeta amb majors abismes de desigualtat entre els poquets que tenen moltíssim i els molts
que tenen poquíssim. L’evidència és lacerant essent,
com som, l’única regió del món majoritàriament cristiana, sigui en versió catòlica o en versió evangèlica.
Fou aquesta escandalosa contradicció la que va despertar la consciència de tanta gent en els temps de
la Teologia de l’Alliberament. I fou aquell despertar
de les consciències el que va costar la vida a tantes
i tants. Entre aquest núvol de testimonis, Monsenyor
Romero, màrtir per “odi” a la fe, quan la fe és sinònim
d’apassionada lluita per la justícia i la igualtat.
A Nicaragua, on va haver una revolució, hem après
que les revolucions no sempre redueixen les desigualtats o, com a mínim no ho fan de forma permanent.
Hi ha altres camins, potser menys bruscos i menys
costosos en vides. A Nicaragua no els estem pas recorrent, més aviat cada vegada ens estem allunyant més
de transitar-los.
Una educació de qualitat és un primer pas per evitar desigualtats en el futur, per igualar oportunitats,
per alimentar “l’esforç i el talent”. On l’educació pública no és de qualitat s’estan incubant desigualtats,
que es multiplicaran en moltes vides i durant vàries
generacions.
Un sistema tributari sense el privilegi d’exoneracions i exempcions per als més rics, un sistema que

faci pagar més impostos als que guanyen més, als
que ingressen més, un sistema que no es concentri en
els impostos que paguen consumidors i assalariats,
és una eina fonamental i permanent per llimar les
desigualtats de qualsevol societat, per aconseguir allò
que tots els barrancs siguin omplerts i tots els turons
rebaixats que proclama l’Evangeli.
Jesús de Natzaret va viure en un món profundament desigual. Aquell era un món de pocs terratinents
propietaris d’immensos latifundis i moltíssims peons
mal pagats i pitjor alimentats. Aquell era un món de
poders mai compartits, d’homes imperiosos als carrers
i de dones silenciades i submises a casa seva. Era un
món de gent sana que discriminava la gent malalta,
considerant-la maleïda pel déu al que predicaven. Era
un món de sacerdots abusius i enriquits que imposaven al poble una religió de ritus i sacrificis i que els
plomaven amb els delmes.
Jesús de Natzaret va ser un indignat. Li va tocar
veure tantes desigualtats que, una i altra vegada, en
paràboles, en proclames, en tantes de les seves dites i
de les seves paraules, ens va ensenyar que el projecte
que el va apassionar, el Regne de Déu, és el regne de
la igualtat entre els éssers humans. En un temps i en
una cultura com les que li va tocar de viure, ensenyar
allò era conflictiu, subversiu. Per això el van matar.
Per defensar l’ideal de la igualtat en un món profundament desigual.
Quan el meu germà i jo escrivíem els guions d’”Un
tal Jesús”, ara fa gairebé 40 anys, vam voler trobar
una frase novedosa, que remarqués la denúncia de les
desigualtats, essencial en el missatge de Jesús. Ja en
els primers capítols vam posar, en boca d’en Joan el
Batejador, aquesta consigna: “Que a ningú li’n sobri
per tal que a ningú li’n falti”. D’en Joan la va aprendre en Jesús, que va començar a propagar-la entre la
gent, animant així l’esperança que els pobres deixarien de ser pobres en un regne d’iguals. En Jesús la va
convertir en “consigna” quan va anunciar a Natzaret,
la seva aldea, l’any de gràcia.
Avui l’he tornada a recordar, l’he repetida infinitat
de vegades i he vist que impacta, que posa la gent a
pensar... Tal vegada perquè sona a un programa, a un
projecte que vinculi de veritat els esforços per eradicar l’extrema pobresa amb la ferma decisió d’eliminar
l’extrema riquesa.
q
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declarem il·legal la pobresa
Luis Infanti de la Mora

Vicariat Apostòlic d’Aysén, Xile

L’any 2000 obria grans expectatives per a la humanitat. Semblava un número màgic, favorable perquè un
nou mil·lenni canviés el tràgic rumb de la història. El
1948 una llum d’esperança lluïa sobre tots els pobles
en acordar un estatut mínim per respectar la dignitat
humana, plasmant la Declaració Universal dels DH de
l’ONU.
Els sorprenents avenços científics, tecnològics,
econòmics i comunicacionals de la segona meitat del
segle passat donaven confiança per establir més pau,
justícia i prosperitat entre tots els països del món.
Això no obstant l’afany depredador de l’ésser humà va
posar en marxa una maquinària abassegadora per marginar cada dia més els pobles més fràgils i arribar a
posar en seriós perill la supervivència de la humanitat.
Els crits d’alarma van sorgir dels pobles originaris,
experts en compartir agraïdament els béns de la Mare
Terra. Compartint una vida sòbria, digna, fraterna,
en veure’s depredats, van sentir-se ofesos en la seva
dignitat i empobrits en els seus béns.
Van sorgir sistemes econòmics imposats pel Fons
Monetari Internacional i pel Banc Mundial, avalats
pels governs dels països, per desmantellar els estats,
liberalitzar els mercats, desregularitzar gairebé tots els
sectors de l’economia, privatitzar els sectors públics
més estratègics, mercantilitzar els béns comuns més
essencials per a la vida de qualsevol ésser viu (aigua,
terra, aliments...).
L’1% de la població mundial va apropiar-se de
més riqueses que el 99% restant (informe OXFAM, 19
de gener de 2015). Van esfumar-se els objectius que
l’ONU s’havia fixat ja el 1974 per “eradicar la pobresa
absoluta” l’any 2000. Vist el vergonyós fracàs, el 1995
la mateixa ONU va replantejar els seus objectius i va
fixar la meta de “reduir la pobresa a la meitat” en el
món per l’any 2015.
Si bé en molts països els índexs econòmics revelen
graus de disminució de la pobresa, a tots s’incrementen els índexs d’inequitat, de desigualtat entre sectors
socials i entre països. Impera la injustícia i als més
pobres se’ls roba la vida i el futur, marginant-los dels
aliments, de l’aigua potable, de la salut, de l’educació
de qualitat... se’ls roba la dignitat i la felicitat, con214

demnant-los a la tortura permanent de la pobresa i a
l’esclavitud de la submissió. Sorgeix a vàries parts del
planeta la veu dels INDIGNATS, veu profètica i exigent,
que planteja i proposa nous rumbs per a la humanitat,
veu que qüestiona l’exercici del poder i la presa de
consciència del poder dels exclosos.
En aquest context, des de sectors més sensibles a
les problemàtiques ecològiques i al drama de la manca
d’aigua (element vital per a tot ésser viu), sorgeix la
Campanya “DECLAREM IL·LEGAL LA POBRESA”, que
persegueix que l’ONU, el 2018, en commemorar els 70
anys de la proclamació de la Declaració Universal dels
DH, no només emfatitzi allò immoral de la pobresa,
sinó que la declari IL·LEGAL. És un imperatiu, una
exigència, no pas un “bon desig”.
Efectivament la pobresa és producte d’una construcció social, fredament planificada i plasmada en
lleis, institucions i conviccions mentals i culturals que
promouen i potencien la pobresa. La genocida aliança
entre els poders econòmics i polítics ha plasmat un
model que sembla respondre al dramàtic principi: “no
aconseguim eliminar la pobresa, eliminem els pobres”.
La dignitat i la vida dels pobres mereix una valent
i decidida presa de consciència de tota la humanitat
per crear un “altre món possible”, en què, tal com
en altres èpoques es va aconseguir declarar il·legal
l’esclavitud, donant un pas de major humanitat, avui
declarem il·legal la pobresa (no pas els pobres).
Els sistemes econòmics volen fer-nos creure que la
pobresa és només un problema econòmic (és pobre qui
“viu” amb menys de 2,5 $ al dia, situació immoral en
la qual avui un terç de la humanitat està crucificat);
això no obstant, una visió ètica i humana ens fa considerar la pobresa, com tota situació en què la persona
és degradada i ferida en la seva dignitat, depredada
dels béns naturals amb què Déu ens beneeix a tots i
totes, marginada de la participació en les decisions
essencials en la construcció del bé comú i de la seva
pròpia vida. Els seus rostres soferts i sagnants els reconeixem avui en els desplaçats, en els immigrants, en
els pobles indígenes, en els sense terra i sense aigua,
en els sense sostre, en els sense veu, en els nens per
néixer, en els sense feina... fins i tot en la nostra Mare

Terra depredada. Milions de rostres en els quals hauríem de reconèixer el rostre patint de Crist avui, i en
front dels quals també el Papa Francesc ens crida amb
força i profetisme a vèncer la nostra indiferència i a
fer efectiva i creïble la nostra fe.
L’altra cara de la mateixa moneda de la DESIGUALTAT és la riquesa i l’extrema riquesa. No és pas casualitat que només quinze empreses transnacionals controlin el 50% de la producció mundial. Amb el poder
econòmic de les deu persones més riques del món es
podria alimentar 1.000 milions de persones que passen
gana durant els propers 250 anys.
Són moltes les xifres i estadístiques que a cada
país reflecteixen una humanitat i un planeta greument
malalts. Creiem que podem i hem de canviar la història. Començant per cada un de nosaltres, en les nostres petites accions, actituds i decisions de cada dia,
podem tenir estils de vida més sobris i solidaris, de
més comunió, tendresa i sensibilitat envers la natura
i envers els nostres similars, reflex de la nostra relació
amb Déu, i lluitar per mobilitzar-nos al voltant d’una
ètica mundial que ens qüestiona i interpel·la: “Què
has fet amb el teu germà?”. En una cultura mercantil,
no estem disposats a vendre la nostra consciència, ni
la nostra dignitat.
Promotor d’aquesta naixent Campanya és el Doctor
Riccardo Petrella, Rector de la Universitat del Bé Comú
(Sezzano, Verona, Itàlia) qui, juntament amb nombrosos adherents, hem elaborat alguns principis bàsics
que fonamenten la Campanya.
Ningú neix pobre ni escull ser-ho. Tots nosaltres
en néixer rebem la vida, abans que “viure” en condicions de pobresa o riquesa. És l’estat de la societat en
la qual naixem el que “determina” la nostra “pobresa”
o “riquesa”, ningú vol ser pobre. Tenim por a la pobresa.
Arribar a ser pobre. La pobresa no és un fet de la
natura, com la pluja. És un fenomen social construït
per les societats humanes.
No és la societat pobre la que “produeix” la
pobresa. Els EUA són el país més ric en termes monetaris. No obstant això, l’empobriment de desenes de
milions de ciutadans, és part de la seva història.
L’exclusió produeix l’empobriment. L’exclusió
incumbeix tant a l’accés econòmic i social als béns i
serveis necessaris i imprescindibles per viure de manera digna i convenient, com a l’accés a les condicions

i formes de ciutadania civil, política i social d’avui.
L’exclusió correspon al conjunt de la condició humana.
En tant que estructural, l’empobriment és
col·lectiu. Això no implica només una persona sinó
els nuclis familiars, poblacions senceres i classes socials determinades.
L’empobriment és fill d’una societat que no creu
en els DH ni en la ciutadania per a tothom, ni tampoc en la responsabilitat política col·lectiva per
garantir aquells drets a tots els habitants de la Terra. Els grups dominants no creuen en els DH de vida i
ciutadania (universals, indivisibles, imprescriptibles).
Si per llei els han de respectar, p.e., per les Constitucions, ells creuen que no són aptes per a tothom.
Els processos d’empobriment procedeixen d’una
societat injusta. Les societats injustes neguen la
universalitat, la invisibilitat, la imprescriptibilitat dels
drets de vida i ciutadania, i l’accés ha de ser selectiu
i condicionat segons les regles i els criteris establerts
pels grups dominants.
La lluita contra la pobresa (l’empobriment) és
necessàriament la lluita contra la riquesa desigual,
injusta i depredadora (l’enriquiment).
El “planeta dels empobrits” ha arribat a ser
sempre més poblat per l’erosió i mercantilització
dels béns comuns feta a partir dels anys setanta.
Per als grups dominants el valor individual és el més
important. Ho han reduït tot a “recurs” (fins i tot el
“recurs humà”). Tot s’ha mercantilitzat, raó per la qual
el “dret a l’existència” depèn de la seva contribució a
la producció de riquesa pel capital privat. Per això el
treball, l’educació, la protecció social, han estat tractats com a “despeses” i per això s’han de racionalitzar,
retallar i privatitzar. No hi ha comunitats humanes
sinó mercants, no hi ha drets col·lectius sinó poder
adquisitiu, no hi ha solidaritat sinó competència i
llàstima, no hi ha cooperació i mutualisme sinó “guerra” pels recursos, per la seva pròpia seguretat energètica, hídrica i alimentària.
Avui dia la pobresa és una de les formes més
avançades d’esclavitud, basada en el “robatori d’humanitat i futur”.
Per deslliurar la societat de l’empobriment
s’han de posar “fora de la llei” les lleis, institucions i pràctiques socials col·lectives que generen
i alimenten l’empobriment a nivell local, nacional i
mundial.
q
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per una renda bàsica, universal i incondicional
Jordi Corominas

Sant Julià de Lòria, Andorra

La proposta d’una Renda Bàsica Universal (RB) va
ser feta pels catedràtics Philippe Van Parijs i Robert
Van der Veen des de la Universitat Catòlica de Lovaina el 1985. Es tracta d’un ingrés mensual que garanteixi els mínims per viure, pagat pels estats i les
institucions mundials a cada membre de la societat
pel simple fet de ser persona, fins i tot si no vol treballar de forma remunerada, sense tenir en compte si
és ric o pobre i independentment de quines puguin
ser les altres possibles fonts de renda.
Amb la RB no es pretén canviar el sistema capitalista, sinó més aviat racionalitzar-lo i, en definitiva,
evitar el seu col·lapse. Pensem només que una important porció del que cadascú obté es deu a mecanismes atzarosos i arbitraris que res tenen a veure ni
amb el mereixement, ni amb la contribució individual
a la producció social. La RB pal·liaria els efectes més
nefastos i injustos d’aquest casino mundial en què
vivim d’una forma pragmàtica i respectuosa amb la
diversitat, ja que és una mesura que no es fonamenta
en una concepció prèvia del que ha de ser una vida
bona, en un privilegi associat a ser capitalista o anticapitalista, o a dur una vida religiosa i no llibertina
(o a la inversa). En un món plural com el que vivim
són molt importants mesures tolerants que puguin
defensar-se a partir d’idees i concepcions de la vida
diferents i fins i tot dispars.
La RB permetria l’adaptació de l’economia al
progrés tecnològic que fa que disminueixi la necessitat de l’ocupació (és molt difícil pensar un món en el
que tots els éssers humans treballin de manera convencional 40 hores); a la necessitat d’aconseguir un
desenvolupament sostenible (evitant crear ocupació
a la desesperada que impliqui la destrucció del medi
ambient); a la importància cada vegada més gran del
coneixement, el saber i la cooperació (si la producció
és cada vegada més social aleshores la remuneració
per la feina ha de ser social, i passa per la redistribució de renda) i a la necessitat d’un reequilibri mínim
de les rendes mundials (actualment les 85 persones
més riques del món tenen la mateixa riquesa que la
meitat més pobre de la població mundial).
Si tots els ciutadans rebessin la RB es podrien
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eliminar una munió d’instàncies burocràtiques que es
dediquen a adjudicar ajudes i subvencions. Suposaria
una gran simplificació i estalvi administratiu. No
s’hauria de “vigilar” que els aturats no treballessin
il·legalment, com passa amb les ajudes per desocupació. S’acabaria amb moltes picaresques i fraus lligats a la recepció de subvencions. I, per descomptat,
s’evitarien els danys psicològics i morals vinculats
a l’estigmatització social del perceptor d’un subsidi
condicionat.
Com que no hi hauria persones amb una necessitat angoixant de treballar, els sous tendirien a
augmentar. Les feines desagradables estarien més
ben pagades. Ningú es veuria obligat a acceptar
condicions deplorables perquè no estaria obligat per
la necessitat. Afavoriria el canvi envers unes dinàmiques empresarials més participatives ja que l’amenaça de l’acomiadament deixaria de servir per disciplinar la mà d’obra. Faria més factible per a moltes
persones l’acceptar determinades menes de feina que
poden tenir demanda i fins i tot ser atractives, però
que per la seva baixa productivitat són mal pagades.
L’autoocupació seria menys arriscada i tendiria a
augmentar. L’acomiadament, les reduccions de plantilla i la flexibilitat laboral serien menys traumàtiques
i no es discriminaria entre els que tinguessin una
feina remunerada i els que duguessin a terme feines
domèstiques o voluntàries. Les malalties provocades
per la misèria, la malnutrició, l’estrés per acomiadament o manca de feina, desapareixerien provocant
un enorme estalvi de recursos. Continuaria havent-hi
classes socials i moltes desigualtats, però s’hauria
acabat amb la pobresa extrema i la humanitat més
lacerant...
Per introduir la Renda Bàsica Universal n’hi hauria prou amb aplicar amb justícia impostos que ja
existeixen (un impost sobre el consum, un impost
sobre els beneficis on efectivament el que tingui
més pagui més i un impost sobre herències) i introduir impostos mundials com ara un impost a les
transaccions financeres per dissuadir les inversions
especulatives i un impost mundial sobre el patrimoni
per corregir les desigualtats més abismals. Altres

impostos sobre la feina, per pagar subsidis, jubilacions, etc. deixarien de tenir sentit ja que aquestes
prestacions quedarien absorbides per la Renda Bàsica. Pensem que aquesta transformaria radicalment
els conceptes tradicionals d’ocupació, desocupació,
contracte, jubilació i jornada laboral, i que, d’introduir-se mundialment, les guerres perdrien les seves
motivacions fonamentals i els corrents migratoris
deixarien de ser una necessitat de supervivència.
Davant la creixent mecanització i “volatització”
de la feina, passar d’una societat del treball a una
societat del temps lliure, a una societat que treballi
menys per treballar tothom, és l’única possibilitat
de donar cabuda digna en el món a 7.000 milions
de persones. La RB suposaria passar d’una educació
orientada a la possibilitat d’obtenir feina a una educació que cultivi sense discriminació de sou totes les
capacitats humanes: humanitats, relacions personals,
capacitat esportiva, habilitats artístiques, etc. Activitats, a més, que en la seva major part exigeixen
escasses fonts energètiques i valors monetaris.
La crítica fonamental a la RB és que la seva implantació fonamentaria el parasitisme, el “no fer res”.
Aquesta crítica sol partir d’una confusió: s’equipara
el treball amb treball monetàriament retribuït, i
alhora el no rebre sou amb “no estar fent res”. Com
a mínim podem distingir entre treball remunerat (un
sou), treball voluntari (sense remuneració econòmica), treball domèstic (cuina, neteja, dur els nens
a l’escola, cuidar familiars necessitats...), treball
formatiu i creador (tocar un instrument, estudiar un
màster...) i “no fer res”. I encara en aquest despectiu
“no fer res” caldria distingir entre activitats lúdiques o molt positives com meditar, fer esport, llegir,
conversar, descansar, escoltar música, relacionar-se
afectivament, relaxar-se i el tedi i avorriment que a
vegades provenen de la manca d’una educació per a
l’oci, del culte a l’agenda plena i de la deixadesa de
la pròpia vida, del nostre ser personal.
L’addicció a la feina (workalcoholic) està molt ben
vista i és incentivada per les nostres societats, però,
com tota addicció, té conseqüències funestes. Aquest
culte a la feina, a part de malalts, provoca que es retregui el seu actuar als que no treballen amb un sou
i fins i tot els assalariats quan, com els diumenges,
no tenen altra cosa a fer que ser ells mateixos. La RB
permetria efectivament “no fer res” en períodes de la

nostra vida, però si tots tinguéssim la mateixa oportunitat de no treballar remuneradament, de caminar
per la platja o visitar malalts als hospitals, la base
ètica per queixar-se del “parasitisme” cauria pel seu
propi pes. Només els involuntàriament empleats
podrien tenir base per queixar-se que hi hagués gent
voluntàriament desocupada i cobrant RB; però amb
una Renda Bàsica Universal no hi hauria empleats
involuntaris.
Únicament a l’època moderna el treball ha arribat
a ocupar el lloc central de la vida política, social i
cultural i a tenir tanta importància en les vides dels
éssers humans. “El Treball us farà lliures” es llegeix
a les portes del camp de concentració d’Auschwitz
paradigma de l’esclavitud i la inhumanitat. “El Treball dignifica” es repeteix fins a la sacietat, oblidant
que la dignitat és un atribut exclusiu de les persones
i que, en conseqüència, és l’home el que pot dignificar el treball fent de la seva activitat productiva
una extensió de la seva creativitat i sobretot fent
del treball en totes les seves formes (domèstic, voluntari, remunerat) un mitjà, juntament amb l’oci i
el temps lliure, de creixement personal, satisfacció
i realització. A Grècia només els esclaus i les dones
treballaven. Una petita porció de ciutadans lliures
tenien oci, skholé, la possibilitat d’abstenció de les
activitats lligades a la mera subsistència i de dedicació a la contemplació i a la cultura. La RB estendria
aquesta condició de ciutadans lliures a tota la humanitat.
De la mateixa manera que fa tot just uns 50 anys
la jornada laboral era de dotze hores diàries o més
i no es pensava que fos possible reduir-la, avui es
pensa que la RB és una utopia. Allò que realment
és una utopia impossible és l’etern augment de la
producció i del treball assalariat. La Renda Bàsica
Universal és una via possible vers una alternativa
humana a la societat suïcida en la qual vivim, a la
dinàmica de civilització depredadora de la qual no
només amenaça la natura, sinó la humanitat de les
persones.
1
Pot trobar-se informació molt completa a www.
redrentabasica.org Traduït a 14 idiomes, aquest portal
ofereix fundamentacions i defenses acadèmiques, socials
o polítiques de la Renda Bàsica.

q
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cooperació internacional en un temps de desigualtat
de la generositat de l’ajuda a l’obligatorietat de la transformació

Maria Gabriela Serra
Entrepobles, Barcelona, Catalunya

A la Conferència sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni a Bogotà, el febrer del 2013,
les Nacions Unides i el Banc Mundial van preveure el
nombre de persones que el 2015 viurien en la pobresa
extrema. La xifra és esfereïdora: 1.300 milions de persones, de les quals 805 milions patirien gana. Enrere
quedaven les estimacions fetes el 2011 i que mantenien la pobresa extrema en 883 milions de persones.
Dels aproximadament 7.300 milions de població mundial, una part ben considerable de persones continua
sense seguretat alimentària, sense ni tan sols comptar
amb la possibilitat d’accedir als aliments necessaris
per exercir el seu dret a l’alimentació.
Això no obstant, els mateixos països “donants”
incapaços de complir amb l’obligatorietat ètica de la
restitució envers les poblacions dels països empobrits,
s’apresten a invertir percentatges generosos en garantir la seva defensa davant el que consideren amenaces
a la seva seguretat. Si bé en l’àmbit mundial la despesa militar ha baixat un 0,5% en relació al 2013, es
manté en un 2,4% del PIB mundial, assolint els 1,8
bilions de dòlars. És a dir, 248 dòlars per cada persona
de la població mundial.
Anem a veure alguns dels principals actors. Els
EUA, protagonistes de la despesa militar mundial
amb un pressupost de defensa de 610.000 milions de
dòlars, el 4,4% del PIB, ha destinat únicament 32.730
milions de dòlars a l’ajuda oficial al desenvolupament,
al llindar d’un pobre 0,19% del seu PIB. França, cinquè país en el rànquing de despesa militar el 2014,
hi ha invertit 62.000 milions de dòlars equivalents
a un 1,9% del seu PIB; en AOD la seva generositat
s’ha limitat a 10.370 milions de dòlars, el 0,36% del
PIB. El Regne Unit, amb una despesa en defensa i
seguretat de 60.500 milions de dòlars, el 2,4% del
PIB, n’ha invertit 19.390 en AOD, el 0,71% del PIB. El
setè, Alemanya, ha destinat 46.500 milions de dòlars,
l’1,3% del PIB, a defensa i seguretat, quedant-se en
el 0,41% del PIB, amb 16.250 milions de dòlars en la
seva AOD.
Encara que no siguin membres del CAD (Comitè
d’Ajuda al Desenvolupament de l’Organització per a
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la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), s’ha
d’esmentar la despesa militar de Xina, segona en la
quantitat invertida, amb 216.000 milions de dòlars,
i Rússia, la tercera, amb 87.000 milions de dòlars.
Aràbia Saudita és qui ha tingut l’increment més extrem en despesa militar destinant-hi un 17% del seu
PIB, 80.800 milions de dòlars. I per si tot això no fos
prou esfereïdor, també s’hi han d’afegir altres xifres
que, si bé queden a milers de llegües, no deixen de
ser significatives. Amèrica Llatina ha incrementat la
seva despesa militar en un 2,2% en relació al 2013,
sobretot gràcies a l’augment d’inversió en defensa i
seguretat de Mèxic, Hondures, Guatemala i Nicaragua,
que ha equilibrat el descens en inversió militar de
Brasil i Veneçuela. Àfrica ha destinat un alt percentatge a defensa: un 5,9% del PIB africà, sobretot mercès
a l’augment realitzat per Algèria i Angola, curiosament
dos dels principals productors de petroli del continent
africà.
I mentrestant l’AOD (Ajuda Oficial al Desenvolupament), tot i augmentar el 2014, continua allunyada
del 0,7% del PIB recomanat per les Nacions Unides
des del 1975: del conjunt dels 25 països membres del
CAD només cinc sobrepassen el 0,7%: Suècia 1,1%,
Luxemburg 1,07%, Noruega 0,99%, Dinamarca 0,85%
i el Regne Unit 0,71%. La resta, fins a desplomar-se
amb l’0,11% de Grècia, es manté en una mitjana del
0,29% del PIB. En el seu conjunt els països del CAD,
el 2014, han aportat 99.000 milions d’euros en AOD.
I malgrat que, com s’ha esmentat, han augmentat la
seva contribució en relació a l’AOD del 2013, els seus
fluxos d’ajuda als països més empobrits continuen
caient: només 25.000 milions d’euros dels 99.000
executats.
Deconstruint el sistema
Tota aquesta rastellera de xifres i percentatges
simplement per constatar que les prioritats dels governs dels anomenats països desenvolupats no tenen
res a veure amb la decisió d’abordar la realitat del
“subdesenvolupament”, encarar les seves causes i
articular solucions. Ja fa més de trenta anys que José
Luís Sampedro ho exposava amb una lucidesa elo-

qüent: ...el subdesenvolupament no és, respecte del
desenvolupament, l’esglaó inferior i transitori d’una
escala continua, sinó una persistent conseqüència del
desenvolupament, creada a més per ell. I afegia: El
subdesenvolupament afegeix a la carència la no participació, és una pobresa específica de la cultura tècnica,
creada pel desenvolupament capitalista, agreujada
per la contínua exhibició de l’opulència aliena, per les
temptacions la funció de les quals és comprar la conformitat del pobre, per les falses esperances.
I heus aquí el quid de la qüestió: és una manca de
sensatesa continuar insistint en la idea que la superació de la pobresa, de la desigualtat, de la inequitat,
de la rapinya normalitzada, de la neocolonització
transvestida d’inversió empresarial, de la devaluació
dels valors, de la usurpació de la dignitat de la gent i
dels pobles empobrits passa per fer crides a la generositat dels gestors del sistema que ha engendrat aquest
“subdesenvolupament”. No serà apel·lant als responsables econòmics i polítics del vigent daltabaix humà,
econòmic i moral com deconstruirem el sistema capitalista i desfarem les polítiques dominadores. Perquè
la transformació necessària passa per edificar quelcom assentat en la dignitat, la llibertat i la justícia
col·lectives. No serà pas apel·lant a la voluntarietat
de l’ajuda com acabarem amb el subdesenvolupament
sinó, entre altres mesures, exigint l’obligatorietat de
la restitució.
Perquè la pobresa que avui va creixent i es va
aprofundint no és pas fruit d’un ordre natural, immutable, sinó la conseqüència d’un ordre social creat
per humans a costa de l’exclusió social, la limitació
de les llibertats, l’assetjament a la dissidència, la
vulneració dels DH... I per això ja no es pot parlar de
la “cooperació internacional” com de l’instrument per
“ajudar al desenvolupament”, sinó que s’ha de redefinir també el nostre quefer identificant-nos més amb
el concepte d’un “internacionalisme del segle XXI”
que amb el de la cooperació al desenvolupament. A
Entrepobles parlaríem de solidaritat poble a poble, i
de l’obligatorietat de la restitució, però una restitució
que no s’ha d’entendre només des del punt de vista
econòmic –de ser així continuaríem entenent el desenvolupament només com a creixement econòmic–. La
gent i els pobles empobrits han d’exercir el seu dret al
sosteniment de la vida (alimentació, educació, salut,
vivenda...) però també reclamen dignitat (respectabilitat, identitat, honor...) que és una altra necessitat

bàsica per a qualsevol ésser humà, i que ha de ser la
base de qualsevol relació. I per últim, la necessitat
bàsica per excel·lència, la llibertat, entesa com a dret
a comptar amb el més ampli ventall de possibilitats i
alternatives en les quals projectar la vida exercint el
dret a elegir.
I sí, haurem de regalar-nos un mentrestant, perquè
sabem que el camí serà llarg, perquè cap dels problemes fonamentals tenen avui una localització geogràfica parcial; el “subdesenvolupament” només es pot
afrontar a escala mundial. Qualsevol solució parcial
serà provisional i transitòria. Per això, s’imposa la necessitat d’acumular entusiasmes i enfortir tossuderies.
Llavors, en aquest compàs d’espera, s’hauran d’anar
teixint resistències i alternatives que s’imposen a la
seducció del consum i a l’encant del benestar, s’haurà
d’anar parlant de l’obligatorietat de la transformació.
No són temps per refundar el capitalisme; és
l’oportunitat per promoure la caiguda de tota la podridura sistèmica, oblidar-nos d’arreglar allò reparable
i transitar per vies i iniciatives transformadores, comprometent les nostres resistències amb l’articulació
de propostes i alternatives parcials que sorgeixen a
tots els continents. Milions de persones i col·lectius
s’esforcen i s’organitzen a contracorrent per construir
diferents alternatives en tots els ordres de la vida
humana, basades en el bé comú, però orientades vers
un mateix objectiu: la deconstrucció gradual però
total d’un sistema econòmic i social que ha demostrat
sobradament la seva absoluta inviabilitat.
Transformar, apostant per: la sobirania alimentària
com a garantia del dret a decidir sobre la producció i
l’alimentació de la gent; l’economia solidària per a la
producció sense lucre de béns socials útils; l’autogestió i l’apoderament comunitaris, les formes directes i
participatives de decidir sobre la política del bé comú;
altres formes de crear béns culturals i comunicació,
les pràctiques i experiències d’equitat i llibertat personal i col·lectives, davant les normes patriarcals;
ordenació i reconciliació de la societat humana amb el
territori que la sustenta; construcció intercultural de
sabers per comprendre i respectar el món, i als éssers
humans com a part seva; l’exercici de l’autodeterminació dels pobles com a base per al diàleg i la solidaritat... A Entrepobles hi apostem, perquè no hi ha
cap altra sortida digna, equitativa, inclusiva i viable
de construir una societat de dones i homes lliures i
q
solidaris.
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canvis en estils de vida enfront del neoliberalisme
Elfriede Harth

Colòmbia-Alemanya

Aquí, a Alemanya, s’està discutint força, en cercles
creixents, tot el problema de la “modernitat extractiva” i “modernitat intensiva”, amb els seus “gulags
de consum”. És tant el que s’arriba a comprar (roba,
menjar, mòbils cada vegada més sofisticats, objectes de tota mena) que moltes vegades no hi ha prou
temps per usar-ho, consumir-ho, sinó que s’acaba
llençant, sense tenir en compte la quantitat de recursos que s’estan malbaratant. Sorgeix el sentiment que
més que consumidors ens estem convertint en agents
de compra de mercaderia produïda per ser llençada a
les escombraries.
Augmenta la consciència que s’ha de renunciar
al mite del creixement econòmic i anar cap al decreixement. S’ha posat de moda el lema: “Menys és
més”. En arquitectura es propaga la idea que per ser
sostenible, en comptes de construir quelcom nou,
s’ha de “reutilitzar, reduir i reciclar”. I aquesta idea ha
contaminat molts altres àmbits. Es tracta de consumir
menys, cosa que farà que es vengui menys i per tant
que es produeixi menys, gastant menys recursos. Això
farà que s’acomiadi gent. Hi haurà una disminució
de la feina remunerada. La gent s’haurà d’espavilar
per sobreviure amb menys ingressos, creant models
solidaris de subsistència, tornant a fer moltes coses
ells mateixos, en comptes de comprar-les, reparant en
comptes de llençar... El Do-it-yourself, fes-ho tu mateix, que sempre ha existit i ha estat l’origen de grans
invencions tècniques, s’està posant de moda. Revela
el profund anhel de superar la condició alienant de
consumidor envilit, i tornar a ser creador, a imatge
d’Aquell.
Es creen monedes locals que permeten intercanviar productes i serveis locals sense passar pel
“mercat” global... És tot el moviment de les transition
towns (ciutats en transició) que comencen a experimentar com serà viure sense petroli i sense carbó.
Evitant de fer servir el cotxe i donant per exemple
prioritat a la bicicleta. És el moviment de les monedes
locals i regionals que no només no generen interessos sinó que es van devaluant a mesura que passa el
temps, i que per tant no serveixen per atresorar sinó
només com a mitjà d’intercanvi. Per evitar la devalua-
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ció el diner es gasta ràpidament augmentant així la
seva circulació proporcionant-se els uns als altres una
remuneració per algun servei o bé produït i intensificant les relacions interpersonals. Cada tant s’ha de
comprar un segell que compensa la pèrdua de valor de
la moneda i amb aquest pagament del segell es financen projectes comunitaris... és una mena d’impost
local per a afers comunitaris locals. És el moviment
de l’economia del compartir: es comparteixen cotxes,
eines...; es viu en comunitat i així es poden compartir
rentadores... sense haver de comprar cada família la
seva, que només estarà en ús poques hores per setmana.
A Frankfurt tenim als barris armaris públics al
carrer, col·locats allà pel municipi, que estan oberts,
i en els quals la gent diposita llibres que ja no necessita, perquè els pugui agafar una altra persona i els
llegeixi, tornant-los a dipositar allà o posant-n’hi uns
altres... per evitar que s’omplin de pols a les biblioteques individuals sense que ningú en gaudeixi. També
hi ha borses per a l’intercanvi de roba, que tenen molta acollida entre el jovent, ja que els permet canviar
d’aixovar a cada moment sense haver de gastar gairebé res. Hi ha borses en què les persones “s’alliberen
d’objectes que no necessiten”, regalant-los a qui les
pugui necessitar o desitjar.
Sorgeixen els horts urbans, en els quals la gent
cultiva verdures en terrenys abandonats. En alguns
municipis, en comptes de flors, sembren hortalisses
i plantes comestibles en els parcs públics, permetent
a qualsevol ciutadà collir tomates, o maduixes, o el
que hi hagi... (la despesa és la mateixa que plantar-hi
flors decoratives)... Es formen cooperatives d’agricultura solidària, en les quals un grup de consumidors es
compromet a donar a un pagès o hortolà mensualment
una quantitat determinada de diners proporcionant-li
així els mitjans necessaris per costejar les despeses de
producció. El pagès/hortolà hi posa la terra i la seva
feina, i té assegurada la venda del que produeixi. El
dividend que li paga al grup de persones que formen
la cooperativa, doncs, és allò que aconsegueixi treure-li a la terra amb la suor del seu front. Els inversionistes solidaris comparteixen el risc que surti mala-

ment la collita per raons climàtiques. Desapareixen les
despeses de mercadeig i l’angoixa del pagès/hortolà
de córrer sol amb el risc. Baixen les despeses de
transport, ja que es consumeix localment, i segons el
que en sigui temporada.
Neix el moviment de la Revolució de la Cura, que
situa la persona en el centre de l’economia. El seu
principal axioma o fonament és que depenem inexorablement els uns dels altres i que la sostenibilitat
econòmica reposa no només en l’ecologia sinó en el
reconeixement del valor de la feina de reproducció
social. Es tracta de tota la feina de la criança dels
fills, de la cura de malalts, de persones amb discapacitat, d’ancians, el treball de creació i innovació,
l’art, el treball comunitari i de solidaritat entre veïns,
totes aquestes activitats que es realitzen la majoria
de vegades sense ser remunerades i que per tant no es
tenen en compte per calcular el PIB.
Va prenent força el moviment de la Renda Bàsica
Incondicional, que exigeix que es distingeixi entre
treball i ingrés, redefinint el concepte de treball i
comprenent que és un greu error limitar-lo a les activitats remunerades. Ja que a mesura que s’invisibilitza
el treball indispensable de reproducció social, el neoliberalisme pot apropiar-se’n privatitzant les despeses
d’aquestes activitats (el temps que s’ocupa en desenvolupar-les i el desgast físic i psíquic de les persones
que el realitzen) i capitalitzant privadament el resultat d’aquestes activitats (la força de treball reproduïda). Aquest moviment reivindica una Renda Bàsica Incondicional per a tothom, que permeti viure modesta
però dignament, i poder dedicar el temps necessari a
les activitats indispensables per al Bon Viure. Aquesta
RBI permetria renunciar a tota mena de feina que no
ofereixi condicions laborals dignes. Proporcionaria a
les dones l’autonomia econòmica suficient per poder
renunciar a una relació de parella abusiva o violenta,
seria una sortida a la prostitució, etc.
Una de les companyies elèctriques alemanyes
més grans, EON, va decidir abandonar les centrals
nuclears i de carbó i posar-se de ple en les energies
renovables. Hi ha qui creu que ja van perdre el tren,
ja que a Alemanya el 26% de l’energia que es consumeix és renovable i produïda per particulars: el pagès,
la cooperativa de ciutadans, particulars que aprofiten
el sostre de casa seva... Ja hi ha molta gent que prefereix comprar-los l’energia en comptes de fer-ho a les

grans companyies. I passa el mateix amb els cotxes:
Volkswagen està pensant que ha de passar de ser una
companyia que produeix automòbils, a un prestador
de serveis de mobilitat. Perquè la gent (sobretot la
jove) ja no té interès en comprar-se un cotxe, prefereixen compartir-lo: es paga una quota mòdica (3
euros al mes, p.e.) per tenir dret a usar un cotxe, i
quan el necessites, el reserves, i pagues 3,5 euros per
hora, més 30 cèntims d’euro per quilòmetre, el que
inclou la benzina, assegurances, impostos, manteniment, garatge... Com que a les ciutats els transports
públics funcionen molt bé, només de tant en tant
necessites cotxe. A París el 60% de la població ja no
té cotxe propi...
Augmenta el nombre de persones vegetarianes i
“veganes”, que no consumeixen res animal (mel, ous,
llet ni carn). Creix el nombre de restaurants vegetarians i vegans, i en aquells que no ho són no hi manca
mai el menú vegetarià. Baixa el consum de carn i es
propaga la cultura de l’”slow-food” (cuina/menjar
lent). La venda de productes bio augmenta molt, ja
que la gent prefereix menjar poc però de qualitat...
Sorgeixen supermercats exclusivament vegans.
Està de moda el minimalisme: persones que prescindeixen de tot allò que no necessiten absolutament.
Tenen només 3 o 4 mudes, poquíssims mobles, gairebé
cap llibre ni disc propi... tot ho agafen en préstec
quan ho necessiten i ho tornen quan deixen de necessitar-ho...
Aquests moviments s’estan produint a tots els
països europeus. I ens arriben testimonis d’experiències similars i molt esperançadores que es donen
a d’altres parts del globus. Encara no són pas una
corrent dominant, però cada vegada hi ha més gent
que hi està interessada. La televisió pública, sobretot
ARTE (cadena francoalemanya) ha emès documentals
molt interessants sobre aquests canvis culturals. Es
discuteix el tema en els mitjans, en conferències i
col·loquis i seminaris... El capitalisme ja està intentant convertir aquesta tendència cultural en negoci, i
a vegades ho aconsegueix. Però no li és tan fàcil, ja
que hi ha una presa de consciència creixent.
Esperem l’encíclica del Papa sobre l’ecologia...tan
de bo sigui un impuls en aquest sentit.
És un bon moment perquè arribi aquest canvi, i si
no, s’acaba aquest planeta...
q
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per una lluita sense fronteres
Claudia Fanti

Roma, Itàlia

Si l’1% de la humanitat posseeix gairebé la meitat
de la riquesa mundial, se’ns imposa una pregunta: i
tots els altres què fan?
De debò, l’enemic és igual per tots els pobles del
món –el sistema financer i les empreses transnacionals, les quals sotmeten als seus interessos organismes internacionals i governs–: les estratègies que
utilitzen són les mateixes arreu, els mateixos processos de precarització laboral i d’expropiació dels béns
comuns a favor d’interessos privats.
Però ara, si l’ofensiva del capital és sense fronteres, no hauria de ser també així la lluita del poble?
Aquest és el repte que estem cridats a recollir els
moviments populars d’arreu del món: unir les forces
a nivell internacional, per fer créixer la capacitat de
lluita del 99% restant de la humanitat.
Més enllà del Fòrum Social Mundial
Va sorgir, per primera vegada, un espai de trobada
de les forces populars, el Fòrum Social Mundial –en
particular a través de les assemblees dels moviments
socials–, anticipat per esdeveniments com la campanya pels 500 anys de resistència indígena, negra i
popular de 1992, la insurrecció zapatista del 1994,
l’aparició de l’Aliança Social Continental contra l’ALCA el 1997, les manifestacions contra l’Organització
Mundial del Comerç a Seattle el 1999: un camí que
ha portat molts de fruits, a partir de la creació d’una
oposició global al pensament únic neoliberalista,
permetent als moviments d’establir aliances, compartir anàlisis, promoure accions coordinades a nivell
mundial. Tanmateix, malgrat haver tingut, i continuar
tenint, un paper destacat en la lluita contra el capital, el FSM sembla en part haver exhaurit la seva
funció històrica, continuant implicat en la irresolta
qüestió de la seva limitada capacitat d’incidència. I
revelant-se al capdavall incapaç d’oposar-se al projecte del capital de doblegar l’estat als seus interessos,
així com de sollevar realment el sistema simbòlic de la
cultura dominant.
Convergència, no unificació
Des de la primera edició del FSM el panorama mundial ha canviat profundament, posant al moviment altermundialista nous i complicats reptes. Han emergit
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nous subjectes, presentant dinàmiques pròpies de fora
de l’espai del FSM: des de les mobilitzacions populars
lligades a la Primavera Àrab, que després esclafaren,
als moviments dels indignats als Estats Units, Europa i
arreu del món, amb les pròpies especificitats de lluita,
menys institucionals i més horitzontals, espontànies i
descentralitzades. Moviments de trets prou diferents,
però amb un de comú, el de la desconfiança envers
els partits tradicionals i l’opció per formes de democràcia directa, a més de l’ús de les xarxes socials com
a instruments d’amplificació de les protestes, de coordinació i de comunicació. Ni el FSM ha estat capaç
d’oferir formes organitzatives per al món de la precarietat, de l’economia informal, dels joves de classe
baixa que viuen als suburbis de les grans ciutats, que
no estan sindicats, que no constitueixen un subjecte
polític o jurídic.
Cal començar pel reconeixement de la pluralitat i
de la varietat dels contextos en què operen aquests
moviments, renunciant a la il·lusió de considerar en
un únic procés la multiplicitat d’iniciatives: convergència, no pas unificació, pot ser l’objectiu (encara
està tot per definir), en el respecte per la diversitat,
però privilegiant allò que ens uneix.
La problemàtica relació amb els governs
No té cap sentit cercar una resposta única a la
possibilitat de connectar les múltiples expressions de
la lluita popular a la política institucional que va ser
un dels principals temes que van romandre irresolts en
l’àmbit del FSM, entre el desig d’uns d’una major articulació entre els moviments socials, forces polítiques
i governs progressistes i el temor d’altres a la confusió indeguda entre la realitat de base i la realitat
institucional. Un nus difícil de deslligar, per exemple,
en presència de governs progressistes que continuen
traint les expectatives de canvi dels moviments populars però que alhora estan exposats a la contundent
ofensiva d’una dreta antidemocràtica si no obertament
colpista. Què fer? Escollir el mal menor per impedir-ne un altre de molt més greu? O girar-se d’esquena
a la política institucional, per concentrar les pròpies
energies en un àmbit comunitari autogestionat, un
espai “a baix i fora” del sistema dominant, intentant

modificar l’equilibri del món a través de la multiplicació de les esquerdes, grans i petites, en el teixit de
la dominació capitalista? Tanmateix, si una resposta
unívoca és impossible, es pot al menys intentar la via
d’un diàleg sense concessions amb els governs més
oberts a les demandes dels moviments, sense perdre
mai la pròpia autonomia i el propi horitzó utòpic i,
sobretot, continuar posant l’accent sobre la necessitat
de reforçar en primer lloc la lluita del poble organitzat. Perquè, sense infravalorar la importància del
quadre institucional per viabilitzar els processos de
transformació, no poden haver-hi dubtes sobre quins
són els veritables subjectes del canvi: no és pas dels
governs, sinó de la força –començant per la numèrica– que el poble pugui acumular i de la qual depèn la
construcció de l’alternativa.
Un espai d’articulació mundial
El que es necessita, i urgentment, i pot donar vida
a un altre espai, o a altres espais, en el que les diverses experiències estableixin metes comunes, aspectes
sobre els quals convergir, construint una plataforma
de lluita i creant sinergies entre les tantes batalles
existents. I, d’aquesta manera, acumulant prou força
per crear una hegemonia alternativa. Un impuls en
aquest sentit va venir de la trobada mundial dels
moviments populars al Vaticà, realitzat l’octubre de
2014 a l’entorn de tres grans temes, Terra, Treball,
Casa, sobre el fons de la crida del Papa “Cap família
sense casa! Cap camperol sense terra! Cap treballador
sense drets!”: una experiència a reprendre, ampliant el
diàleg a totes les religions de la humanitat, amb les
quals promoure, una gran assemblea per a la defensa
de la vida damunt la Terra.
El punt central
I aquesta és de fet la qüestió a la qual tots els
moviments populars estan cridats a donar absoluta
prioritat: la justícia ambiental i climàtica, de l’adaptació del model productiu als límits del planeta com a
condició per a la pròpia continuïtat de la nostra vida
damunt la Terra. Aquestes i tantes altres són les amenaces a la supervivència de l’espècie humana sobre
el planeta i tan exigu és el temps que ens resta per
canviar de rumb que no hi ha cap excusa per posposar-ho. D’aquí la necessitat, per als moviments populars –entre els quals la consciència de la centralitat
d’aquest tema encara és avui limitada– d’oposar-se de
manera unitària, forta i decidida, a qualsevol política

destinada a tenir un impacte negatiu sobre els ecosistemes i sobre els pobles que hi viuen, encara que
aquesta política –derivada de totes les múltiples formes de l’extractivisme– l’executi algun govern “amic”,
a través d’empreses estatals en comptes de multinacionals i en nom de la creació de llocs de treball o del
finançament del programa de lluita contra la pobresa.
I si bé és impossible un canvi d’avui per demà, el
criteri ha de ser el de donar suport a tot el que afavoreixi una transició envers una societat postextractivista i postcapitalista i de combatre tot allò que ho
obstaculitzi, generant pas a pas un canvi real.
Dues causes, una lluita
Encara que la totalitat dels ecosistemes del planeta està en perill, l’impacte de la crisi ambiental i
climàtica és extraordinàriament desigual. I les regions
i les poblacions més afectades són aquelles que tenen
menys responsabilitat en les dinàmiques depredadores. Protecció del medi ambient i superació de les desigualtats han d’anar necessàriament juntes: només a
través d’una radical redistribució de la riquesa i d’una
plena recuperació de la sobirania dels pobles sobre els
recursos naturals és possible, alhora, reduir la pressió
humana sobre els ecosistemes i garantir condicions de
vida dignes per tothom.
Tornar a la feina de base
Tanmateix si la nostra única possibilitat de derrotar l’actual model està en la capacitat de mobilització
de la societat, a nivell nacional i mundial, aquest
només pot venir a través d’aquella vella feina de base
que requereix dels militants temps, paciència i humilitat, lamentablement descurats per massa moviments
seduïts per una lluita merament institucional. A través
d’un procés permanent de contrainformació, de formació i d’organització política, de reflexió sobre els passos necessaris per a una transició vers un nou model
de civilització, anomenem-lo bon viure, ecosocialisme
o decreixement: un altre paradigma de la vida humana
sobre la Terra Mare, centrat en el dret a l’existència de
totes les formes de vida, en l’equitat intergeneracional
i intrageneracional entre els éssers humans per l’ús
sostenible dels recursos naturals, sobre el manteniment i regeneració dels cicles de la natura, sobre la
recuperació de la visió dels antics habitants d’Abya
Yala, segons els quals la terra no ens pertany sinó que
nosaltres li pertanyem.
q
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desigualtat i alliberament
funció crítica de la filosofia en una Amèrica llatina tan desigual
Gustavo Yela

Professor de filosofia a la Universitat de San Carlos de Guatemala

Escric des de Guatemala i sento tota la pell
d’Amèrica Llatina en la meva reflexió. Sóc professor
de filosofia i vull fer-me càrrec del paper crític que la
filosofia –i tots els professors i mestres que l’ensenyem– té a la Nostra Amèrica, tristament cèlebre avui
dia per ser el continent més desigual. Els mestres i
ensenyants de filosofia –i de la resta de ciències– tenim molt a dir i a fer.
Guatemala es troba entre els quinze països més
desiguals del món. És el país d’Amèrica Llatina amb
els nivells més alts de desnutrició crònica de nens
menors de cinc anys (50%). El 77,9% dels treballadors no estan afiliats a la Seguretat Social ni poden
optar a les prestacions laborals corresponents. El
progrés no és pas de tothom: el desenvolupament
d’uns té com a base el subdesenvolupament de la
resta.
El mercat i la publicitat ens presenten un món de
somni i felicitat, mentre que als carrers cada vegada hi campen més pobres. Els discursos de polítics
i empresaris ens pinten una realitat, però els fets
desdiuen aquestes paraules. S’exposen plantejaments
acadèmics brillants en el món dels intel·lectuals,
que no es tradueixen en praxis alliberadores.
Hi ha moltes manifestacions religioses però poca
atenció a l’ésser humà. Moltes paraules i pocs fets.
Grans projectes i poques realitzacions. Gran riquesa i
molta pobresa. Pocs amb tot, molts sense res. Tantes
teories educatives interessants i actuals, i no obstant
això, molt analfabetisme i pràctiques educatives
memorístiques i acrítiques.
L’educació en el nostre context guatemalenc, més
que motor del desenvolupament i agent de canvi
social és mantenidora d’una societat desigual, perquè
separa els professionals preparats dels que esdevindran la seva “mà d’obra”.
L’Estat, en descuidar l’educació pública, afavoreix
una educació privatitzada i d’elit; així contribueix a
que hi hagi com a resultat una classe dominant i una
classe dominada; és quan l’educació es converteix en
instrument de domini d’uns sobre els altres. Neces224

sitem aprendre a llegir críticament la nostra realitat,
ja que ens hem acostumat a viure com si patíssim les
conseqüències d’un desastre natural. La pobresa de
les majories es deu, sí a un desastre, però provocat
per l’escandalosa desigualtat econòmica i social.
La filosofia alliberadora d’Ignacio Ellacuría
Ignacio Ellacuría ens ajuda a comprendre que la
filosofia no és pas només una tasca intel·lectual i
acadèmica, sinó que comporta l’exigència de col·laborar en l’alliberament dels pobles oprimits. Ellacuría
mostra que hi ha una profunda connexió entre la
recerca de la veritat filosòfica i la recerca d’una realitat social més autèntica. Ens anima a descobrir tota
la capacitat alliberadora que posseeix la filosofia,
ens dóna elements per desemmascarar la realitat
social en què vivim, i a més, també ens proposa un
projecte d’alliberament per incidir en el canvi de les
estructures socials. Totes les ciències i camps del
saber poden ajustar els seus coneixements a favor
d’una perspectiva alliberadora.
Diu Ellacuría que cal una opció per escollir des
d’on primàriament es fa filosofia. Pot ser des de la
perspectiva científica, o des de l’experiència interior,
o bé des de la praxi històrica total. El filòsof que ha
escollit filosofar primàriament des de la praxi històrica ho fa d’una manera més situada i contextualitzada i per tant les seves reflexions i criteris són una
valuosa aportació per a la vida real i concreta dels
pobles.
La filosofia té una funció desideologitzadora, la
qual cosa és important en la societat actual perquè,
segons Ellacuría “...les classes dominants intenten
substituir la veritat de la realitat per tota una superestructura ideològica que impedeix a les classes
dominades adonar-se de les relacions reals. La ideologia és un substitutiu de la realitat, la finalitat de
la qual és emmascarar la realitat”.
La veritat social, política, econòmica, és també
part vital de la veritat total. Com pot el filòsof ometre o ignorar aquesta porció de veritat social, que és

crucial per arribar a unes conclusions més autèntiques? Així també, de què li serveix la veritat especulativa, abstracta i conceptualista a un ésser humà
a qui li han imposat condicions miserables de vida,
sense accés a la salut, l’educació, l’alimentació...?
Davant de realitats inhumanes tan dramàtiques,
la filosofia no pot quedar-se tancada en discussions
escolàstiques i contemplatives. Sobre això diu Enrique Dussel: “...davant la destrucció ecològica de
la vida... davant la fam i la misèria de la majoria de
la humanitat... semblaria ingenu i fins i tot ridícul,
irresponsable i còmplice, irrellevant i cínic, el projecte de tantes escoles filosòfiques... tancades a la “torre de marfil” de l’academicisme estèril eurocèntric”.
La funció crítica de la filosofia ens ajuda a desideologitzar la ideologia dominant i ens dóna instruments analítics per desemmascarar les argúcies
en l’ordenament econòmic, polític, social, etc. La
ideologia del sistema dominant és encobridora de la
veritable realitat social. Els arguments fal·laços dels
dominadors tenen aparença de veritat i apel·len a
grans principis abstractes amb els quals s’encobreixen i s’amaguen els veritables interessos mesquins i
maquiavèlics.
Ellacuría suggereix una anàlisi crítica de les conjuntures socials. Diu que la ideologització comporta
una interpretació de la realitat, la qual es presenta
com la veritat única i absoluta, perquè obeeix a determinats interessos de les elits poderoses i s’imposa
una única visió de la realitat, que és totalitzadora,
interpretativa i justificadora, sota la qual s’emmascaren elements falsos, es donen situacions d’injustícia,
es callen coses, es desvien observacions, es deformen
fets... però com que es recorre a una única visió de
la realitat, no es qüestiona i se la segueix prenent
com la teoria veritable.
La filosofia podrà alliberar si aconsegueix entroncar-se amb una praxi social alliberadora. No pot pas
el filòsof sol, des de la seva teoria o aportació filosòfica, per més valuosa que sigui, aconseguir un alliberament social; cal tenir en compte les forces socials
i el procés d’alliberament. Segons Ellacuría “les idees
soles no canvien les estructures socials; han de ser
forces socials les que contrarestin en un procés d’alliberament allò que altres forces socials han establert
en un procés d’opressió”.
Ja no necessitem pas una filosofia en la qual

predomini l’aspecte cognoscitiu contemplatiu, sinó
l’aspecte cognoscitiu operatiu, perquè són les coses,
la vida, les lluites socials, l’esforç per construir una
societat més conscient, etc., allò que demanden les
majories necessitades dels nostres pobles, i aquest
és l’intent de la “filosofia alliberadora”, el plantejar
criteris i camins alternatius. Els pobles llatinoamericans, especialment els pobles més pobres, necessitem d’una filosofia encarnada en la nostra realitat,
perquè aquí ens cal construir molt, especialment una
societat més equitativa. Una filosofia que no davalli
a la nostra realitat i que romangui allunyada dels
problemes concrets, ja no ens diu res.
Toca, doncs, als pobles sotmesos en extrema
pobresa, com el cas de Guatemala, filosofar en
situació d’indigència. Fins i tot aquesta situació de
pobresa és el motor que pot generar anàlisis desideologitzants, canvis de postures mentals conservadores i de certes resistències del cor, per lluitar
per un desenvolupament amb orientació social.
Toca als pobles oprimits no conformar-se amb una
dogmàtica establerta i “fer-se càrrec” de la realitat.
S’ha de reconèixer que hi ha molts temes molt
interessants que poden abordar-se en el camp
filosòfic, però les nostres condicions de fam i de
misèria demanen eines i criteris adequats per treballar per un món més digne, més habitable, més
equitatiu. És per això que davant l’escandalosa desigualtat i l’experiència del “mal comú”, cal conèixer
i practicar la “funció alliberadora de la filosofia” i
passar de l’ètica tradicional a l’ètica del compromís
i de la solidaritat, que ens apropin més a viure el
bé comú.
Pot llançar-se la hipòtesi que els actors socials
que mantenen segrestat el sistema amb els seus
interessos particulars actuen així perquè, entre
d’altres carències, no han rebut des de la filosofia
aportacions que els moguin a col·laborar amb la
humanització, ans al contrari, han confirmat la
seva visió eurocèntrica i conceptualista de la realitat. És a dir que la intel·lectualitat encarregada de
formar la població, especialment els líders socials,
no ha sabut sembrar la llavor de la justícia social,
no ha sabut canviar el llevat; d’aquí la urgència
d’un plantejament crític i alliberador de la filosofia
i de la resta de ciències per lluitar per un nou ordre
social.

q

225

desigualtat i polítiques mundials
François Houtart

Professor a l’Institut d’Alts Estudis Nacionals (IAEN), Quito, Equador

Les desigualtats al món han augmentat. Els més
rics van fer-se més rics el 2014 i van afegir 92.000
milions de dòlars a la seva fortuna conjunta. El patrimoni net dels 400 multimilionaris més rics del món
era el 29 de desembre de 4,1 bilions, segons l’Índex
dels Multimilionaris de Bloomberg, un rànquing diari
dels més rics. I segons Oxfam-Intermón, els súper rics
encara augmentaran més els anys vinents...
“Una informació difosa recentment pel World
Ultra Wealth Report del banc suís UBS-AG –escriu
l’economista Juan Paz i Miño, de la Universitat Catòlica de Quito– torna a comprovar l’escandalosa
concentració de la riquesa a Amèrica Llatina: al Brasil hi ha 4.015 multimilionaris, amb 777.000 milions
de dòlars; a l’Argentina, 1.100, amb 150.000 milions
$; a Colòmbia 635, amb 80.000 milions $; a Xile
515, amb 65.000 milions $; a Perú 470, amb 60.000
milions $; a Veneçuela 435, amb 55.000 milions $; a
l’Equador 265, amb 30.000 milions $; a Bolívia 205,
amb 25.000 milions $; a Paraguai 175, amb 25.000
milions $; a Uruguai 120, amb 17.000 milions $”
(Juan J. Paz i Miño, Piketty y América Latina, a “El
Telégrafo”, Quito, 9-2-2015).
Al continent llatinoamericà va haver-hi un progrés en l’eradicació de la pobresa i, en menor mesura, de les desigualtats. La darrera dècada Amèrica
Llatina (A.L.) ha aprofitat l’alça dels preus dels productes petrolers, de les mines i d’alguns sectors de
l’agricultura d’exportació, i tots els països, tan progressistes com neoliberals, han realitzat programes
de lluita contra la pobresa.
La desigualtat no es manifesta només en els
ingressos, sinó que té molts altres aspectes, com
l’accés a l’educació, la salut i altres serveis públics.
També es manifesta en la concentració de poder
econòmic, polític, militar, fruit del desenvolupament
de polítiques imperials i de l’establiment de blocs.
No es resol només amb una lluita contra la pobresa.
Si els rics són més rics, alhora que els pobres surten
de la pobresa, la desigualtat pot continuar essent la
mateixa; és el cas d’un país com el Brasil.
A la base de les desigualtats socials del món actual s’hi situa la lògica del capitalisme. D’una banda,
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es privilegia el guany (valor de canvi) i l’acumulació
del capital com a motor de l’economia; la mesura del
desenvolupament humà és el creixement i la concentració del capital i de la riquesa. D’una altra, s’ignoren les externalitats, és a dir els danys a la natura i
als éssers humans, que no són pagats pel capital i
que influeixen molt sobre la desigualtat.
Un autor com l’economista francès Thomas Piketty, ha mostrat que contràriament al que diu la teoria
clàssica, la concentració de la riquesa no afavoreix
el desenvolupament econòmic, i que la disminució
de les desigualtats, fins i tot sense posar en qüestió la lògica del sistema capitalista, és favorable al
creixement. És per això que el capitalisme “modern”
no s’oposa a les mesures estatals que lluiten contra
la pobresa.
A Amèrica Llatina és força obvi. Els països neoliberals no han fet menys que els progressistes,
perquè disminuir la pobresa significa ampliar la base
del mercat. També estan a favor d’un cert nivell de
formalitat del treball, de la seguretat social, i d’un
estat estable, elements tots ells que creen condicions favorables al guany i a l’acumulació...
Aquest sistema de concentració de poder econòmic té les seves institucions, tan legals... com il·legals. En el camp oficial, són les grans institucions
com el Banc Mundial, l’FMI i l’Organització Mundial
del Comerç (OMC), les encarregades de regular el sistema en funció dels principis del mercat. En l’esfera
il·legal, hi ha els paradisos fiscals, que permeten el
reciclatge del diner criminal (narcotràfic, prostitució,
mercat d’armes...) i l’evasió de les fiscalitats nacionals per part de les grans fortunes i les empreses
multinacionals.
Les solucions proposades a nivell internacional
són vàries. L’any 2000, l’ONU va decidir disminuir a
la meitat la pobresa extrema de cares a l’any 2015.
Va haver-hi unanimitat sobre aquest objectiu, que no
obstant encara deixava l’altra meitat dels pobres sense solució, perquè corresponia a interessos compartits: l’ampliació del mercat per a uns i preocupacions
socials i humanitàries per d’altres.
Els països individuals van iniciar programes de

lluita contra la pobresa, com les bosses familiars a
Brasil, els bons humanitaris a l’Equador... que veritablement han tingut resultats positius per a milions
de persones, però generalment en una perspectiva
assistencialista, creant clients més que no pas actors. Els estats postneoliberals d’A.L. van reforçar
els serveis públics i l’accés a la salut i a l’educació.
A la Xina i Vietnam, mecanismes del mercat, actuant
sobre una situació de generalització de l’austeritat
en la dignitat (accés per a tothom als béns bàsics),
van permetre a milions de persones accedir a un consum més alt, però van introduir un nivell molt fort
de desigualtat.
En els països del centre del sistema capitalista, la
crisi dels anys 2008-2009, amb les seves polítiques
d’austeritat, va ampliar la pobresa i les desigualtats.
Les classes del capital van fer servir aquestes eines
com a nous mitjans d’acumulació, i per reduir el que
havien aconseguit vàries dècades de lluites socials.
Com pot veure’s, calen solucions de fons que vagin més enllà de les polítiques assistencialistes, que
caracteritzen la situació actual, tant en els països
capitalistes com en els socialdemòcrates o “progressistes”. N’hi hauria prou, com afirma Piketty, elevant
la taxa d’impost dels més rics? No s’exclou aital
mesura, però això no toca el fons del problema. Es
tracta de crear les condicions que permetin a tothom
ser actor social.
La desigualtat és un problema complex que implica tots els aspectes de la vida col·lectiva dels pobles. La condició per sortir de la desigualtat, afecta
els quatre eixos de qualsevol vida social: la relació
amb la natura, per a un equilibri harmònic i generalitzat; el predomini del valor d’ús sobre el valor de
canvi en l’organització de l’economia; la generalització dels processos democràtics per permetre la participació, i la interculturalitat.
La institucionalització d’una societat sense pobresa i sense desigualtats socials té tres nivells: local, nacional i internacional. A nivell local, es tracta
de promoure una economia solidària, una agricultura
camperola, una participació política, una cultura de
la gent comuna, i els actors són molt nombrosos.
A la dimensió nacional, l’existència de moviments
socials autònoms i la constitució per l’estat d’institucions de suport a l’economia i la cultura popular són
solucions reals. També l’establiment d’una fiscalitat

que afecti els ingressos més alts. Es tracta en cadascun d’aquests àmbits de lluites socials contra un
sistema estructurat en funció d’interessos de classes,
que promouen les desigualtats.
Les institucions regionals i internacionals també
tenen una gran importància per garantir la construcció d’un paradigma postcapitalista. En l’àmbit
internacional, les institucions que poden actuar se
situen en l’àmbit regional i en l’àmbit mundial. És a
A.L. on els organismes regionals estan més desenvolupats. A Àsia, l’ASEAN podria exercir funcions més
esteses, però manca la voluntat política dels països,
i no tenen funcions més enllà dels àmbits econòmic i
polític en les seves expressions clàssiques. El mateix
passa a la Unió Africana.
A A.L. hi ha tres institucions que poden actuar
sobre les desigualtats. La primera és l’ALBA (Aliança
Bolivariana dels Pobles de la Nostra Amèrica) que
agrupa una desena de països. Basada en els principis de complementarietat i solidaritat, oposats al
principi de la competència del capitalisme, és l’única
experiència “postcapitalista”. Es va treballar en el
camp econòmic per la solidaritat de l’abastament de
petroli (Petrocaribe), pel suport al desenvolupament
rural (Nicaragua), en l’àmbit social per l’”operació
miracle”, que va guarir milions de persones amb
problemes oculars, mercès a la tecnologia mèdica
cubana i a l’ajuda econòmica veneçolana, i finalment
en el camp cultural, amb TeleSur.
La UNASUR (Unió de les Nacions d’Amèrica del
Sud) pot tocar problemes socials i ambientals, però
encara no té programes precisos en aquests dominis.
Podria ser el lloc, per exemple, d’una acció comuna
per salvar la selva amazònica.
Finalment, la CELAC (Comunitat d’Estats d’Amèrica Llatina i el Carib) és un òrgan capaç de promoure
accions comunes a escala de tot el continent.
Els organismes especialitzats de les Nacions Unides, com la FAO, la UNESCO, l’OMS, tenen programes
que de manera generalment indirecta, poden ser favorables a disminuir la desigualtat en els dominis de
l’agricultura, la cultura i la salut. Només una reforma
profunda dels organismes financers podrien invertir
el paper negatiu que juguen actualment en favor de
la reproducció del sistema capitalista essencialment
generador de desigualtats.
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camins de comunió en el món de la desigualtat
Marcelo Barros

Recife, Pernambuco, Brasil

Les tradicions espirituals proposen un món d’amor i
justícia. Ho fan a través de relats poètics, tot restituint
a la gent el dret de somiar i assenyalant símbols o sagraments d’aquesta vida en comunió. Des de l’altra banda, el capitalisme i la seva publicitat també recorren a
la fantasia i valoritzen els objectes de consum com a
símbols de l’status social o de l’estat del benestar.
En el món antic i a les cultures tradicionals, la
propietat era principalment col·lectiva, tot i que cadascú podia tenir els instruments de la seva feina i els
objectes d’ús personal. A les cultures indígenes, quan
un individu de la tribu porta cap a casa un cérvol o
un porc senglar, tot el poble en treu profit. La primera
vegada que vaig visitar un poblat xavante recordo que
vaig preguntar per un antic cap que jo havia conegut
feia temps però que ja no vivia entre ells. Després d’una
certa vacil·lació, un jove em va respondre com si fos
un secret: “Ja no pot viure amb nosaltres perquè ha decidit tenir les seves pròpies coses”. La propietat privada
l’havia separat dels seus germans.
Normalment naixem i creixem dins d’aquest sistema.
Trobem natural que, quan érem petits, visquéssim tots
plegats a cals pares i que, a mesura que ens fem grans,
ens separem i cadascú fa la seva. Aquesta independència social ve determinada per la propietat privada i per
la capacitat de posseir. A la majoria de famílies, fins
i tot en aquelles que romanen unides, hi ha germans
que tenen propietats i d’altres que són més pobres. La
cultura dominant ensenya que l’honor de cadascú va
unit a la seva capacitat de posseir béns materials. La
vàlua de la persona es mesura pel que posseeix. Qui no
té res, vol tenir alguna cosa. Qui té alguna cosa, en vol
tenir més. I qui en té més, diu que no n’hi ha mai prou.
Per a la gran majoria de la gent, la competició i la
supremacia del més fort, i no pas la solidaritat, prevalen sobre qualsevol altre valor en les relacions socials,
sobretot en els negocis.
Aquesta cultura de la propietat s’expressa i es nodreix de la cultura del consum il·limitat i permanent.
Des que som petits, som educats per veure primer les
pròpies necessitats i desitjos, i no amoïnar-nos pels altres i pel bé comú. Aquest virus és cultural i ideològic, i
actualment amenaça perillosament les comunitats indí228

genes, els descendents de quilombo i les comunitats de
cultura afrodescendent. Abans la seva manera de viure
era perseguida militarment. Ara l’arma per destruir-los
és la ideologia del consum i del lucre individual. I això
genera divisions i desigualtats a les famílies, les comunitats i els poblats, de la mateixa manera que en el
món pretesament real una petita elit d’éssers humans
se senten amb el dret de posseir el mateix que desenes
de pobles sencers de l’Àfrica i nacions del sud del món.
Gràcies a Déu, arreu del món sorgeixen experiències
i propostes crítiques i alternatives a aquest sistema. A
l’Amèrica del Sud, el paradigma del “viure correctament”
dels pobles andins, i que troben paral·lelismes en d’altres cultures indígenes, busca l’equilibri del viure i del
conviure, a la recerca de la propietat comuna i en comunió amb la Pachamama i tota la natura. És per això
que la natura ja no s’orienta cap a l’acumulació, sinó
cap a una producció suficient i decent per a tothom. A
Europa i altres indrets s’està enfortint l’ecosocialisme,
que pensa l’economia en funció de les necessitats socials i de les exigències de protecció del sistema-vida i
del planeta com un tot.
A més a més, encara tenim en diversos països la
proposta del “decreixement”, que no vol dir simplement
aturar el progrés tècnic, o tornar enrere en el temps,
sinó que carrega la responsabilitat d’un consum ètic
responsable, ecosocial i comunitari.
L’economia que dogmatitza el mercat com a principi
absolut ha rebut justificacions teològiques i espirituals.
Teòlegs lligats a l’Imperi han arribat a fer servir textos
bíblics per enaltir l’economia del mercat i l’ètica de la
competència com a principis de llibertat inspirats per
Déu (Michael Novak, The Spirit of Democratic capitalism,
Madison Books, Lanhan, Nova York, 1991). Encara sort
que aquesta forma d’interpretar i viure l’espiritualitat
no és acceptada per la majoria de les tradicions espirituals. Aquestes tradicions saben que una manera d’organitzar el món que crea desigualtats i dependència de
les persones envers les seves propietats és una idolatria
que aliena i mata.
Les antigues tradicions orientals (hindús i japoneses) ensenyen el despreniment, la renúncia dels béns i
la pobresa voluntària com a formes de vida més espi-

ritual i solidària. Per a l’Islam, la caritat és un manament fonamental de la fe, perquè recrea certa igualtat
entre les persones i proposa l’opció de compartir com
a camí de vida. La tradició judeocristiana, a partir de
la Bíblia, ensenya que l’economia ha de garantir el dret
dels pobres, el salari dels treballadors i la seguretat de
tothom (cf. Dt 15, 24). Els profetes bíblics van insistir
en la confiança en Déu, base del compartiment amb els
germans i fonament de la igualtat entre tothom. Al desert el poble hauria de rebre el manà i repartir-lo sense
deixar que en quedés res per a l’endemà (Ex 16). En un
temps de penúria i fam, el profeta Elies va ensenyar a
la viuda de Sarepta a donar l’última gota d’oli que havia
a casa seva perquè l’aliment no li faltés (1Rs, 17, 1-16).
La base de la veritable adoració a Déu és la justícia i el
compartiment (Veure Is 58). Tan sols a partir d’aquesta
manera de viure, Déu accepta les nostres ofrenes i la
nostra adoració (cf. Salm 50; Jer 7; Eclo 34, 18 ss.). Als
evangelis, Jesús va concloure: “No amuntegueu tresors
aquí a la Terra, on les arnes i els corcs els fan malbé i
els lladres entren i els roben ... Ningú no pot servir dos
senyors, perquè si estima l’un, avorrirà l’altre, i si fa cas
de l’un, no en farà de l’altre. No podeu servir alhora Déu
i el diner.” (Mt 6, 19 i 24). “I jo us dic: Guanyeu-vos
amics a costa del diner, que és enganyós, perquè, quan
tot s’hagi acabat, us rebin a les estances eternes.” (Lc
16, 9). En el moment de deixar als deixebles un senyal
(un sagrament) del projecte diví al món, les tradicions
cristianes afirmen que Jesús va deixar la cena de l’amor
i del compartiment: és un àpat en el qual es comparteix
el pa i el vi, com a memorial de donació de la vida de
Jesús a tothom.
Una espiritualitat que impedeix les desigualtats
La relació que alguns pobles africans com ara el
zulú anomenen “ubuntu” l’equilibri en les relacions
socials i econòmiques de pau, que es basa en la igualtat social en què tots comparteixen tot el que tenen.
Els pobles de tradició ioruba van traduir com a “axé”
l’energia d’amor que travessa les relacions humanes i
el lligam amb tots els béns de la natura i de la vida.
Bartolomeu Meliá diu que per als guaranís i per a molts
poble indígenes de l’Amazònia tot això s’anomenaria
“economia de reciprocitat”, una forma de comunió que
es manifesta en els cultes del menjar, en les festes i en
el repartiment del botí de caça i dels fruits del treball
de cadascú.
Les tradicions religioses d’Occident van tenir dificul-

tats a l’hora d’entendre aquesta visió de l’espiritualitat
perquè, al llarg de la seva història, van confondre espiritualitat i espiritualisme. Per a les esglésies de l’Antiguitat, la paraula “economia” era un terme teològic. Els
pares de l’Església grega, com ara Gregori de Nazianz
i Basili de Cesarea (al segle IV), el van fer servir per
designar el pla diví de salvació per al món. La comunió,
és a dir, la igualtat social, hauria de ser la característica de la vida cristiana, perquè el propi nom de la comunitat eclesiàstica és comunió. Segons uns antics documents cristians, “si tenim en comú els béns celestes
(l’eucaristia), com podem no tenir els béns de la terra?
Al segle IV, Joan Crisòstom, bisbe de Constantinoble,
ensenyava el següent: “’Meu’ i ‘teu’ són només paraules.
No ajudar els pobres és robar. Tot el que tenim no ens
pertany a nosaltres sinó a tots”. La verdadera idolatria
no és únicament religiosa, sinó també cultural, i s’expressa, actualment, en aquest sistema injust que impedeix la igualtat social.
Encara bé que, en diversos sectors de la societat
s’ha buscat una forma més ètica i humana d’administrar
la casa comuna que és la Terra i la vida. Determinats
moviments populars han desenvolupat formes d’”economia solidària”, i determinats grups espirituals parlen
d’”economia de comunió”. Els pobles indígenes aprofundeixen el viure correctament per assolir una qualitat de
vida per a tothom. En aquestes relacions, la cooperació
substitueix la competició. La cura que s’ha de tenir per
la vida de tots i cadascun de nosaltres està per sobre
del profit que es pugui obtenir i de l’acumulació de
béns materials.
Arreu del món hi ha gent que ha desenvolupat el
que s’anomena “balanç de justícia”, una forma d’organització de l’economia domèstica i personal que permet
al final de cada mes avaluar si la nostra manera de
gastar està d’acord amb allò que creiem i ens proposem
com a “camí de vida”. Aquesta nova ètica ens farà discernir alguna cosa semblant a l’”ànima” dels productes
i les coses que fem servir i que comprem, perquè no
s’esdevingui que fem servir o comprem productes fabricats per nens en règim de semiesclavitud, o d’indústries
i marques que exploten i destrueixen la natura. A més,
hem de preservar espais de gratuïtat en la relació entre
les persones i amb la natura. Aquests espais són expressions d’amor i de reverència cap a la vida que vivim: la nostra, la dels altres i la de tots els éssers vius.
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decrèixer amb equitat
Elías Ruiz Virtus

San Pedro Sula, Hondures

“Com a mínim que les coses canviïn, el 2016 l’1%
més ric de la població mundial posseirà més riquesa
que el 99% restant...”, anuncia l’informe d’Oxfam Intermón, RIQUESA: tenir-ho tot i voler més, fet públic la
vigília de la Cimera de Davos, on van reunir-se 2.500
persones de l’elit política i financera del món, del 21 al
24 de gener de 2015.
85 persones acumulen la mateixa riquesa que la
meitat de la població del nostre planeta.
L’octubre de 2014, en el seu informe anual, titulat
IGUALS, el PNUD ampliava aquestes dades, les seves
causes i conseqüències. A l’informe, Amèrica Llatina
queda com el continent més desigual, cosa que frena
el desenvolupament humà de les seves majories. L’augment de riquesa que aconsegueixen les elits econòmiques i polítiques l’usen per moure les institucions a
favor dels seus interessos i adormir el poble amb uns
pèssims serveis educatius, religiosos i sanitaris, fomentats perversament per ells. Fruit d’aquesta desigualtat
són l’atur, la violència, els assassinats i la militarització dels països.
Cap on va un món així? Cap al desastre social, i el
desastre ecològic. La pau mundial està en perill, i també la supervivència de l’espècie humana. En realitat ja
està ben fomut en el desastre: grans majories vivint en
condicions de vida inhumanes, sense accés a la salut, a
l’educació... majories a les quals se’ls distorsionen els
ulls per tal que no vegin la realitat.
Però aquest camí equivocat no és una condemna a
la qual ens hagi catapultat cap poder maligne. Podem
abandonar-lo, hem de fer-ho ja.
El camí del DESENVOLUPAMENT ha posat en mans
de la humanitat tants béns, que ens són una càrrega
difícil de sostenir. Ens pesa massa. La terra produeix
molts més aliments dels que els comensals necessiten.
Dels aliments que produeix la terra una meitat es consumeixen, l’altra es llença. I converteixen en etanol,
per alimentar cotxes: blat de moro, soja, blat, palma
africana... que alimentarien una altra població com
l’actual. Si dels aliments passem als vestits i al calçat
ens trobem amb armaris plens, per a res. Amb la meitat, la humanitat viuria millor, caminaria més folgada.
Lleugers d’equipatge caminem més i millor. I podríem
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continuar amb els centres d’educació, els espais de
lleure, els mitjans de transport...
La paraula que concreta millor aquesta necessitat
de viure millor tenint menys és decreixement, amb
aquest afegit: decréixer AMB EQUITAT. Em permetré
recordar això amb un gràfic ja clàssic: la Copa de
xampany que cal trencar, i el Got d’aigua que s’ha de
construir.
La traducció de les dades d’aquests gràfics a deci-

sions, com a mínim teòriques, és espontània. Els països
rics, que acumulen molt més del que els correspon,
per ètica elemental han de decréixer. Els EUA i Europa
són l’11% de la població i tenen a les seves mans per
al seu ús exclusiu el 64% dels béns. El 20% situat a la
part ampla de la cop es queda amb el 82,7% dels béns:
així no s’hi val. O són raonables i s’abaixen la part per
la seva pròpia voluntat –hipòtesi improbable–, o la
consciència de la ciutadania es trobarà amb l’obligació
moral d’abaixar-los-hi.
I l’horitzó que se’ns presenta amb aquest descens
és de somni: tindríem dos gots d’aigua: un per beure’ns-el fins a sadollar-nos els set mil milions que compartim el planeta, i el segon el reservaríem als nostres
fills que, potser, siguin més nombrosos que nosaltres.
Baixen els de dalt, però tota la resta pugem fins a
assolir les tres darreres cinquenes parts, aquest 60%

que vivim a la misèria, amb només el 4% dels béns,
quan ens en correspondria el 60%; pujaríem a una vida
digna.
Aquesta funció de repartir els béns que el món o
els diferents països tenen s’anomena justícia distributiva i era la primera tasca que la moral clàssica assignava
al Príncep, al que presideix la societat: distribuir, i
tallar les ungles al germà que per ser més fort o més
hàbil intenta quedar-se amb tot. El que fa la mare a la
taula de la família hauria de fer-ho l’autoritat com el
seu deure principal. El neoliberalisme ha convertit l’autoritat en un titella al servei de les elits econòmiques.
És com la mare que calla o es posa de part del germà
fort que abusa.
Escric des d’Hondures, un dels països on en set
de cada deu persones, la desigualtat s’incrementa
ràpidament, i on els privilegiats de la societat estan
excloent la resta i s’estan excloent ells mateixos, amb
una exclusió tant o més nefasta que la que apliquen als
de sota. Gandhi va dir: “Ser ric i que això es valori en
una societat injusta, és una vergonya”. Jo visc entre els
exclosos, i això no ho he entès mai, i continuo sense
entendre-ho.
Aquests principis d’ètica s’haurien de recordar sense
temor a que siguin mal interpretats. Tomàs d’Aquino va
deixar escrit: in casu necesitatis omnia sunt comunia,
en cas de necessitat tot és comú. És cert que els de
baix poden interpretar-ho malament, ¿però com ho interpreten els de dalt? És expressiva aquesta frase: “No
robis pa a la Fam”. Tampoc és incorrecta aquesta altra:
“Qui roba a un lladre, té cent anys de perdó”.
Els de dalt diuen que el problema és que som molts
en el planeta i sobren els de baix, que són bruts i antiestètics. Quina bajanada! El problema són ells, amb el
seu estil consumista i balafiador, que necessita gastar
per produir els inútils objectes dels seus balafiaments.
Totes aquestes despeses i productes de la inutilitat
impliquen molt cost ambiental.
El principal mitjà per assolir aquest somni és la
mobilització social. No quedar-nos callats, sortir al
carrer.
La cobdícia és la principal culpable d’aquesta estructura bruta de la Copa de Xampany. Però se la pot
acompanyar amb aquesta encertada dita de Karl Marx:
“Les estructures injustes no cauen per la inconsciència
dels que estan a sota i pel suport de les forces ideològiques: escoles i esglésies, i de les forces repressives:
exèrcit i policia”. Com més malament estem, pitjors

escoles i serveis socials tenim, més esglésies i més
alienants, i més presència militar. Ens hem d’adonar
que la criminalitat, l’atur i molts altres mals que carreguem són àpats no cuinats a les nostres cuines; les
seves arrels són a dalt.
Dos verbs que hem d’emprar en aquesta tasca del
“Decréixer amb Equitat” són distribuir i acaparar. Quant
acaparem construïm la Copa, i quan distribuïm construïm el Got. Aquest decreixement amb equitat ens beneficiaria a tots. Ha arribat el moment de construir-lo.
Com a persones o com a petits grupets tenim a les nostres mans el consum: allò que mengem i allò que bevem. Per la boca mor el peix. Protegim la nostra llibertat, no mosseguem l’ham. Què comprem?, on?, i a qui?
Amb el nostre consum orientem el món. Protegim-nos
de la mercadotècnia. No és pas el mateix comprar al veí
que comprar a les grans superfícies. És millor consumir
allò que el nostre entorn produeix; potser no estigui
ben presentat, però és nostre, i el diner queda entre
nosaltres, i ens autoocupem sense necessitat de “cercar
feina”, que és buscar qui ens vulgui esclavitzar.
I a nivell col·lectiu, recuperem la militància social.
No tinguem por de sortir al carrer. Recuperem la consciència que tots valem igual. Demanem serveis públics
de qualitat. Tot i sabent que allò públic funciona pitjor,
produeix menys i és més lent, però és de tothom, i per
a tothom. Allò privat funciona pitjor, és més eficaç,
produeix més, però s’ho queden uns quants només per
a ells.
Públic ha de ser l’ensenyament per tal que no divideixi la població entre els que paguen i els que no
paguen. Pública ha de ser la salut. Públic ha de ser
el transport. Aquestes orientacions tornen el poder al
poble.
És el moment de demanar que: 1. Els governs
governin, que no siguin titelles. 2. Que les empreses
recordin que no són només diners i màquines de producció; que també comptin amb els que hi treballen.
La seva comptabilitat és tan complicada que calen
especialistes de la NASA... No els costa ben res de ser
transparents i donar participació. 3. Equitat salarial
entre directius i treballadors, governants i governats,
entre estudiats (perquè els paguem els seus estudis) i
els que només van anar a l’escola primària. 4. Equitat
de gènere.
La nostra història necessita un altre final i és el
q
moment de donar-li.
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propostes de francesc davant la desigualtat
discurs del papa francesc a la trobada mundial de moviments populars

Resum de l’Agenda Llatinoamericana

Aquesta trobada de Moviments Populars és un
gran signe: heu vingut a posar en presència de Déu,
de l’Església, dels pobles, una realitat moltes vegades
silenciada. Els pobres no només pateixen la injustícia
sinó que també hi lluiten en contra! No s’acontenten amb promeses il·lusòries, excuses o coartades.
Tampoc estan esperant amb els braços plegats l’ajuda d’ONGs, plans assistencials o solucions que mai
arriben o, si arriben, arriben de tal manera que van
en la direcció o bé d’anestesiar o bé de domesticar.
Això és mig perillós. Vosaltres sentiu que els pobres
ja no esperen i volen ser protagonistes, s’organitzen,
estudien, treballen, reclamen i, sobretot, practiquen
aquella solidaritat tan especial que existeix entre els
que pateixen, entre els pobres, i que la nostra civilització sembla haver oblidat, o com a mínim té moltes
ganes d’oblidar.
Aquesta trobada nostra no respon a una ideologia. Vosaltres no treballeu amb idees, treballeu amb
realitats, teniu els peus en el fang i les mans a la
carn. Teniu olor de barri, de poble, de lluita! Volem
que s’escolti la vostra veu que, en general, s’escolta
poc. Potser perquè molesta, potser perquè el vostre
crit incomoda, potser perquè es té por del canvi que
vosaltres reclameu, però sense la vostra presència,
sense anar realment a les perifèries, les bones propostes que sovint escoltem a les conferències internacionals es queden en el regne de les idees.
No es pot abordar l’escàndol de la pobresa promovent estratègies de contenció que únicament
tranquil·litzin i converteixin els pobres en éssers
domesticats i inofensius. Que trist és veure com
rere suposades obres altruistes, es redueix l’altre a
la passivitat, se’l nega o pitjor encara, s’amaguen
negocis i ambicions personals. Jesús els diria: hipòcrites! Que bonic que és, en canvi, quan veiem Pobles
en moviment, sobretot, els seus membres més pobres
i els més joves. Aleshores sí que se sent el vent de
promesa que revifa la il·lusió d’un món millor. Que
aquest vent es transformi en tramuntanada... Aquest
és el meu desig.
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Aquesta trobada nostra respon a un anhel molt
concret, quelcom que qualsevol pare, qualsevol mare
vol per als seus fills; un anhel que hauria d’estar a
l’abast de tothom, però avui veiem amb tristesa cada
vegada més lluny de la majoria: terra, sostre i treball.
És estrany, però si parlo d’això per a alguns resulta
que el Papa és comunista... No s’entén que l’amor als
pobres està en el centre de l’Evangeli. Terra, sostre
i treball, això és pel que vosaltres lluiteu, són drets
sagrats. Reclamar això no és pas res estrany: és la
Doctrina Social de l’Església.
Terra. Em preocupa l’eradicació de tants germans
camperols que pateixen el desarrelament, i no pas
per guerres o desastres naturals. L’acaparament de
terres, la deforestació, l’apropiació de l’aigua, els
agrotòxics inadequats... són alguns dels mals que
arrenquen l’home de la seva terra natal.
L’altra dimensió del procés és la fam. Quan l’especulació financera condiciona el preu dels aliments
tractant-los com qualsevol mercaderia, milions de
persones pateixen i moren de gana. D’altra banda es
llencen tones d’aliments. Això constitueix un veritable escàndol. La fam és criminal, l’alimentació és un
dret inalienable. Alguns de vosaltres reclameu una
reforma agrària per solucionar algun d’aquests problemes; deixeu-me dir-vos que a certs països, i aquí
cito el Compendi de la Doctrina Social de l’Església,
“la reforma agrària és a més d’una necessitat política, una obligació moral” (CDSE, 300).
Sisplau, continueu amb la lluita per la dignitat
de la família rural, per l’aigua, per la vida i perquè
tothom es pugui beneficiar dels fruits de la terra.
Segon, Sostre. Ho he dit i ho repeteixo: una
casa per a cada família. Avui hi ha tantes famílies
sense vivenda, o bé perquè no l’han tinguda mai o bé
perquè l’han perduda per diferents motius. Família i
vivenda van de la maneta.
Tercer, Treball. No existeix pitjor pobresa material –m’urgeix subratllar-ho–, que la que no permet
guanyar-se el pa i priva de la dignitat del treball. La
desocupació juvenil, la informalitat i la manca de

drets laborals no són inevitables: són resultat d’una
prèvia opció social, d’un sistema econòmic que posa
els beneficis per sobre de l’home, si el benefici és
econòmic, sobre la humanitat o sobre l’home, són
efectes d’una cultura del descartar que considera
l’ésser humà en si mateix com un bé de consum, que
es pot usar i després tirar. Avui, al fenomen de l’explotació i de l’opressió se li suma una nova dimensió,
un matís gràfic i dur de la injustícia social; els que
no poden integrar-se, els exclosos són rebuig, “sobrants”.
Des d’ara mateix, qualsevol treballador, estigui o
no estigui en el sistema formal del treball assalariat,
té dret a una remuneració digna, a la seguretat social
i a una cobertura de jubilació. Aquí hi ha cartroners,
recicladors, venedors ambulants, costurers, artesans,
pescadors, camperols, constructors, miners, obrers
d’empreses recuperades, tota mena de cooperativistes
i treballadors d’oficis populars que estan exclosos dels
drets laborals, que se’ls nega la possibilitat de sindicar-se, que no tenen un ingrés adequat i estable.
Avui vull unir la meva veu a la seva i acompanyar-los
en la seva lluita.
En aquesta Trobada, també heu parlat de la Pau i
de l’Ecologia: no pot haver-hi terra, no pot haver-hi
sostre, no pot haver-hi treball si no tenim pau i si
destruïm el planeta. Són temes tan importants que
els pobles i les seves organitzacions de base no poden deixar de debatre. No poden quedar només en
mans dels dirigents polítics. Tots els pobles de la
terra, tots els homes i dones de bona voluntat, hem
d’alçar la veu en defensa d’aquests dos preciosos
dons: la pau i la natura.
Un sistema econòmic centrat en el déu diner
necessita també saquejar la natura, per sostenir el
ritme frenètic de consum que li és inherent. El canvi
climàtic, la pèrdua de la biodiversitat, la deforestació
ja estan mostrant els seus efectes devastadors en els
grans cataclismes que veiem, i els que més patiu sou
vosaltres, els humils, els que viviu prop de les costes en vivendes precàries o que sou tan vulnerables
econòmicament que davant d’un desastre natural ho
perdeu tot.
Parlem de la terra, de treball, de sostre... parlem
de treballar per la pau i cuidar la natura... Però, ¿per
què en comptes d’això ens acostumem a veure com
es destrueix la feina digna, es desnonen tantes famí-

lies, s’expulsa els camperols, es fa la guerra i s’abusa
de la natura? Perquè en aquest sistema s’ha tret la
persona humana del centre i se l’ha reemplaçat per
una altra cosa. Perquè es rendeix culte idolàtric al
diner. Perquè s’ha globalitzat la indiferència: a mi
¿què m’importa el que els passa als altres mentre jo
defensi el que és meu? Perquè el món s’ha oblidat
de Déu, que és Pare; ha esdevingut orfe perquè ha
deixat Déu de banda.
Alguns de vosaltres heu expressat: aquest sistema
ja no s’aguanta. L’hem de canviar, hem de tornar a
dur la dignitat humana al centre i que sobre d’aquest
pilar es construeixin les estructures socials alternatives
que necessitem. S’ha de fer amb coratge, però també
amb intel·ligència. Amb tenacitat, però sense fanatisme. Amb passió, però sense violència. I entre tots,
enfrontant els conflictes sense quedar-hi atrapats,
cercant sempre com resoldre les tensions per assolir
un pla superior d’unitat, de pau i de justícia.
D’aquí que em sembli important aquesta proposta
d’aquests moviments que alguns m’han compartit,
aquestes experiències de solidaritat que creixen des
de sota, des del subsòl del planeta, confluïu, estigueu
més coordinats, aneu-vos trobant, com ho heu fet vosaltres aquests dies, sí, hem d’intentar caminar junts.
Els moviments populars expressen la necessitat
urgent de revitalitzar les nostres democràcies, tantes
vegades segrestades. És impossible un futur per a
la societat sense la participació protagonista de
les grans majories i aquest protagonisme excedeix
els procediments lògics de la democràcia formal. La
perspectiva d’un món de pau i justícia duradores ens
reclama superar l’assistencialisme paternalista, ens
exigeix crear noves formes de participació que incloguin els moviments populars i animin les estructures
de governs locals, nacionals i internacionals amb
aquest torrent d’energia moral que sorgeixi de la
incorporació dels exclosos en la construcció del destí
comú. I això amb ànim constructiu, sense ressentiment, amb amor.
Jo us acompanyo de cor en aquest camí. Diguem
junts des del cor: Cap família sense vivenda, cap
camperol sense terra, cap treballador sense drets,
cap persona sense la dignitat que dóna el treball.
Estimats germanes i germans: seguiu amb la vostra
lluita, ens fa bé a tots. És com una benedicció d’humanitat.
q
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els fils que ens arruïnen
anàlisi treballada per escolars, sobre els condicionants socials de la desigualtat econòmica

Martín Valmaseda

Cobán, Guatemala, martinvalma.blogspot.com

El professor de ciències socials va arribar el primer dia de classe amb pocs papers a la carpeta. Es va
acostar a la pissarra i va escriure: PROGRÉS, CAPITAL,
IGUALTAT. Va girar-se i va preguntar als alumnes: Com
ho veieu? Sobre això hem de treballar aquests tres
mesos.
Doncs –va parlar una de les alumnes més atrevides– ho veig cru. Si hi ha progrés i fa falta capital per
assolir-lo, no veig que arribi a haver-hi gaire igualtat.
Si hi ha igualtat, no veig com es pot repartir el capital.
I si hi ha capital, per a qui serà el progrés?
Abans que saltés la discussió, l’educador va fer
una petita introducció plantejant-los-hi el punt de
partida: Vosaltres viviu en un país on se suposa que
tots els seus habitants intenten progressar en l’economia, personal i col·lectivament. I no només en l’economia. Viviu en un món on, segons semblen preveure les
estadístiques, el percentatge d’acumulació de riquesa
per part de l’1% més ric de la humanitat, l’any 2016
assolirà el 50% de la riquesa mundial... La pregunta a
treballar és: Quins són els factors socials en la població que condicionen i faciliten aquesta acumulació de
riquesa per a ben pocs? Hauríem de començar fent la
llista d’aquests factors.
El professor va haver d’aclarir una mica la qüestió.
Després va organitzar-los en grups i van començar a
treballar.
A través de les seves discussions, consultant els
continguts del llibre de ciències socials, i dialogant
sobre les seves experiències, van anar repassant les
actituds de resignació, d’indignació... a la societat
que ells coneixen, i les tècniques del poder que controla els fils dels ciutadans, convertits moltes vegades
en titelles dels poders polítics i econòmics que acaparen la propietat.
Mitja hora després, van aparèixer damunt de la
pissarra sis paraules producte de les animades discussions. Les actituds personals i socials, caldo de cultiu
d’aquesta desigualtat econòmica:
RESIGNACIÓ + RELIGIÓ + POR + EDUCACIÓ + CONSUMISME + COMPETÈNCIA
El professor va permetre’s afegir amb gest irònic
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un factor més: I A MI QUÈ?
Aquesta va ser la tasca dels nois durant els tres
mesos següents. Aquí reflectim algunes característiques de la seva investigació en equip.
Es tractava d’analitzar les actituds mentals que
provoquen i/o permeten les desigualtats econòmiques
a la societat, l’enorme diferència entre uns pocs molt
rics, i les masses de pobres al món. Aquest és el resum dels treballs:
RESIGNACIÓ: (es refereix a l’actitud de pobles o
societats que, degut a la manca de cultura i consciència, no són capaços de reaccionar davant d’una economia causant de diferències injustes).
Els alumnes van començar posant en comú situacions del país que mantenen la gent en la pobresa, i la manca de reacció popular davant d’aquesta
situació. Van quedar en fer entrevistes a parents i
coneguts en situació de pobresa i compondre un petit
diccionari de frases que havien escoltat en els seus
ambients: “Hem nascut pobres, morirem pobres”...
“La vida és així”... “Qui pot, pot”... “Cadascú té el seu
destí”.
Després van treballar l’anàlisi de les causes
d’aquestes actituds. Alguns visitaren barris marginals
on hi havia gent en situació de subdesenvolupament.
Van preguntar-se: Com afronta la gent dels nostres
barris les desigualtats econòmiques? Quines actituds
manifesten: decebuts, lluitadors, indiferents, optimistes, violents...?
Van deduir que l’actitud de resignació és una conseqüència d’anys en el procés històric de la desigualtat. Freire ho anomena “consciència ingènua”: Som
pobres pel destí, i davant d’això no pot fer-s’hi res.
RELIGIÓ: (es refereix a una visió religiosa desencarnada que domina en algunes societats i les paralitza de qualsevol actitud reivindicativa).
El treball sobre el factor religió com a element
d’empobriment va crear un viu debat entre els joves.
Van aparèixer tres tendències: els qui mantenien com
a dogma l’expressió marxista: “la religió és l’opi del
poble”, els que defensaven que una religiositat seriosa
anima a treballar per al progrés, i els que distingien

entre religió i fe, afirmant que aquesta tenia un poder alliberador, mentre que la religió moltes vegades
s’inhibeix davant el que passa fora del temple, com a
producte d’un fatalisme inspirat en motivacions religioses: “som pobres perquè Nostre Senyor així ho ha
volgut”. El que Freire anomena “consciència mítica”.
POR: (es refereix tant als governs que imposen
sobre els treballadors una vigilància policial, com als
ambients d’atracaments i extorsions que pateixen,
sobretot, els pobres).
En aquest apartat va destacar un alumne fill de
refugiats polítics i dues joves alumnes vingudes de
zones rurals, les famílies de les quals havien perdut
les seves terres, pressionades per agents (guàrdies
privats) d’empreses mineres. Els grups van anar analitzant com les forces armades dels països neoliberals
depenien dels poders econòmics que les mantenien, i
al servei dels quals estan. Fills de líders obrers, alumnes de l’institut, van donar suport a aquesta anàlisi
que explicava com es mantenien les diferències pobresa-riquesa.
EDUCACIÓ: (es refereix tant a l’educació escolar
com als mitjans de comunicació en mans dels poder
econòmics).
En aquest punt de l’anàlisi es va realitzar una
divisió del concepte d’educació: educació formal
(l’escolar) i la informal (els mitjans de comunicació).
En el primer, els joves estudiants, per fer les seves
crítiques, tenien el “desavantatge” que el centre
educatiu on estaven manifestava en general una línia
d’anàlisi dialogant; el mateix estudi que estaven fent
ho demostrava. El treball va ser més actiu en abordar
els mitjans de comunicació: recollida de materials de
premsa, enregistraments de ràdio, selecció de pel·lícules. En tots ells els estudiants van anar analitzant
els factors que jugaven a favor de l’enriquiment dels
privilegiats, perquè creaven en els oients una mentalitat conformista.
CONSUMISME: (es refereix tant a una mentalitat
superficial orientada a despeses innecessàries com a
les forces publicitàries i ambientals que fonamenten
els capritxos).
Relacionat amb allò anterior, els joves es van dedicar a analitzar els objectes, viatges, construccions,
despeses de luxe... que trobaven dominant l’ambient
social. Les despeses inútils a les quals la publicitat
induïa. Van poder fer una llista de tot el que tenien a

casa seva, i sense el qual podrien viure sense problemes.
Naturalment, la divisió entre útil i inútil no és fàcil, però el treball va ajudar a afinar l’esperit d’anàlisi
en aquells estudiants de classe mitja baixa.
COMPETÈNCIA: (es refereix a la creació d’actituds
socials en les quals es cultiva l’obstinació per triomfar
sobre col·lectius i individus vistos com a oponents).
El tema està relacionat amb els elements educatius o deseducatius que formen les persones per
enfrontar-se a la vida, per destacar i sobresortir, alimentant l’individualisme i arraconant la solidaritat, el
progrés col·lectiu del país: en aquest tema es reforçava l’enriquiment amb la recerca de poder. L’ésser humà
no està condicionat només pel desig de possessió de
béns, sinó per la creació de situacions de domini. Els
joves analitzaren els mòbils que inspiren els qui s’aferren al poder com a camí per a l’enriquiment.
La INDIFERÈNCIA (I A MI QUÈ?): (es refereix a la
tendència de gent aparentment informada però que
cultiva una actitud passiva i superficial davant les
desigualtats econòmiques i socials).
La proposta del professor va posar en tela de judici les actituds de les persones, la desviació de l’atenció personal sobre elements secundaris, l’eficàcia de
l’”esport-espectacle” per arraconar la política i l’economia, així com valors culturals i estètics per als qui,
davant la societat només queden en això, en simples
espectadors. Els que quan no es tracta de futbol o
sensacionalisme miren cap a un altre costat.
Tots aquests treballs van durar tres mesos. Van
acompanyar-los entrevistes, diàlegs i debats, anàlisis
de pel·lícules i llibres, i la redacció d’uns textos juntament amb l’edició d’un vídeo: “QUE NO TE HALEN
DE LES HILOS”, que va reforçar l’anàlisi i la presa de
consciència dels nois. Va sorgir en ells l’esperança
que en la societat que pensen construir deixi d’existir
aquesta brutal diferència entre riquesa i pobresa; que
ens anem acostant a un altre món d’igualtat. Avui és
utòpic, però possible. Com a mínim donant-hi passos.
Tot i que les circumstàncies de la seva realització van ser
diferents, el vídeo esmentat està disponible a CAUCE: equipocauceguatemala.blogspot.com/p/nosotros.html. Acompanyat
d’aquest article, pot ser útil en escoles o centres culturals, CEBs
o/i grups de reflexió. El vídeo «Que no te halen de los hilos» és
a: youtu.be/LYSBFzc5Bq0 Com a DVD es pot adquirir a CAUCE:
q
equipocauce@gmail.com, tel.: 502-22306363
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Mesos més tard això serà una anècdota més,
d’aquelles que agrada d’explicar al pati de casa, a la
seva gandula preferida, sota l’ombra del flamboyán.
La Silvita estarà a la seva falda, incitant-lo a explicar
més, “i després què va passar, papi?”, i ell altre cop
haurà de tornar a inventar detalls de la història, com
fa sempre: posar abismes on hi havia forats, selva
on hi havia una minsa vegetació, lleons i pumes en
comptes d’alguns llangardaixos i serps de mala mort,
i la Silvita obrirà els ulls, molt grans, aquells ulls que
són de sa mare, i dirà un ohhhh molt prolongat, i
l’abraçarà i riurà i ell tornarà a ser l’home més feliç
del món, encara que la Silvia li digui baixet “mira que
arribes a inventar”, i el petó li digui que no és pas un
reclam sinó part del joc a què convida una tarda sota
el flamboyán, aquest que el besavi va sembrar amb
les seves pròpies mans i sempre ha estat el lloc dels
contes, de les reunions, del retrobament després de
cada viatge. Perquè d’aquest viatge també en tornarà,
com dels altres, i una altra vegada serà l’ampolla de
rom sota el braç d’en Sergio, “ei, campió, com has
deixat la Pàtria Gran?” i l’ardor de la beguda en baixar
per la gola, aquesta ardor dolça i acollidora, diferent
a aquesta altra que li crema a la cama i li escampa
calfreds per tot el cos. Però d’aquesta no en dirà res,
ni se’n queixarà quan el cos de la Silvita, “oi que ha
crescut molt?”, pressioni allà on la pell és més sensible, on va quedar la marca, el record d’aquells segons
que ara tal volta semblin minuts, dies, però que
llavors seran només això, una llàgrima de dolor fàcil
de justificar amb la brisa, o l’alegria de saber-se altra
vegada entre els seus, sota l’ombra del flamboyán de
l’avi, narrant totes les peripècies per aquelles terres
del món, per aquests turons que poden ser tan perillosos, però que en uns mesos tal vegada siguin el lloc
més bonic del món des d’on era possible veure tota la
ciutat als seus peus, com emergint d’entre una gran
abraçada dels pujols, “com a la Sierra Maestra, papi!”,
sí, com a la Sierra Maestra, i tornarà a explicar-li
els seus temps d’acabat de graduar, quan li va tocar
servir en un Consultori Mèdic d’un poblet de la Sierra
Maestra, molt a prop d’on va establir-se, el 1958, la
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Comandància General de l’Exèrcit Rebel, a La Plata. I
arribaran a la seva ment els records de la seva primera
visita a aquell lloc on van estar Fidel i el Che; potser
sentir la mateixa emoció d’aleshores, la que li ve cada
vegada que ho explica i repeteix que només és comparable a l’emoció que va sentir allà a Vallegrande, a
La Higuera, davant del bust del Che, els cartells que
recorden el guerriller, les parets que van veure’l morir.
Aleshores lliscarà una llàgrima i no haurà de justificar-la, perquè tots ho saben revivint aquella visita,
tants de cops explicada sota el flamboyán. La Silvita
l’abraçarà en silenci, i en Sergio alçarà el got saludant, abans de beure’s el glop, en homenatge mut.
Ara donaria qualsevol cosa per provar un glop
d’aquesta ampolla amb la que sempre el rep en Sergio.
Sentir la dolça ardor del líquid baixar per la seva gola,
escalfar-se amb la seva calentor i deixar-se dur per les
brises de la tarda i la veu de la Silvia que li arriba des
de la cuina, com un cor d’àngels. Però la gola li crema
d’una altra ardor, seca, com si tota la pols de la carretera hi hagués anat a parar. I les veus que escolta no
s’assemblen a les de la Silvia ni al cor d’àngels; és un
lament, una queixa que s’arrossega entre el pedregar
i li puja per la cama com si brotés de la carn oberta,
encara que endevina que ve de més enllà, de l’altre
costat d’aquell núvol de pols que sembla que no acabi
mai de baixar, i li amaga a la vista com ha quedat la
camioneta en què viatjaven, o quin dels seus acompanyants és el que crida, es lamenta.
Més tard, amb la Silvia, sota el flamboyán, intentarà recordar els detalls, però no seran diferents a
aquella successió desenfrenada d’imatges que ara l’assetgen, aquests segons en els quals el riure despreocupat es trenca en un crit, una advertència i després
tot voltes i més voltes, cops i més cops; després el
silenci i, després, ¿quant de temps després?, la consciència del dolor i l’ardor a la cama. Llavors la Silvia,
li acaronarà el cabell, li farà un petó al front i plorarà
en silenci les llàgrimes que ara no pot plorar, allà,
tan lluny de tot, d’aquests turons traïdors, d’aquesta
pols que l’ofega i es posa a cada racó del seu cos,
en aquesta ferida oberta a la seva cama. La Silvia,

allà, potser camí de l’escola a buscar la Silvita, que
sortirà corrent amb un paper a la mà, el nou dibuix
que haurà fet a classe i la Silvia escoltarà l’explicació
de la nena, “aquest és el meu papa i aquests són els
nenes que cura perquè es posin millor”, i la Silvia ho
endevinarà en els traços infantils i potser pensi en ell
i el vegi, com a través dels ulls de la seva filla, embolicat amb la seva bata, “crec que em vaig enamorar
el primer cop que vaig veure’t en bata”, guarint els
nens dels pujols. Llavors mare i filla caminaran cap a
casa, molt contentes, despreocupades, a escriure-li un
correu al papa, “perquè sàpiga que li has fet un altre
dibuix”. Ell sap que serà un dibuix bonic, ple de colors, on no caben aquests ocres llastimosos de la pols,
on el vermell no serà pas el de la sang que li banya la
cama, sinó el de la bandera que a la Silvita sempre li
agrada de posar-li a les seves mans, com perquè no hi
hagi dubtes d’on ve “el seu papito”.
S’incorpora amb dificultat. Ha aconseguit calmar
l’hemorràgia amb un torniquet improvisat. La pols
s’ha assentat i aconsegueix veure uns metres més
enllà del perfil del cotxe. Molt a prop seu els cossos
immòbils d’alguns dels seus acompanyants. Estan
coberts de pols i ben just pot identificar la Rosa, pel
vestit que sobresurt per sota de la bata, ara confosos
en un mateix tros de tela polsegosa i amb rastres de
sang. Tornar a escoltar les queixes, ara més definides.
Provenen de l’interior de la camioneta i va cap allà,
arrossegant la cama. En arribar-hi veu el rostre ensangonat d’en Turiño, el xofer.
- Collons, secall, perdona’m! – es lamenta en Turiño en veure’l arribar.
- Calma, negre, calma! –diu, mentre dóna un cop
d’ull cap a l’interior de la cabina. Al costat d’en Turiño
hi ha en Manrique, el Cap de la Missió Mèdica; té el
cap recolzat contra el vidre de la finestreta, esquitxat
de sang.
- No m’he adonat d’aquest sot, secall, perdona’m,
collons!
- No et preocupis negre, aquestes coses passen!
Ara necessito que et calmis i em diguis on et fa
mal –el negre intenta calmar-se, respira a fons vàries
vegades. El negre Turiño, el xofer, el seu amic d’altres
missions, un “as al volant” com li diuen tots els que
hi han treballat per aquestes serralades de Bolívia, els
carrers haitians, o fins i tot allà, pel Pakistan, quan
va haver-hi el terratrèmol. El negre Turiño que sempre

té un paper protagonista en les seves narracions allà
a casa, sota el flamboyán, quan explica el seu bon
humor, els seus acudits, la seva habilitat com a xofer,
però també del seu terror a les serps i a la sang. El
negre Turiño que no pot veure una xeringa amb sang i
ara hi té tota la roba tacada, indicant-li amb un gest
del cap que no, que no li fa mal res, que està sencer,
que ajudi els altres. Però al menor moviment el rostre
se li descompon i se li escapa una queixa, mentre
porta la mà cap a un costat de l’abdomen. – Està bé,
negre, mira de no moure’t gaire! Dono un cop d’ull als
altres i estic amb tu, un altre cop, ¿d’acord?
A la Silvia només li explicarà en detall aquesta
conversa, la resta dirà que se li ha extraviat, com els
instants exactes de l’accident. Ella ho comprendrà i
l’abraçarà en silenci, sense fer-li notar que ja ho sap
tot, que els directius de l’hospital li hauran explicat
què va passar aquella tarda, de la mort dels altres
membres de la Brigada Mèdica Cubana que viatjaven
en aquella camioneta, el cap de la Missió inclòs, dels
altres que, “mercès al ràpid procedir del seu marit,
van aconseguir salvar-se”. Ell es deixarà abraçar i tornarà a aquell moment en el que es mou d’un costat a
l’altre, inspeccionant els cossos dels altres metges que
l’acompanyaven, descobrint amb dolor que res podia
fer per aquest o per aquell; i l’alegria de descobrir que
un encara respira, amb prou feines, però encara respira. I es deixa caure al seu costat i li troba la ferida on
brolla la sang i aconsegueix detenir l’hemorràgia, amb
restes de la seva pròpia bata, fins que trobi les bosses
amb medicaments que hi ha a la camioneta. Entre els
braços de la Silvia encara es preguntarà com va poder
arribar a la camioneta, malgrat el martiri de la seva
cama ferida; o com va poder ajudar el negre Turiño
a sortir de la cabina i, després d’ajaure’l a un costat
del cotxe, tornar amb el maletí de primers auxilis, a
ajudar l’altre col·lega. Ara tampoc ho sap, però allò
important és que ho ha fet, que sobre la seva cama
sana aguanta el cap de l’altre metge que respira ara
amb més facilitat, que si mira a la seva esquerra pot
veure el negre Turiño, queixant-se, però viu.
Sent com li llisquen per les galtes unes llàgrimes,
les primeres que es permet en molt de temps. Però
sap que no són pas llàgrimes de dolor, d’aquell dolor
intens que li arriba des de les entranyes de la seva
cama; o del saber-se envoltat dels cossos inerts dels
qui, fins fa uns minuts, compartien amb ell somnis i
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Sóc d’un barri conegut on t’assalten i se t’enduen el
que tens; no només coses que els diners poden comprar,
sinó també allò que no es pot veure: la innocència, les
idees, l’amor. De petita vaig criar-me entre animals de
corral. La meva àvia era la meva mare, la meva mare
no ho era. Els meus records s’han reconstruït fa poc, i
d’això us vinc a parlar avui.
El matrimoni dels meus pares va ser feliç poc temps;
el desencís per la manca de feina al camp va dur el meu
pare a un alcoholisme ferotge que el convertia en tot
allò que sobri no era: la violència se n’apoderava i es
materialitzava en cops a la meva mare, qui va anar perdent la paciència i la fe, i va optar per anar-se’n lluny de
casa amb el meu germà en braços i jo agafada de la mà.
Quan la teva família es trenca i ets petit sols cercar
on va la teva peça en el trencaclosques sense forma
aparent; la mama va entrar en una profunda depressió
que li va fer cercar consol en substàncies estimulants i
braços esporàdics, descurant així els seus fills; nosaltres,
vam ser adoptats per la nostra àvia, dona de gran cor i
escassos recursos.
En aquest instant en què la gana arriba i no hi ha
manera de calmar-la ni algú que resolgui aquesta carència, la teva infància o adolescència es veu trencada
i obligada a tornar-se tan adulta com sigui possible;
cerques, cerques sense parar alguna sortida, i moltes
vegades aquesta no és la millor. Va ser així com vaig
començar a prendre part en la delinqüència juvenil.
Cercava acceptació, amics, menjar, i, més que diversió,
oblidar-me una mica de la meva solitud i pobresa. Naturalment les drogues eren part del joc: consumir-les, vendre-les, necessitar-les; eren un bàlsam a les meves ferides i a la meva destrucció silenciosa. Aquest ambient de
vicis i ignorància, estats alterats, et fa perdre la noció
del temps, l’espai i l’amor, desdibuixat per no trobar-lo
en els episodis sexuals involuntaris que van acabar per
arrencar-me la innocència dels meus pocs anys. La meva
ment albergava la idea del suïcidi quan l’efecte de les
drogues acabava, l’ansietat... i el preguntar-me per què
havent-hi tants de nens amb família i una llar on viure,
a mi m’havia tocat patir d’aquesta manera.
Enmig d’aquesta crisi, va passar allò esperat. Una de
tantes nits de soledat vaig voler acabar amb el dolor lli238
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gant una corda a una de les bigues del sostre de la meva
habitació. Vaig pujar a un cubell i sospirant vaig fer un
salt enlaire. Però l’ús que la meva àvia havia fet de la
corda aquells matins assolellats, no va ajudar gens, i es
va trencar al cap de poc. Vaig caure a terra, sense aire, i
amb un mal al coll que em va durar setmanes. L’endemà
la vaig conèixer.
Jo vagava entre els carrerons i ella va sortir de la
botiga amb una ampolla d’aigua a les mans. Les nostres
mirades es van creuar. He de dir que tenia uns ulls protectors com jo no n’havia vist en ma vida. Va preguntar-me el nom i em va convidar a acompanyar-la. Vam
arribar al lloc on vaig entendre que faria una xerrada a
un grup de joves.
Ella va parlar del valor de la vida i de la persona, va
parlar de l’amor; les seves paraules eren com espases
que travessaven les meves ferides; vaig sentir un impuls,
un desig de sortir d’aquell lloc; era obvi que la meva
experiència no era com la d’aquells nois que segurament
tenien pares, menjar calent, roba neta, i que sens dubte
anaven a l’escola. Em vaig sentir fora de lloc i ells em
veien estranya. Això no obstant, i sense saber per què,
vaig romandre-hi. Quan tot va acabar vaig intentar sortir-ne ràpid, però ella em va atrapar. Ens vam aturar sota
l’ombra d’un macuilí, les flors del qual s’anaven desprenent sacsejades pel silenciós vendaval de març.
- Com estàs –va dir-me somrient.
- Bé, però ja me n’he d’anar –vaig respondre seriosa.
- Tu tens quelcom i ho descobrirem –va comentar.
- No sé de què em parles, adéu-siau.
Vaig intentar caminar ràpid sense comptar les passes
que me n’allunyaven.
- Magdalena! –em va cridar de cop i volta– t’ha caigut això. A les seves mans aguantava un tros de paper
que jo sabia que no era meu.
- Vinga, vine i agafa’l.
Aleshores m’hi vaig apropar, temorosa, molesta i
acalorada, ¿quina mena de joc era aquell? Semblava que
es tractava d’un full plegat.
- T’ha caigut dels pantalons quan has començat a
córrer apressada –va explicar-me calmada.
Aleshores vaig desplegar-lo i vaig llegir en veu
baixa: “Si el meu pare i la meva mare m’abandonen, el

Senyor m’acollirà. Salm 27, 10”.
- Però ¿què és això?, aquest
full no és pas meu –els meus
ulls van cercar-la sense èxit per
explicar-li. “Jo crec que sí que es
teu” semblava que xiuxiuegés el
macuilí.
Aleshores ho vaig entendre. A
la vida hi ha tota mena de persones, missatgers i els que fan obres
bones dels que Déu se’n val per
estimar i sanar les seves criatures.
Després d’aquell dia vaig
decidir alçar-me. Vaig treballar
en una fonda i vaig reprendre la
secundària. Vaig entrar en un grup
d’ajuda psicològica i espiritual, on
hi havia persones amb problemes
com els meus o encara pitjors.
Abans que la meva àvia morís fins
i tot vaig poder acabar la preparatòria. Després, amb la meva bona
mitjana, vaig aconseguir una beca
universitària en modalitat oberta:
Llicenciatura en Treball Social.
Quatre anys després, estic aquí
amb vosaltres.
Vaig decidir explicar la meva
història i canviar la vida de joves
com vosaltres amb vivències i
ferides similars a les meves: abandonats, atrapats en les drogues,
afamats de pa i amor, abusats
sexualment... les nostres cares són
diferents, però les batalles són les
mateixes.
Mai vaig tornar a veure aquella dona que va tocar la meva vida
amb el vers d’aquell salm, però
avui gràcies a ella estem aquí.
Benvinguts sigueu tots, nois i
noies a la vostra “Casa del Jovent
‘Macuilí’”. Ànims, perquè la nostra
veritable batalla comença aquí. q

Simó de Cirene
ACCÈSIT DEL Concurso de
«PÀginEs NeobíbliQUEs 2016»

L’home venia, des del bressol, arrossegant una vida laboriosa. Llaurava la terra.
Primer l’acariciava preparant-la per sembrar. Després llençava als solcs la llavor
que esdevindria pa. I esperava. Cada lluna
nova sortia a contemplar el miracle de la
vida: naixien els brots així com li naixien
els fills. Els tractava amb la mateixa
tendresa. Tot era sang de la seva sang.
Abraçava la seva dona com hagués volgut
abraçar el món sencer, tot l’espai planetari, amb les seves muntanyes altes i les
seves valls verdes. Per a ell tot era diví.
Però una tarda que tornava content de
la seva feina de pagès, es va veure obligat
a ajudar un condemnat a mort: els soldats
van empènyer-lo, el van marcar i li van
posar damunt la seva esquena ampla la
creu que l’home que anava a morir ja no
podia aguantar.
Simó de Cirene es va convertir així en
acompanyant del dolor del món.
L’home que anava a ser crucificat va
agrair-li des del fons de la seva ànima
humiliada i del seu cos torturat aquest
gest solidari: el començament va ser de
contratemps per al pagès, i en el camí al
Calvari, va descobrir que ajudar un home
era més important que llaurar la terra.
Perquè el creixement del blat el dóna
Déu a través del sol i de la pluja. Però
l’ajuda a un martiritzat la dóna l’home, en
resposta a la vocació rebuda. En això hi va
l’honor de ser persona.
Des d’aleshores, Simó de Cirene no va
conèixer mai el descans. L’home de la creu
va donar-li, en agraïment, el do de tenir
sempre un cor solidari.
Des d’aleshores, va per tots els camins
de la terra llençant llavors d’esperança. No
hi ha dolor arreu del món que no tingui la
solidaritat d’un Cireneu.
Els que entren a la mar cercant Lam-
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pedusa, els que tracten d’esquivar els murs
fronterers, els que han d’abandonar la
seva terra, el seu cel i la seva cultura, els
que són rebutjats pel sistema que aixopluga dictadures i empara els depredadors de
persones i paisatges, els que són mirats
amb sospita o amb burla perquè pertanyen
a minories religioses, sexuals, culturals...
poden trobar un Cireneu.
Des d’aleshores, en Simó no té pàtria,
ni religió, ni condició social, política o
cultural. Tampoc té edat ni nom propi:
una vegada va anomenar-se Antonio
Montesinos; una altra, Teresa de Calcuta.
Alguns cops ha estat estrella de cinema,
i d’altres apareix com a metge de pobles
pobres. S’ha contagiat de l’èbola a Àfrica,
i sempre ressuscita convertit en veí solidari, en dona que recull com a seus els
fills del carrer. Viu a totes les fronteres
on els comensals de la gran taula dels
opulents deixen arraconats els que tenen
gana. Visita els empresonats i acompanya
a funerals dels que moren sols.
Tots els que tenen ulls per veure-hi i
orelles per escoltar poden donar testimoni
d’aquest pagès convertit en germà. Als
nostres països llatinoamericans i del Carib
se l’ha vist recórrer els carrers, entrar als
tuguris, abraçar els malalts, defensar els
que la injustícia institucionalitzada de les
nostres democràcies formals persegueix i
condemna.
En Simó és jove i vell, és dona i home,
és savi i ignorant, és del nord i del sud, és
famós i desconegut. I com que no pensa
en els seus interessos sinó en la vida dels
altres, fins i tot se li pot haver oblidat
que aquest do de la solidaritat li deu a un
home que va trobar en el seu camí: va ser
quan tornava del tros i uns soldats li van
carregar la creu d’un condemnat a mort.

q
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PARTICIPACIÓ FEMENINA: UN DEUTE D’ANYS
Premi del Concurs de
«Perspectiva de gÈnerE’2016»

És un discurs comú d’aquest segle, i el sentim en
boca de milers, la qual cosa afirma que la lluita femenina per l’equitat ja ha complert els seus objectius.
Des de les primeres sufragistes, fins a les independents dones amb alts càrrecs en el món actual, tot
semblaria indicar que, en els temps que corren, la
lluita femenina per la participació ha anat guanyant
terreny fins a col·locar el món en mans de les dones.
Però n’hi ha prou amb una mirada només una mica
més atenta perquè sigui evident que aquest discurs
porta imprès a cada una de les seves lletres la marca
de la dominació patriarcal.
Si bé són innegables les conquestes de drets per
part de les dones, encara falta un llarg recorregut
de lluita per poder parlar de participació plena de la
dona. En totes les esferes a contemplar, existeixen
dades que demostren la baixíssima incidència de la
participació femenina. Es coneix, per exemple, que en
l’àmbit polític els darrers 20 anys el percentatge de
dones en els parlaments s’ha duplicat... per arribar a
representar tot just un 22% del total dels parlamentaris del món. A la regió de les Amèriques, el total
de dones parlamentàries és un vergonyós 26,3%. El
mercat laboral, per la seva part, és terreny de les més
marcades desigualtats entre els sexes: en la majoria
dels països, les dones guanyen de mitjana menys que
els homes; alhora que conformen el percentatge més
gran de la massa que engrandeix les files del treball
informal i les feines vulnerables i infravalorades. Les
dones dediquen entre una i tres hores més que els
homes a les tasques domèstiques i a la prestació de
cures a fills, persones grans i malalts (xifres: ONU
dones).
La història universal ha estat sotmesa a una minuciosa tasca d’invisibilització dels seus personatges
femenins més destacats, quedant les seves contribucions al marge del reconeixement cultural. En l’àmbit
de les arts, escenari de les dones des dels temps més
antics, s’ha recorregut a nombroses argúcies per esborrar-ne la petja, com canviar el seu cognom pel del
marit o del pare, alterar les firmes de les seves obres o
limitar el seu pas per les acadèmies. El món científic
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no és pas més grat: beques, llocs de treball, sous,
invitacions a parlar en conferències... es distribueixen
desigualment entre persones amb els mateixos mèrits
i diferent sexe. Els currículums de dones obtenen una
puntuació menor, alhora que existeix una llarga llista
de tasques científiques dutes a terme per dones, per
les quals van obtenir reconeixement científic homes.
Alarmants són, a més, el nombre de casos de
violència contra les dones i l’índex de feminicidis en
el món: és l’acte extrem de limitació de la dona que li
impedeix participar... de la vida.
Aquestes xifres i fets revelen la invisible trama
patriarcal que teixeixen des de fa mil·lennis les societats del món i ordena les relacions entre els éssers humans, la seva vida quotidiana, les seves produccions,
els esquemes de pensament amb els quals s’aprehèn
la realitat. Les conquestes de la lluita femenina són
proves de la indubtable capacitat de les dones per a
l’anàlisi crítica de la societat i la seva transformació,
així com de la força de la seva organització col·lectiva, però és un moviment jove davant de tota una
història de dominació masculina. Les dones, en gran
mesura, continuen quedant fora de diverses esferes,
sovint a causa de les violències del sistema masclista:
lleis, pràctiques i estereotips de gènere que no les
afavoreixen, baixos nivells d’educació... entre d’altres.
Fer visible l’efectiva dominació masculina és el
primer pas per pensar la participació femenina en el
món actual. El segon pas és interrogar-la en el lloc
que la situen les coordenades traçades pel neoliberalisme i la globalització, que han donat lloc a noves
formes d’opressió de les dones. En la conjuntura actual, l’opressió de les dones s’entrellaça amb l’opressió
de la societat de classes pròpia del capitalisme. En un
context de producció capitalista, la família patriarcal
es configura com l’òrgan social que reprodueix i sosté
les condicions del sistema, i es produeix la divisió
d’espais d’acord amb el gènere. L’home es defineix
com a productor de mercaderies, mentre que la dona
es veu restringida a l’elaboració de valors d’ús per al
consum directe i privat. Aquesta divisió circumscriu
l’esfera pública a allò masculí, i la privada a allò fe-

mení; divisió que té efectes sobre
la subjectivitat de la dona: el
sentiment de no ser reconeguda,
de ser inútil o incapaç, el temor
al ridícul, les inquietuds sobre el
cos o la veu, són sensacions que
moltíssimes dones han manifestat
experimentar quan s’enfronten a
situacions socials fora del cercle
íntim.
Per la seva part, la inserció de
les dones en el règim del treball
assalariat, lluny de comptabilitzar-se com un acte d’alliberament,
les empeny a les mateixes condicions d’opressió que als seus
companys homes, amb un plus: la
feina assalariada implica un règim
pensat segons els esquemes del
treball tradicional masculí. No hi
ha flexibilitat horària, no hi ha
guarderies per nens en els llocs
de treball, no hi ha fórmules que
conjuguin l’activitat productiva i
reproductiva. Si es té en compte
que l’anomenat “treball invisible”
(tasques domèstiques, cura de fills
i malalts) està majoritàriament en
mans de les dones, que inserides
en el mercat laboral acaben complint amb una esgotadora doble
jornada laboral, i això les força
a més a destinar menys temps a
l’educació, l’oci o la participació
política, entre d’altres.
Són nombrosos els reptes que
els temps que corren imposen a
les dones, en una lluita a la qual
encara li falta molt per declarar-se
caduca. Involucrar-se, enfortir i
acompanyar les seves accions per
desemmascarar i transformar el
patriarcat és una de les rutes vers
q
l’equitat.

Col·LEcció «tempS axial»
Patrocinada pEr AQUEsta «Agenda LLatinoamericana
Imprescindible per estar a l’aguait dels avanços de la teologia
llatinoamericana de l’alliberament i del seu punt de trobada amb
altres fronteres del pensament, els «nous paradigmes» del pensament
mundial actual. Vet aquí els títols ja publicats:
1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado.
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II.
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones.
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo religioso. Curso sistemático de teología popular.
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III.
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano
(sobre la obra de Paul F. Knitter).
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV.
9. R. FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y religión.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe en lenguaje de
modernidad.
11. Ariel FINGUERMAN, La elección de Israel.
12. Jorge PIXLEY, Teología de la liberación, Biblia y filosofía procesual.
13. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
14. John Shelby SPONG, Un cristianismo nuevo para un mundo nuevo.
15. Michael MORWOOD, El católico del mañana.
Últims, recentment publicats:
16. Roger LENAERS, Aunque no haya un dios ahí arriba.
17. Diarmuid O’MURCHU, Teología cuántica. Implicaciones espirituales
de la nueva física.
18. John Shelby SPONG, Por qué el cristianismo tiene que cambiar o
morir.
19. John Shelby SPONG, Vida eterna.
Els preus són explicables pel caràcter voluntari i gratuït del treball
a la col·lecció. També es poden adquirir en format digital a la meitat
del seu preu...
Llegeixi l’índex, el pròleg del llibre que l’interessi, i vegi com
adquirir-lo a: http://tiempoaxial.org
Els volums 1, 3, 6, 8 i 13 formen la coneguda sèrie «Por los muchos caminos de Dios», projecte teològic col·lectivo de l’ASETT, que
confronta la teologia de l’alliberament amb la teologia del pluralisme
religiós. Vegi la sèrie, en quatre idiomes:
http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
També està disponible aquesta col·lecció en portuguès, «Tempo
Axial», a l’Editorial Paulus, de São Paulo, Brasil, www.paulus.com.br
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Qui És qui
Entre ELs autors d’AQUesta agenda

Només alguns; els altres no necessiten presentació per als nostres lectors.
Marcelo BARROS, Camaragibe, Recife, Brasil, 1944,
Claudia FANTI. Periodista i activista social, treballa
d’una família catòlica d’obrers pobres. Biblista, coordia ADISTA, revista militant italiana, des de la qual acomnador de l’Associació de Teòlegs del Tercer Món a Amèri- panya sobretot els moviments populars llatinoamericans.
ca Llatina, ha escrit 35 llibres sobre lectura popular de Forma part de l’associació de promoció social «Informala Bíblia, Espiritualitat Ecumènica, Teologia de la Terra, zione equa e solidale» i és cofundadora de l’Associació
Teologia del Macroecumenisme i del Pluralisme Cultural «Amig@sMst-Italia». Ha escrit El Salvador. Il Vangelo
i Religiós. És conseller de la Pastoral de la Terra i del
secondo gli insorti i és coautora de La lunga marcia dei
Moviment de Camperols sense Terra (MST) Actualment,
senza terra. Socialismo del XXI secolo e modelli di civilviu en una comunitat laica a Recife (PE), Brasil, en
tà dal Venezuela e dall’America Latina.
tractament de salut, i col·labora en diverses revistes de
teologia de diferents països.
Juan Antonio FERNÁNDEZ MANZANO (1965) és
Doctor en Filosofia i Llicenciat en Filologia Anglesa per
Nicolau João BAKKER, fill d’immigrants holandesos, la UCM. És professor de Filosofia Política a la Facultat de
sacerdot de la Diòcesi de São André, al gran São Paulo, Filosofia de la UCM, Universitat Complutense de Madrid,
Brasil. Format en filosofia, teologia i ciències socials, ha i Director de la Revista Internacional de Filosofia Polítitreballat sempre, pastoralment, a perifèries rurals i urca Las Torres de Lucca. Les seves darreres publicacions
banes. Ha sigut professor de Teologia Pastoral a l’ITESP/ són Política para la globalización, La recuperación de lo
SP, educador popular en el Centre de Drets Humans de
político en la era global (Antígona, Madrid, 2014) i Un
Campo Limpo (CDHEP/SP) i, com a regidor pel PT, dedicà Estado global para un mundo plural (Biblioteca Nueva,
vuit anys a la política en el municipi d’Holambra, SP.
Madrid, 2014).
Cerca una integració harmoniosa entre teologia, espiritualitat i compromís sociotransformador, en perspectiva
Alfredo J. GONÇALVES, Illa de Madeira, Portuintereligiosa ecològicament responsable. Des del 2011
gal,1953. Religiós escalabrinià, el carisma del qual és
escriu regularment a revistes com Vida Pastoral, REB,
treballar amb els immigrants i refugiats arreu del món.
Convergência i Grande Sinal.
Des de 1969 viu al Brasil. Va ser assessor de la CNBB
per a la Pastoral Social. Ha treballat sempre en aquesta
Frei BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo, més
pastoral: a la perifèria i les faveles de São Paulo, amb
conegut com a Frei Betto (Belo Horizonte, Minas Gerais, els sense sostre, amb els treballadors de la canya.
25 d’agost de 1944) és un frare dominic brasiler, teòleg
de l’alliberament. És autor de més de 50 llibres de diverFernando GUZMÁN, Llic. en Treballo Social, amb
sos gèneres literaris i de temes religiosos.
especialització en Organitzacions de la Societat Civil
(FLACSO) i DH (PLED). Coordinador laic de l’àrea de
Jordi COROMINAS va néixer a Balsareny, Catalunya, Justícia, Pau i Integritat de la Creació dels Missioners
el mateix poble de Pere Casaldàliga, familiar seu. Ha
Claretians a Argentina, Xile, Paraguai i Uruguai. Des
viscut durant catorze anys a Nicaragua i El Salvador on d’aquest espai i juntament a l’ONG PROCLADE, treballa
va dirigir un doctorat en filosofia iberoamericana que
en l’articulació d’iniciatives i projectes que cerquen proera un dels projectes d’Ignacio Ellacuría, rector de la
moure els DH i els dels Pobles en diferents comunitats
Universitat UCA assassinat el 1989. Doctor en filosofia, d’aquests països. Treballa a Constitución, un dels barris
s’ha dedicat a l’estudi de la filosofia de Zubiri i a la seva més empobrits de la ciutat de Buenos Aires.
projecció en el camp de l’ètica, la filosofia de la religió
i la filosofia social. Actualment treballa a la Universitat
Elfriede HARTH, nascuda colombiana, viu entre BoRamon Llull de Barcelona, en una mestria de diàleg
gotà i Frankfurt, i és militant de la causa de l’accés de la
intereligiós.
dona al sacerdoci. Entrevista i presentació: https://goo.
gl/FGwlx7
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Juan Luis HERNÁNDEZ AVENDAÑO. Politòleg.
Candidat a Doctor en Ciència Política per la Universitat
Autònoma de Madrid. Analista polític en mitjans de
comunicació impresos i electrònics. Membre de les CEBs
des de 1985. Professor universitari des de 1995. Ha
escrit centenars d’articles i diversos llibres sobre política a Mèxic. Fundador de la Càtedra Ignacio Ellacuría
d’Anàlisi de la Realitat, promoguda per sis universitats
d’A.L. i Espanya.
Luis INFANTI DE LA MORA (Udine, Itàlia, 1954).
El 1978 professà com a religiós servita. Actual Vicari
apostòlic d’Aysén (Patagònia xilena). El seu radical
compromís amb la causa de l’Evangeli, s’ha manifestat
durant tot el seu pontificat en la defensa de la Vida, no
només humana, també de la biodiversitat. S’ha distingit
en la defensa de l’aigua com a dret humà, especialment
a Xile, on està tota privatitzada i s’elaboren gegantescos
projectes hidroelèctrics a la seva regió, com Hidroaysen
(vegeu a internet la seva carta pastoral El Agua de cada
día dánosla hoy).
Luis RAZETO MIGLIARO, economista xilè, un dels
teòrics llatinoamericans més versats en economia solidària o del treball. La seva ha estat una vida dedicada a
fonamentar teòricament aquesta economia com l’única
digna de l’ésser humà, a fer-ne una «economia comprensiva». Per convicció, el seu esforç científic ha sigut
sempre pluridisciplinar, econòmic social, antropològic,
filosòfic, ètic i espiritual. Expressió d’això darrer és el
seu llibretó El Proyecto de Jesús. Practicant d’allò que
teoritza i escriu, és director de la «Fundació Solidaritat»
i de la «Fundació Hàbitat per a la Humanitat» (Xile).

regional i comunitària, ecologia i biologia evolutiva, així
com en ciències polítiques.
Gabriela SERRA, Mataró 1951, és activista, agitadora de la pau. Partint d’una militància d’esquerra els anys
setanta es va vincular als moviment veïnals i els anys
vuitanta va tenir una presència destacada en el moviment anti-OTAN. Després va formar part de les Brigades
Internacionals de Pau. Amb elles va viatjar a Guatemala
i el Salvador on va viure de prop els sagnants conflictes
que van assolar Amèrica Central a les darreries del segle XX. Avui treballa, entre d’altres projectes, per l’ONG
Entrepobles.
João Pedro STÉDILE, 1953, economista i activista
social brasiler. És l’actual líder del Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra (MST). Gaucho de formació
marxista, i un dels majors defensors d’una reforma
agrària al Brasil. Nascut a l’estat de Rio Grande do Sul,
fill de petits agricultors d’origen trentí (Itàlia), resideix
actualment a la ciutat de São Paulo. Format en economia per la Pontifícia Universitat Catòlica (PUC-RS), amb
postgrau a la UNAM de Mèxic. Va assessorar la Comissió
Pastoral de la Terra (CPT) a nivell nacional.
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.

Gustavo YELA és Professor de Filosofia de la Universitat de San Carlos de Guatemala a l’Escola de Ciències
de la Comunicació i a l’Escola de Formació de Professors.
Articulista a la revista «De Domingo» del diari «Prensa
David MOLINEAUX. Educador i escriptor, establert
a Xile des de fa molts anys. En porta vint oferint cursos Libre», autor de diferents articles a revistes acadèmisobre l’evolució de la vida a la Terra, la nova cosmologia ques, i del Periòdic Universitari d’Odontologia. Investigador a la tesi de mestria sobre la Filosofia Crítica i
que emergeix en ciència, i el seu sentit humà i espiritual. Ha escrit dos llibres sobre aquests temes: Polvo de Alliberadora d’Ignacio Ellacuría.
estrellas (Casa de la Paz, 1998) i En el principio era el
Altres referències:
sueño (Sello Azul, 2002). Per celebrar la nostra humawww.marcelobarros.com
nitat i el món en evolució, forma i condueix grups de
María López Vigil: http://untaljesus.net/about.htm
biodança.
es.wikipedia.org/wiki/Juan_José_Tamayo
pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto
Silvia RIBEIRO, uruguaiana resident a Mèxic, inhttps://es.wikipedia.org/wiki/Ivone_Gebara
vestigadora membre de l’ETC Group, organització interhttps://ca.wikipedia.org/wiki/Teresa_Forcades_i_Vila
nacional dedicada a la conservació i desenvolupament
sostenible de la diversitat cultural i ecològica i als DH. es.wikipedia.org/wiki/François_Houtart
L’equip està format per especialistes en planificació
es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Marroquín
q
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adreces DE CONTACTe
DELS COMITèS
CRISTIANS DE SOLIDARItat
Oscar romero
DE L’eSTAt ESPAnyOL

comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Rúa Fonseca, 8
15004 A CORUÑA
☎ 981 216 096 Comité
corunia@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Cabrales, 37
33201 GIJÓN (Asturias)
☎ 985 091 400
asturias@comitesromero.org

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

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

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

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

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

Comité Oscar Romero
Comitè Oscar Romero
Monestir de Poblet, 14, 11è
Parròquia de Santa Marina
46015 VALENCIA
Milà i Fontanals 10, Can Mariné
☎ 963 474 016
08922 STA. COLOMA
valencia@comitesromero.org
DE GRAMENET (Barcelona)
☎ 933 853 558 - 933 921 568 Comité Oscar Romero
Simón Aranda, 13, 1º, Of. 5
Baula-Comitè Oscar Romero
47002 VALLADOLID
☎ 983 475 574
Tossa, 12
08710 STA. MARGARIDA
valladolid@comitesromero.org
DE MONTBUI (Barcelona)
☎ 938 039 262
baula@comitesromero.org
Comité Oscar Romero
Virgen de la Esperanza, 37
41200 ALCALÁ DEL RÍO (Sevilla)
☎ 625 331 886
sevilla@comitesromero.org
Comitè Oscar Romero
Gandesa 6 bxs. Torreforta
43006 TARRAGONA
☎ i fax 977 544 328
tarragona@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
José Paricio Frontiñan s/n
50004 ZARAGOZA
☎ 976 432 391 Comité
976 395 875
zaragoza@comitesromero.org
ON HI HA
Comitès Oscar Romero?:
www.comitesromero.org/sedes
Comissió Agenda
Llatinoamericana de Girona
C/ Mestre Francesc Civil, 3 bxs
17005 Girona
☎ 972 219 916
www.llatinoamericana.org

Grup de Solidaritat Oscar Romero
Parroquia de San Lorenzo
Plaça de la Inmaculada, 8
08226 TERRASA (Barcelona)
☎ 937 830 599
☎ 937 854 540
terrassa@comitesromero.org
Secretaria i coordinació:
secretaria@comitesromero.org
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