Llatinoamericana
mundial 2020
En el seu gènere,
el llibre llatinoamericà més difós cada any
dins i fora del Continent.
Signe de comunió continental i mundial
entre les persones i les comunitats que vibren
i es comprometen amb les Grans Causes de la Pàtria Gran.
Un anuari d‘esperança dels pobres del món
des de la perspectiva llatinoamericana.
Un manual de companyia per anar creant “l’altra mundialitat”.
Un recull de memòria històrica de la militància.
Una antologia de solidaritat i creativitat.
Una eina pedagògica per a l’educació,
la comunicació i l’acció social populars.
Des de la Pàtria Gran vers la Pàtria Major.

Vegeu la història de l’Agenda,
al llarg de 29 edicions,
a través de les seves portades, a:
latinoamericana.org/digital/desde1992
i totes les agendes a:
latinoamericana.org/digital

Un any més...
Us recordem: continua en línia, i creixent cada any, l’Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana amb tots
els materials que ha produït en aquestes 29 edicions. Animadors de comunitats, mestres, professors, agents
de pastoral... hi trobaran un arxiu de recursos per a les seves activitats d’educació popular, formació, debat...
fàcils de trobar per tema, títol, autor, any de publicació... en tres idiomes: castellà, català i portuguès, a servicioskoinonia.org/agenda/archivo o des del portal de l’Agenda.
latinoamericana.org/2020/info continua essent la pàgina que habilitem anualment per oferir i vehicular
més materials, idees, recursos pedagògics dels que caben físicament en aquest llibre de paper que és l’Agenda.
Continuem amb la “complementarietat entre el paper i la telemàtica” que ens ha caracteritzat.
latinoamericana.org/digital és la pàgina de les edicions digitals de l’Agenda. Hi podeu recollir totes les
edicions digitals d’anys anteriors de l’Agenda, en format digital. Tingueu a mà, a la vostra biblioteca digital
personal, al vostre ordinador, la col·lecció digitat de totes les Agendes, des de 1992... Us poden servir com a
material de referència per als vostres treballs d’educació popular, formal o no formal.
I continuem posant l’accent en la visió, en la mentalitat, en la consciència, en l’educació... Òbviament,
apuntem a la pràctica, però el nostre “carisma” és provocar les transformacions de consciència necessàries per
tal que sorgeixin pràctiques noves, des d’una altra visió sistèmica, no només de reformes, o pegats... Som aliats, companys d’esperança de tots els que cerquen aquesta mateixa transformació de consciència. Treballem per
la mateixa Causa. L’Agenda vol continuar essent una caixa de materials i eines per a l’educació popular.
Un any més, allà on és factible, continuem imprimint en paper reciclat. És un paper menys vistós. No té
la blancor artificial –aconseguida amb químics– del paper ordinari –elaborat a base de fusta nova, però, en canvi, no contamina, recicla, reutilitza, i salva arbres, dels que tanta falta en té el planeta. Ens volem acostumar a
aquesta mena de paper més «natural», i afavorir-lo i fins i tot «exigir-lo» allà on puguem. El paper normal, que
ens surt una mica més barat a nosaltres, li surt molt més car al planeta.
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Dades personals
Nom: ......................................................................................................
Domicili:.................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ciutat: ....................................................................................................
Comarca i País: ........................................................................................
☎ a casa: ...............................................................................................
☎ a la feina: ..........................................................................................
☎ mòbil:................................................................................................
Correu-e: ................................................................................................
DNI núm.: ...............................................................................................
Passaport núm.:.....................................................Grup sanguini i RH:......
En cas de pèrdua aviseu: ..........................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
En cas d’urgència o accident aviseu: ..........................................................
..............................................................................................................

http://latinoamericana.org
És el nostre «portal», el nostre domicili a internet. Visiteu-lo per saber sobre l’Agenda més enllà de la seva
publicació en paper una vegada a l’any. Hi podreu trobar les convocatòries dels concursos, la publicació dels seus
resultats, la temàtica de l’any vinent, o qualsevol altra novetat.
Usant l’entrada a «l’arxiu telemàtic» també podreu llegir o copiar els mateixos textos, tant de l’any en curs
(a partir de febrer) com d’anys anteriors. Si voleu que us avisin de les novetats registrades en els Serveis Koinonia
–patrocinats per aquesta Agenda Llatinoamericana– subscriviu-vos (gratuïtament) a «Novedades Koinonía», que, en
breus correus bimensuals sense pes, només amb enllaços, us comunicarà les novetats. Subscriviu-vos-hi a: http://
servicioskoinonia.org/informacion; allà mateix també us podreu donar de baixar qualsevol moment. Si teniu dificultats, escriviu a l’adreça que apareix en el portal.
Trobareu més informació de la campanya i dels materials que la Comissió de l’Agenda realitza a Catalunya i Llatinoamèrica a:

http://llatinoamericana.org
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Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2020

Pensat en principi el tema d’aquesta Agenda
2020 com a “Nova Societat, Nou Relat”, en el curs
dels mesos de la seva elaboració, el pol de la Nova
societat se’ns va anar imposant com una muntanya-volcà creixent davant dels nostres ulls, o com
una onada tsunami cada vegada més amenaçadora,
que ha acabat per centrar el nostre interès. Creiem
que és urgent prestar-hi tota l’atenció.
Enguany l’Agenda no s’avança visionàriament als
reptes de la societat: més aviat surt a trobar allò
del que tothom parla al carrer. Seran poques les
persones i grups lectors als quals l’Agenda agafi per
sorpresa davant d’aquest repte tan present. Realment vol donar una alerta necessària: es tracta d’un
veritable tsunami.
I no és pas pròpiament “llatinoamericà”, ni
nord-americà ni europeu; és pràcticament mundial
en el seu origen, i mundial també en serà l’abast.
Cada gran innovació tecnològica ha trigat menys
temps que l’anterior en popularitzar-se i estendre’s
al planeta. La darrera, el telèfon mòbil, ha inundat
tot el món vertiginosament.
Calculen que la connexió 5G (internet de cinquena generació, infraestructura imprescindible per a
la revolució 4.0) trigarà 5 anys en implementar-se
globalment –serà que aquesta vegada no hi haurà
exclosos? Programada per aquest mateix any, no
passarà el 2020 sense que topem amb la 5G al nostre país, ciutat, carrer (la seva xarxa s’instal·la en
caixetes a les parets de les cases), als nostres ordi-

nadors, al nostre mòbil... i fins i tot a la nevera de
la cuina (l’internet de les coses).
L’onada ja és aquí, ja es veu a l’horitzó.
Aquesta vegada no discutirem pas si Amèrica
Llatina serà diferent... o si a nosaltres ens arribarà
només 30 anys més tard. Ha arribat l’hora de les preguntes útils, que a més són urgents:
Què passarà amb el treball tradicional, amb
l’ocupació, amb l’ensenyament, amb la cultura, amb
la identitat llatinoamericana, amb la Pàtria Gran,
amb els valors, amb la religió...?
Desembarcarà el tsunami tecnològic tecnologies
eficaces, seductores, irresistibles... amb el seu cavall
de Troia de nous colonialismes a dins?
Fugir... no sembla pas que sigui possible. Negar-nos a tota tecnologia, com reiniciats anacoretes
del desert, no podrà ser una opció popular. Què fer,
doncs, davant d’aquest nou tsunami?
L’Agenda no té pas bola de cristall, ni un algoritme del qual estirar. Com sempre, ens recolzarem en
firmes llatinoamericanes i mundials que comparteixen constructivament el seu discerniment.
El lector constatarà una pluralitat de posicions,
diverses, que en casos concrets poden arribar a
ser potser contràries. Res està lliure de debat i de
discerniment. Aquesta Agenda no és pas per recollir-hi la solució, sinó per ajudar a debatre-la en la
comunitat, el grup, l’educació popular, l’escola, la
família... En concret:

ALTRES RECURSOS QUE L’AGENDA POSA A LA TEVA DISPOSICIÓ!
- La pàgina d’informació i materials complementaris de l’Agenda: latinoamericana.org/2020/info
Tot el que no cap en aquest llibre de paper, però que l’Agenda també t’ofereix per treballar el tema d’enguany.

- L’arxiu digital de l’Agenda, en castellà, portuguès i català: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
Els textos dels 29 anys de l’Agenda, organitzats per temes, autor, títol... a disposició pública permanent.

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

- La col·lecció «Temps Axial»: tiempoaxial.org i els «Serveis Koinonia»: servicioskoinonia.org
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Per a quina societat preparem els alumnes, per
a la tradicional “de sempre”, la que està desapareixent? En què treballaran aquests nens/es dintre de
20 anys, en llocs de treball que encara no podem
imaginar? Resistiran la fe i els valors d’aquests joves quan dintre de 20 anys estiguin en una societat
ultradigitalitzada i supercientífica? Quina mena de
creient fa falta preparar per tal que pugui surfejar
damunt del tsunami? Com imaginar i convocar unes
comunitats adultes creients que baixin del seu món
Ús pedagògic de l’agenda
A més de ser per a ús personal,
aquesta Agenda està pensada com
un instrument pedagògic per a
comunicadors, educadors populars,
agents de pastoral, animadors de
grups, militants...
Els textos són sempre breus i
àgils, presentats sota el concepte
pedagògic de la “pàgina-cartell”,
pensada i diagramada de manera
que, fotocopiada directament, es
pugui repartir com a “material de
treball” a l’escola, a la reunió de
grup, a l’alfabetització d’adults...
o exposada en el taulell d’anuncis.
També, perquè aquests textos es
puguin transcriure al butlletí de
l’associació o a la revista del lloc.
La presentació dels textos es regeix per un criteri “econòmic” que
sacrifica una possible estètica d’espais blancs i il·lustracions en favor
d’un volum de missatge més gran.
La manca de més espais blancs per
anotacions (per poder mantenir
el preu popular) es pot substituir
afegint-hi pàgines adhesives. També se li pot afegir una cinta com
a registre, i anar retallant el cantó
del full de cada dia per tenir una
localització instantània de la setmana en transcurs.
Ecumenisme
Aquesta agenda es regeix per

paral·lel, assimilin la ciència i la tecnologia, i s’ajudin amb elles a créixer en esperit i compromís?
Assumim el debat, teòric i pràctic, i participem
en el control d’aquesta Revolució Digital 4.0 que
ve... És urgent posar-se mans a l’obra, perquè aquest
mateix any 2020, abans que s’acabi, desembarcarà
amb les seves naus a les nostres platges... Tsunami
a la vista!
Fraternalment. 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 va en
cursiva. Per exemple, l’apòstol Pere
l’Església catòlica el celebra el 22
de febrer (“la càtedra de Pere”),
i les Esglésies protestants ho fan
el 18 de gener (“la confessió de
Pere”); les diferències es poden
distingir tipogràficament.
Gentilment, el bisbe luterà Kent
Mahler ens va presentar en aquestes pàgines, en una edició anterior,
els “sants protestants”.
L’Agenda és aconfessional i,
sobretot, macroecumènica: s’emmarca en aquest món de referències, creences, valors i utopies comú
als Pobles i homes i dones de bona
voluntat, que els cristians anomenem “Regne” –la Utopia de Jesús,
però que compartim amb tothom
en una recerca fraterna i humilment
servicial.

seus objectius de servei popular o
de solidaritat. Aquests centres fan
constar el caràcter no lucratiu a
l’edició corresponent.
En qualsevol cas, l’Agenda
Llatinoamericana com a tal, en la
seva coordinació central, també és
una iniciativa no lucrativa, que va
néixer i es va desenvolupar sense
l’ajuda de cap agència. Els ingressos generats per l’Agenda, després
de retribuir adequadament l’esforç
de les firmes que hi escriuen, es
dediquen a obres de comunicació
popular alternativa i de solidaritat
internacional. Els “Serveis Koinonia”, atesos permanentment i en
millora constant, d’accés mundial
gratuït, la Col·lecció “Temps Axial”, i alguns dels premis finançats
per l’Agenda, en són els casos més
coneguts.

Una agenda col·lectiva...
Aquesta és una obra col·lectiva. Deu la seva existència i la seva
xarxa a la col·laboració generosa
d’un sens nombre d’entusiastes.
Per això ha recorregut aquest camí
Una obra no lucrativa
A molts països aquesta Agenda i avui és el que és. I vol continuar
l’editen organismes i entitats popu- essent... una “obra col·lectiva, un
lars, institucions sense ànims de lu- patrimoni comunitari, un anuari
cre, que destinen els beneficis que antològic de la memòria i l’esperanobtenen de la venda de l’Agenda als ça del Continent espiritual...”.
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Com a introducció fraterna

Revolució (4.0)
a la vista!
Sí, és un avís per a navegants: s’acosta un tsunami, i ja estem entrant en la seva
revolució. No l’ha pas decidit ningú. És com la tempesta, que sorgeix per ella mateixa, del si d’aquestes aigües esvalotades de l’oceà, que venien carregant-se perillosament d’energia; són moltes forces, confluint, que han trobat una via de sortida, i ja
no serà possible aturar-les.
Estem davant de la Revolució 4.0, que no és, tècnicament, quelcom radicalment
nou, o totalment desconegut, «mai vist»; més aviat és –ja ho és– una convergència
múltiple, creixent, de ciències i tecnologies –a més «aplicades», per cert, per a les
quals ha sonat la seva oportunitat històrica: és el moment, i venen arrasant, amb tot
el seu poder desplegat!
El vigia del vaixell no pot dir gaire més. Ell només avisa. Diu el que veu, i urgeix
tothom a preparar-se.
N’hi ha que només hi veuen negativitat: un aprofundiment del neoliberalisme;
un nou atac colonial d’Occident, que repeteix cinc segles més tard la seva conquesta
d’espoli extractivista miner, i cognitiu; una degradació encara més gran de la raça
humana, extraviada per la tecnologia i el cientifisme. No hi ha més remei que maleir
l’obscuritat, resistir l’embat, negar-se al diàleg i a la col·laboració, donar sempre la
culpa a la tecnologia.
D’altres –molts joves sobretot– s’enlluernen amb la tecnologia, queden simplement absorbits per les seves xarxes socials, les seves fotos, les seves llistes de cançons... captius «dins de la caixa», sense memòria històrica i sense consciència del
seu poble, apàtrides i sense destí, carn de canó per a la construcció d’un nou món
més desigual i amb més pàries per descartar que mai.
Entre els uns i els altres, el vigia d’aquesta Agenda urgeix tothom a prendre’s
seriosament aquesta revolució inèdita en la història del món. Potser tampoc hem
tingut mai tanta informació com ara sobre el que se’ns tira al damunt... Mai tampoc
hem tingut tantes formes de comunicar-nos, d’organitzar-nos, de fer potents els
nostres moviments socials, d’unificar la nostra veu i de fer-la sentir mundialment...
És l’hora de l’acció, de l’acció coordinada, del sentit crític, de possibilitats tecnològiques inèdites al nostre abast, com mai abans!
Sempre, d’alguna manera, la propera batalla és la batalla definitiva... i no hi ha
batalla més perduda que la que no s’arriba a entomar... No podem faltar a aquesta
cita, que bé podria resultar en una victòria decisiva. És una hora nova, i la nostra
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força és on sempre ha estat, en la força de la raó, lliure ja d’haver d’enfrontar-se a
la raó de la força.
Potser el món està en un moment òptim de capacitat de consciència per poder
ser convençut. Ja som 2.500 milions de persones les que estem connectades a la
xarxa telemàtica mundial, com una xarxa neuronal de superconsciència de la Humanitat, en la que tothom pot participar, sense que ningú pugui fer callar la nostra
veu. És la primera vegada que tenim aital infraestructura a punt, i creixent. Quan
assolirem el punt de massa crítica que introdueixi la inflexió de consciència que necessitem? No pot ser ara, en el si d’aquesta Revolució que sobretot és de software?
Ara sí que ja és l’hora d’empènyer aquest govern mundial que fa temps que venim
reclamant; l’hora d’apel·lar a la nova consciència mundial per reclamar una distribució justa, equitativa, dels avantatges de la tecnologia, prohibint ja la seva apropiació privada; ja és tècnicament possible una democràcia real, no pas simplement de
vot representatiu periòdic; ja és possible implantar la bio-cràcia planetària i posar
fi a la dictadura dels drets humans antropocèntrics per damunt de la Comunitat de
la Vida. Són Utopies, que només fa unes dècades eren somnis encara irrealitzables,
però és la primera ocasió en què tenim mitjans tecnològics per fer que aquests somnis caiguin pel seu propi pes, com una fruita madura d’una acumulació de desitjos,
de lluites i de consciència creixent.
No tenim pas cap bola de cristall, ni nosaltres podem fer servir algoritmes...;
però creiem que no es tracta de només «defensar-se» contra la tecnologia... sinó
d’anar al seu abordatge, pujar-hi a sobre, fins on cadascú pugui, i des de dins trobar
aliats i xarxes per crear allò que només per dins serà possible inventar: la Nova Societat. El futur és dels atrevits i dels optimistes...
Com va dir Isaïes, s’està obrint davant nostre el camí per a una «nova gesta, que
ja comença a despuntar. No us n’adoneu?» (43,19). Un nou Kairós, per bé o per mal,
també depèn de nosaltres.
Atenció: a l’abordatge! Pugem a la Revolució 4.0, per revertir-la.

JOSÉ MARÍA VIGIL I
PERE CASALDÀLIGA
Nota: Un bon moment aquest de la revolució tecnològica, per canviar de mans el timó. En
Pere Casaldàliga i en José María Vigil aprofitem per acomiadar-nos, sense soroll ni distraccions. Han estat 29 anys (1992-2020) de cabotatge pels oceans de la Pàtria Gran: un privilegi,
l’haver pogut prestar aquest humil servei pedagògic. Esperem que altres mans assumeixin i
millorin el rumb de l’Agenda Llatinoamericana, fins i tot que la reinventin. Acompanyarem
fraternalment des de la proximitat. L’Agenda és viva i gaudeix de bona salut, i la seva aventura pot continuar, ja que pertany a tots aquells que l’han feta possible: centenars de noms
d’autors/es, editors, distribuïdors, lectors, comunitats, difusors... que amb ella han compartit
el seu cant i la seva esperança. Informeu-vos cadascú l’any vinent amb els editors/distribuïdors locals. Fins sempre. GRÀCIES.
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Aniversaris Majors Del 2020
Martirologi Llatinoamericà
à
1960: 60 anys
25/11: Assassinat de les germanes Mirabal a la República
Dominicana.
1965: 55 anys
21/04: Mor torturat Pedro Albizu Campos, lluitador per la
independència de Puerto Rico.
22/06: Arturo Mackinnon, missioner canadenc a Dominicana,
assassinat per defensar els pobres.
1970: 50 anys
15/01: Leonel Rugama cau en combat revolucionari contra
la dictadura de Somoza, a Nicaragua.
08/10: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, màrtir
de les lluites d’alliberament del seu poble.
18/11: Gil Tablada, assassinat per oposar-se a l’acaparament
de terra, La Cruz, Costa Rica.
28/11: Nicolás Rodríguez, primer sacerdot assassinat a El
Salvador, màrtir de l’entrega als seus germans.
1975: 45 anys
04/01: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i
militant polític, desaparegut a Xile.
21/03: Carlos Dorniak, salesià, màrtir, assassinat a Bahía
Blanca per l’educació alliberadora. Argentina.
25/06: Màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt i Miguel «Casimiro», sacerdots, i set camperols hondurenys.
30/06: Dionisio Frías, líder camperol, màrtir de les lluites
per la terra a la República Dominicana.
01/08: Arlen Siu, estudiant, divuit anys, màrtir de la revolució nicaragüenca.
01/09: Nelio Rougier, Germanet de l’Evangeli, detingut a Córdoba i desaparegut. martiresargentinos.blogspot.
com/2012/07/p-nelio-rougier.html
20/10: Raimundo Hermann, rector entre els indis quítxues,
màrtir dels camperols bolivians.
25/10: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la dictadura militar a São Paulo.
21/11: Matança de La Unión, Hondures. Camperols assassinats per mercenaris dels latifundistes.
15/12: Daniel Bombara, de la JUC de Bahía Blanca, màrtir
dels universitaris compromesos a Argentina.
??/12: José Serapio Palacios, dirigent de la JOC d’El Palomar
(Buenos Aires), segrestat i desaparegut.
1980: 40 anys

29/01: María Ercilia Martínez i Ana Coralia Martínez, estudiants i catequistes, màrtirs a El Salvador.
31/01: Matança de 40 quitxés a l’Ambaixada d’Espanya a
Guatemala.
22/03: Luis Espinal, sacerdot i periodista, màrtir de les
lluites del poble bolivià.
24/03: Oscar Arnulfo Romero, «Sant Romero d’Amèrica»,
arquebisbe de San Salvador, profeta i màrtir.
18/04: Elvira Hernández, 14 anys, catequista salvadorenca,
metrallada, preparant una celebració.
19/04: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú i el seu fill
Patrocinio, catequistes, màrtirs d’El Quiché.
20/04: Moisés Medrano, líder camperol, massacrat juntament
amb més de vint companys.
20/04: Màrtirs indígenes de l’organització popular a Veracruz, Mèxic.
01/05: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo Cifuentes,
catequista, assassinats, màrtirs a Guatemala.
05/05: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la
Legión de María, màrtir a El Salvador.
12/05: Walter Voodeckers, missioner belga amb els camperols pobres, màrtir a Escuintla, Guatemala.
14/05: Juan Caccya Chipana, obrer, militant, víctima de la
repressió policial a Perú.
29/05: Raimundo Ferreira Lima, Gringo, agent de pastoral,
sindicalista màrtir, Conceição do Araguaia, Brasil.
04/06: José María Gran, sacerdot missioner, i Domingo Batz,
sagristà, màrtirs a El Quiché, Guatemala.
06/06: José Ribeiro, líder de la nació indígena Apurinya,
assassinat, Brasil.
09/06: Ismael Enrique Pineda i companys, de Càritas a San
Salvador, desapareguts a El Salvador.
14/06: Cosme Spessoto, sacerdot italià, rector, màrtir de la
caritat a El Salvador.
10/07: Faustino Villanueva, al servei del poble indígena
quitxé, Guatemala, tirotejat a la seva parròquia.
21/07: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista pels camperols, assassinat a Brasília, AC, Brasil.
22/07: Jorge Oscar Adur, sacerdot, Raúl Rodríguez i Carlos Di
Pietro, seminaristes, desapareguts. Argentina.
25/07: José Othomaro Cáceres, seminarista, i els seus tretze
companys, màrtirs a El Salvador.
28/07: Matança de 70 camperols a San Juan Cotzal, Guatemala.
03/08: Matança de miners bolivians a Caracoles, Bolívia,
després d’un cop d’estat: 500 morts.

12 Per ampliar dades: blog de la Germandat dels Màrtirs de la Caminada: irmandadedosmartires.blogspot.com.br

1985: 35 anys
10/01: Ernesto Fernández Espino, pastor luterà, màrtir dels
refugiats del poble salvadorenc.
09/02: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor dels
pobres, Guatemala.
21/02: Camperols crucificats a Xeatzan, enmig de la passió
del poble guatemalenc.
28/02: Guillermo Céspedes Siabato, laic compromès a les
CEBs, assassinat per l’exèrcit. Colòmbia.
28/03: Héctor Gómez Calito, defensor de drets humans,
brutalment assassinat a Guatemala.
29/03: José Manuel Parada, sociòleg de la Vicaria de la
Solidaritat, Santiago de Xile.
29/03: Santiago Natino, estudiant de dibuix, Xile.
29/03: Manuel Guerrero, Líder sindical, Xile.
04/04: Rosario Godoy, el seu espòs Carlos Cuevas, el seu
fillet Augusto i el seu germà Mainor, màrtirs, El Salvador.
10/04: Oscar Fuentes, estudiant, Xile.
10/04: Daniel Hubert Guillard, sacerdot belga, rector a Cali,
Colòmbia, mort per l’exèrcit.
24/04: Laurita López, catequista, màrtir de la fe a l’Església
salvadorenca.

28/04: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina, assassinada
per la defensa dels indígenes a Lábrea, Brasil.
10/05: Irne García, i Gustavo Chamorro, màrtirs de la justícia a Guanabanal, Colòmbia.
24/07: Ezequiel Ramim, combonià, defensor dels «posseiros» a Cacoal, Rondônia, Brasil. Assassinat.
07/08: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir de la
fe i la solidaritat a El Salvador.
14/08: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament
d’Ayacucho, Perú.
26/10: Hubert Luis Guillard, sacerdot belga, rector a Cali,
Colòmbia.
17/11: Luis Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe a
Guatemala.
18/12: João Canuto i fills, líder sindical a Brasil.
1990: 30 anys
01/01: Maureen Courtney i Teresa Rosales, religioses assassinades a Nicaragua en acte de servei pastoral.
07/02: Raynal Sáenz, sacerdot, Perú.
11/02: Matança per part de l’exèrcit a Guancorita, aldea de
retornats, El Salvador: cinc morts i disset ferits.
22/02: Camperols màrtirs d’Iquicha, Perú.
04/03: Nahamán Carmona, nen del carrer, Guatemala.
17/03: María Mejía, camperola quitxé, membre d’Acció Catòlica, assassinada a Sacapulas, Guatemala.
17/04: Tiberio Fernández, sacerdot, i companys, màrtirs de
la promoció humana, a Trujillo, Colòmbia.
22/04: Paulo i José Canuto, fills de João Canuto
(†18.12.1985), assassinats a Rio Maria, Pará, Brasil.
31/05: Clotario Blest, profeta cristià en el món sindical xilè.
07/06: Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol de les favelas,
Nova Iguaçú, assassinada.
11/09: Myrna Mack, antropòloga, assassinada pel seu compromís amb els drets humans, a Guatemala.
27/09: Germana Agustina Rivas, religiosa del Bon Pastor,
màrtir a La Florida, Perú.
28/09: Pedro Martínez i Jorge Euceda, militants i periodistes, màrtirs de la veritat a El Salvador.
02/12: Camperols màrtirs d’Atitlán, Guatemala.
1995: 25 anys
05/10: L’exèrcit guatemalenc assassina onze camperols a la
comunitat «Aurora 8 de octubre». Cobán.
2005: 15 anys
12/02: Dorothy Stang, màrtir de l’ecologia, assassinada per
ordre dels terratinents, Anapú, Brasil.
21/05: João Araujo Gujajara, líder indígena assassinat per
fazendeiros per defensar la seva terra, Guajaú, MA, Brasil.
24/05: Edickson Roberto Lemus, lluitador per la reforma
agrària, assassinat. Progreso, Hondures.
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15/08: José Francisco dos Santos, Sindicat dels Treballadors
Rurals a Correntes, PE, Brasil. Assassinat.
24/08: Disset dirigents de la Confederació Nacional d’Unitat
Sindical, desapareguts. Escuintla, Guatemala.
03/10: María Magdalena Enríquez, baptista, màrtir de la
defensa dels drets dels pobres, màrtir.
07/10: Manuel Antonio Reyes, rector, màrtir de l’entrega als
pobres, El Salvador.
25/10: Ramón Valladares, secretari de la Comissió de drets
humans a El Salvador, assassinat.
05/11: Fanny Abanto, líder d’ensenyants, animadora de
comunitats de Lima, màrtir de les lluites populars.
10/11: Policiano Albeño López, pastor protestant i Raúl
Albeño Martínez, màrtirs de la justícia, El Salvador.
12/11: Nicolás Tum Quixtán, catequista i ministre de l’eucaristia, assassinat, Chicamán, Guatemala.
19/11: Santos Jiménez Martínez i Jerónimo «Don Chomo»,
pastors protestants, camperols, màrtirs, Guatemala.
22/11: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistes i
animador de CEB, assassinat. El Salvador.
23/11: Ernesto Abrego, rector, desaparegut amb quatre dels
seus germans a El Salvador.
27/11: Juan Chacón i companys dirigents del Frente Democrático Revolucionario, màrtirs a El Salvador.
27/11: Enrique Álvarez Córdoba i companys, El Salvador.
28/11: Marcial Serrano, rector, màrtir dels camperols d’El
Salvador.
02/12: Ita Catherine Ford i companyes de Maryknoll, segrestades, violades i assassinades a El Salvador.
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Premis atorgats per l’Agenda 2020

clusió social”, entès com una petita però alhora gran
Causa, que es pot abordar des d’allò petit.
Hem valorat un total de set experiències: Projecte de Promoció de la pau amb drets, presentat per
PROCLADE del Barri de la Candelera-Cartagena, Bolívar
de Colòmbia. El Pla de Treball de la Joventut Obrera
Cristiana a Tipitapa, Nicaragua. La Casa dels botons
que mitjançant l’art, teixeix comunitat en el barri de
Niquia a Bello-Antioquia de Colòmbia. Projecte Los
Curos, sobre la seva experiència en el Pla de Transformació Integral del Barri, presentat per la Unitat
Tècnica Comunal a Mèrida de Veneçuela. La Inserció
de joves presos mitjançant el braile, presentat per
la Pastoral Carcellera del Bisbat de Quiles a Buenos
Aires-Argentina. L’experiència titulada Navegant mar
endins, experiència de millora de l’accessibilitat als
béns i serveis per a una salut integral a les “Terres
Altes”, a Anisacate, Córdoba, Argentina. I la Moneda
comunitària Tumin, presentada pel Consell General
de Tumin, nascuda i dissenyada al marge de l’oficialitat a l’Espinal-Veracruz i altres comunitats de Mèxic.
El Col·lectiu Ronda ha valorat el treball realitzat
pels participants, malgrat que alguns no s’ajusten
plenament a les bases en relació amb la lluita contra
la pobresa.
I el veredicte, adoptat per unanimitat, atorga el
premi a l’experiència presentada pel Consell General
del Tumin, per la seva actuació basada en els principis cooperatius –replicable– sobre la lluita contra la
pobresa. Mitjançant la Moneda comunitària Tumin els
participants reben, de manera gratuïta, una quantitat
determinada en moneda Tumin que redueix en un 10%
els preus dels productes de la compra. Els productors
PREMI COL·LECTIU RONDA, XVII Edició
locals alhora es comprometen a acceptar la moneda
Veredicte
Tumin. Aquest acord de solidaritat i confiança entre
Al XVII Premi “Col·lectiu Ronda. Assessoria
ambdós dignifica i contribueix a pal·liar la pobresa.
jurídica laboral econòmica social”, convocat per
Col·lectiu Ronda, Consell Rector.
l’Agenda Llatinoamericana 2019, s’hi han presentat set
participants, sota el tema d’”Una societat sense po30 d’abril de 2019, www.cronda.coop
bresa. Experiències de lluita contra la pobresa i l’ex-

• El premi del Concurs de Pàgines Neobíbliques,
dotat amb 500 euros, s’ha concedit a “Una Pastora en
el Primer Siglo”, de Bartolomé Elmer LAVASTIDA (elmer@lavastida.co.cu), Pastor Baptista jubilat. Professor del Nou Testament al Seminari Teològic Baptista
de Cuba Oriental, a Santiago de Cuba.
• El premi del Concurs de Conte Curt Llatinoamericà, dotat amb 400 euros, s’ha concedit a “Cual
viento zonda”, de Julieta María BERBEL, de Río Ceballos, Córdoba, Argentina.
Una àmplia antologia d’aquests “Contes curts llatinoamericans” està disponible als Serveis Koinonía, a:
servicioskoinonia.org/cuentoscortos
• El jurat del Concurs de Gènere sobre el tema
“Perspectiva de gènere en el desenvolupament social”,
patrocinat pel Centre de Comunicació i Educació CANTERA, de Managua, Nicaragua, enguany, ha declarat el
concurs desert.
• El Concurs convocat per REDES, de Puerto Rico
(http://redesperanza.org), s’ha concedit a Néstor
HUGO ANGULO, de Comunitats Comunals, de Los
Curos, Mérida, Veneçuela, amb el seu treball “Construint una Educació Empacipadora, per a la solidaritat
comunitària i autogestionària”. Felicitats.
• El Premi Antonio Montesinos al gest profètic
en defensa dels Drets Humans s’ha declarat desert.
FELICITATS a tots els premiats, i el nostre AGRAÏMENT a tots els que hi heu participat. Aquests premis
dels concursos també es donaran a conèixer el primer
de novembre, a la nostra seu virtual: http://latinoamericana.org

Els premis que proclama aquesta pàgina són els concedits als certàmens convocats per l’Agenda 2019;
vegeu-los també a: http://latinoamericana.org/2020/premios
Les convocatòries d’aquesta Agenda 2020, per al 2021, vegeu-les a: http://latinoamericana.org/2020/convocatorias
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El Col·lectiu Ronda de Barcelona, assessoria
jurídica, laboral, econòmica i social al servei de
la ciutadania, fidel a la seva tradició de pensament i compromís a favor dels més desfavorits i
per la dignitat de les persones, convoca la XVIII
Edició del Premi Col·lectiu Ronda per l’any 2020,
per al qual s’ha escollit com a tema “La Revolució digital que ve”.
Les noves tecnologies, especialment la intel·ligència artificial, estan canviant les nostres
vides, que poden ser més pròsperes, més intel·ligents i més eficients amb les aplicacions que es
generen, amb molta rapidesa.
Això no obstant, depèn de l’ús que fem de les
anomenades noves tecnologies i de les dades que
hi aportem, el que s’afavoreixi la concentració
d’un gran poder en pocs operadors que espolien
l’herència tecnològica de tota la humanitat.
Ben al contrari, les noves tecnologies poden
enriquir la societat, si les dades que facilitem i
la informació que produeixen potencien el progrés social, amplien i enforteixen la democràcia
participativa, l’economia social i solidària, l’accés a la educació i la cultura...
Per tot això, el Col·lectiu Ronda,
CONVOCA:
A les entitats, grups, col·lectius o similars
que duen a terme una activitat transformadora
en l’àmbit de les noves tecnologies, amb l’objectiu de crear accions destinades a apoderar la
ciutadania, que afavoreixin les interaccions personals, col·lectives i el progrés social.
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La Revolució digital que ve
Per l’apoderament tecnològic
de les persones i els col·lectius

vo
n

Premi “Col·lectiu Ronda” XVIII Edició

BASES:
Presentació d’un informe clar i concret sobre
experiències amb un mínim d’un any que compti
amb totes o alguna de les següents característiques:
Que, des de la pròpia comunitat, actuïn o
facilitin eines per dur a terme accions destinades a apoderar la ciutadania, o que afavoreixin
les interaccions socials, econòmiques, culturals,
educatives, ambientals i anàlogues, que difonguin i potenciïn la societat del bé comú.
L’informe s’ha de referir al context, la composició i la motivació de l’entitat concursant, així
com a les activitats realitzades i a l’avaluació
dels resultats obtinguts respecte dels objectius
fixats. S’ha d’incorporar la presentació de l’entitat i una memòria explicativa de les seves activitats (màxim 20 pàgines).
Idioma: castellà, portuguès o català.
Enviament i terminis: s’haurà de presentar
abans del 31 de març de 2020 a les següents
adreces de correu electrònic: agenda@latinomericana.org i agendall@cronda.coop. Es pot
consultar una altra forma de enviament a les
mateixes adreces.
Premi: 2.000 (dos mil) euros i la publicació
de l’informe a la pàgina web del Col·lectiu Ronda. Es pot declarar desert. També es podrà concedir algun accèssit.
www.cronda.coop
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Premi
a la difusió
dels principis
del «decreixement»

XI EDICIÓ. El Premi a la Difusió del Decreixement, ha estat atorgat a l’entitat Seminari d’Economia Crítica Taifa per la seva tasca en fomentar
el pensament econòmic crític tot estudiant alternatives al model econòmic neoliberal. L’entitat,
que al 2014 va celebrar els 20 anys d’existència,
és un referent de l’estudi d’alternatives al model
econòmic neoliberal. Cal destacar el seu esforç per
difondre el seu pensament en cursos, xerrades i
informes que periòdicament realitza.
Convocatòria XII EDICIÓ
La “Comissió de l’Agenda Llatinoamericana”,
de Girona, Catalunya,
ANUNCIA aquest premi, amb les següents
bases:
Temàtica: El “decreixement”, com a alternativa
a un creixement il·limitat, com un pas necessari
per assolir una llibertat viable per als éssers humans (tots, totes) i també per a la comunitat de
vida d’aquest planeta.
Contingut i format: Es premiarà la persona, comunitat, entitat, que, mitjançant treballs
escrits, organització de cursos o conferències,
treballs de recerca, realització de material audiovisual, creació de material pedagògic dirigit a
persones adultes o a escolars, execució d’accions
directes, etc., millor difongui els principis del
“decreixement”.
Procediment: els membres de la Comissió
cercaran activament propostes que compleixin els
requisits de contingut i forma explicats a l’apartat
anterior. De les propostes recollides, un jurat en
seleccionarà la guanyadora i, si fos oportú, de les
mereixedores d’accèssit.
Premi: 500 Euros. El jurat el podrà declarar
desert, però podrà concedir un o més accèssits de
100 Euros. La decisió del jurat es farà pública l’1
de novembre de 2019 a llatinoamericana.org
Més informació a llatinoamericana.org
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SERVEIS KoinonIa
patrocinats per aquesta
«agenda llatinoamericana»

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

TOTS ELS NOSTRES SERVEIS
SÓN GRATUÏTS
Extensió a ACADEMIA.EDU:
- independent.academia.edu/PedroCASALDALIGA
- eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL

racó poètic
SI EL MÓN FOS…
Si el món fos escrit amb llapis,
podria esborrar la lletra
que vol ferir;
podria esborrar mentides
que no cal dir;
n’esborraria l’enveja
que porta mals;
n’esborraria grandeses
de mèrit fals…
Però és escrit amb tinta
de mal color:
el color brut de la guerra
i del dolor.
Qui voldrà escriure un nou món
més just i net?
Potser que tu i jo ho provéssim,
ben valents, lletra per lletra,
des del nostre raconet…
Joana Raspall

E
UR AR
VE D
I. COR
RE

Estat de la desigualtat al món

Oxfam internacional
onal

Informe 2019. Vatican News 190121

Segons l’informe 2019 de l’ONG Oxfam Internacional, mentre que l’any passat eren 43 els milmilionaris
al món, enguany la bretxa augmenta, reduint-se a
només 26 persones, les quals són posseïdores de la
mateixa riquesa que els 3.800 milions de persones que
conformen la meitat més pobre de la humanitat.
Titulat “Benestar públic o benefici privat”, l’informe mostra com la riquesa cada vegada està concentrada en menys mans, i com la bretxa entre les persones
riques i pobres està creixent i posant en perill la lluita
contra la pobresa.
L’informe, centrant-se en el paper que realitzen els
serveis públics a l’hora de lluitar contra la pobresa,
revela com els governs estan exacerbant la desigualtat, en no dotar els serveis públics, com l’educació i
la salut, del finançament necessari, en concedir beneficis fiscals a les grans empreses i a les persones més
riques, i en no frenar l’evasió fiscal.

sanitari d’Etiòpia, un país on viuen 105 milions de
persones.

3.400 milions subsisteixen amb menys de 5,50
$/dia
Dades recents del Banc Mundial indiquen que la
taxa de reducció de la pobresa ha disminuït a la meitat des del 2013, provocant l’augment de la “pobresa
extrema” a l’Àfrica subsahariana.
Això suposa que la major part de la humanitat
no ha aconseguit allunyar-se de la pobresa; de fet,
una mica menys de la meitat de la població mundial
(3.400 milions de persones) subsisteix amb menys de
5,50 dòlars al dia.
La devastadora desigualtat actual provocarà que
262 milions de menors no puguin anar a l’escola;
gairebé 10.000 persones moriran per manca d’accés
a l’atenció sanitària i es realitzaran 16.400 milions
d’hores de feina de cures no remunerades, majoritàriaEls milmilionaris són més rics que mai
ment per part de dones pobres.
“Benestar públic o benefici privat” també revela
Segons l’informe d’Oxfam, si l’1% més ric pagués
com els darrers anys, marcats per la crisi econòmica
només un 0,5% més d’impostos sobre la seva riquesa,
mundial, la riquesa de les persones més riques del
es podrien recaptar més diners dels que calen per
món s’ha incrementat considerablement, assegurant
que el nombre de milmilionaris s’ha duplicat, i la seva escolaritzar els 262 milions de nenes i nens que acturiquesa s’ha incrementat en 900.000 milions de dòlars alment no tenen accés a l’educació, i per proporcionar
l’assistència mèdica que podria salvar la vida de 3,3
només el darrer any, la qual cosa equival a un incremilions de persones.
ment de 2.500 milions de dòlars diaris.
A més, entre el 2017 i el 2018, cada dos dies de
mitjana, sorgia un nou milmilionari. Davant d’aquestes dades, crida l’atenció la situació de l’altra cara de
la moneda, els pobres, la riquesa dels quals s’ha vist
reduïda en un 11%, perjudicant a 3.800 milions de
persones.

La desigualtat té gènere
L’informe també constata que la creixent desigualtat econòmica afecta especialment el gènere femení,
essent homes la majoria de les persones més riques
del món. En l’àmbit mundial, les dones guanyen un
23% menys que els homes, i els homes posseeixen un
L’1% de la fortuna d’Amazon equival al pressu- 50% més de riquesa que les dones.
Així mateix, les dades del Banc Mundial posen de
post sanitari de tota Etiòpia
L’exemple més clar s’observa en Jeff Bezos, propi- manifest que les dones tenen més probabilitats d’esetari d’Amazon i l’home més ric del món, qui posseeix tar sotmeses a la pobresa, especialment quan estan
una fortuna de 112.000 milions de dòlars, dels quals en edat reproductiva, degut a la càrrega de feina de
cures no remunerades que se’ls assigna.
tan sols l’1% equival a la totalitat del pressupost
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la defensa de la terra i de la vida
Tezontepec de Aldama
Karen Izolda Taxilaga Durante
Tezontepec, Mèxic

La comunitat indígena de Tezontepec de Aldama,
situada a Hidalgo, a la zona nord de la capital del país
és, segons l’ONU (2005), la zona més contaminada
del món, degut a les deixalles i vessaments tòxics de
més de 5.800 empreses nacionals i transnacionals que
s’hi van instal·lar. Se l’ha desposseït del seu territori
comunal, que ocupa 1.899 hectàrees, i on es troba la
capa freàtica més gran de la zona centre de Mèxic, a
la Vall del Mezquital.
L’any 2002, motivades per l’elevadíssim augment
de casos de càncer en nenes, nens i adults així com
altres malalties relacionades amb la contaminació
del medi ambient, vam començar la lluita contra les
empreses que contaminen la nostra comunitat i per
recuperar les terres que ens va prendre el govern.
Per entendre el meu viatge i el dels meus companys i companyes, i tots aquests anys de lluita, us
parlaré de la meva comunitat:
Comunitat Agrària de Tezontepec de Aldama
Jo vinc d’una comunitat agrària al sud-est de l’estat d’Hidalgo, prop de la ciutat de Tula, on es troba el
municipi de Tezontepec de Aldama. Aquesta regió de
la Vall del Mezquital destaca per dues situacions específiques: la seva agricultura intensiva, amb alts índexs
de productivitat en alguns productes, aconseguida
mercès a la gran quantitat d’aigua del seu aqüífer i la
contaminació d’aqüífers a nivells extrems.
La contaminació és generada bàsicament per les
aigües negres que arriben de la Ciutat de Mèxic i la
zona metropolitana, conduïdes fins a la conca del riu
Tula, per arribar a la resclosa Endhó, que es troba
a, tot just, quinze minuts de Tezontepec: «ja hi ha
hagut molts reportatges, discursos i tot el rotllo de
la contaminació de la conca però, bàsicament, els
pal·liatius que han donat com a resposta han estat
recollir els plàstics i aquesta mena de coses. L’aigua,
però, porta molts metalls pesats, porta arsènic, porta
infinitat de coses que danyen l’ambient de tal manera
que moltes organitzacions nacionals i internacionals
han acceptat que és una de les zones més contamina18

des del planeta, al punt de sorprendre’s i no entendre
com hi ha vida, és a dir que s’estan sobrepassant els
paràmetres en extrem; s’han sobrepassat de manera
exponencial tots els paràmetres suportables perquè hi
hagi vida humana. Malgrat això, hi ha individus», he
referit, com una de les seves autoritats agràries.
A més de les aigües negres, hi ha altres fonts de
contaminació: la termoelèctrica, la refineria i les cimenteres (Cruz Azul, Lafarge, Apasco), que anualment
emeten milers de tones de sofre, carboni i altres tòxics, a l’aigua i l’aire. Els vents dominants en aquesta
regió van de nord a sud, portant-los cap a la zona
metropolitana de la Ciutat de Mèxic, pel que aquesta
regió aporta com a mínim el 30 per cent de la contaminació a la vall de Mèxic.
A la comunitat diem: «Nosaltres, en la nostra
lluita, som comuners; és una lluita de cinc comunitats
del municipi de Tezontepec de Aldama, molt local,
però de les nostres terres se’n treu l’aigua que mou la
refineria, Pemex i totes aquestes empreses i, a canvi,
ens paguen amb pura contaminació».
Casos com l’anencefàlia, el càncer i l’augment
exponencial de problemes renals en nens de totes les
edats, que es continuen detectant, així com avortaments espontanis i naixements prematurs, i tota mena
de patiments que ens porten a una mala qualitat de
vida, essent molt difícil per als pares tenir accés a
l’atenció mèdica especialitzada, perquè, a més, el
centre hospitalari de Cinta Larga no disposa d’allò
més elemental per a un servei mèdic integral o especialitzat.
A partir d’això, vam posar més interès en la lluita
contra la contaminació indiscriminada i alhora en la
lluita contra el poder econòmic del propi sistema i
les empreses, ja que són 80.000 hectàrees de la Vall
del Mezquital les que es reguen amb aquestes aigües
contaminades, i tot el que s’hi produeix es ven i es
consumeix a la zona centre del país.
El conflicte de la comunitat agrària de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, Mèxic

La conflictivitat existent s’explica per la intenció
de recuperar el terreny anomenant Cinta Larga en els
límits del municipi de Tezontepec de Aldama i el municipi veí de Mixquiahuala a l’estat d’Hidalgo, al nord
de la Ciutat de Mèxic, a la regió coneguda com la Vall
de Mezquital.
El terreny de 1.899 hectàrees de la terra comunal
indígena hñáhñu (otomí) de Tezontepec de Aldama és
propietat d’aquesta comunitat; va ser atorgat per Don
Luis de Velazco al poble de Tezontepec l’any 1693, i
avui el té sota custòdia il·legal el govern de l’Estat
d’Hidalgo.
El conflicte neix perquè des de 1933, els diferents
governadors de torn a l’Estat d’Hidalgo han tingut
sota custòdia aquestes terres, a través d’un fideïcomís
en arrendament a diferents pobladors de Mixquiahuala
i Tezontepec simpatitzants dels governadors de torn.
Aquestes terres són d’una gran qualitat per al conreu
de plantes com la userda, el blat de moro, el blat, la
civada, etc. Així mateix, els pous d’aigua són comercialitzats a les indústries veïnes, i els materials sorrencs
de les mines es venen a megaprojectes com el que es
va projectar del Nou Aeroport de la Ciutat de Mèxic.
Estratègies i fòrums
Dins de la nostra lluita, també hem desenvolupat
estratègies i fòrums anomenats «No a la destrucció
d’Hidalgo», en els quals hem donat a conèixer les
problemàtiques mediambientals i en els quals creem
iniciatives per descontaminar, dins del possible, el
nostre entorn.
D’altra banda, propiciem l’apropament amb ONGs i
experts en drets humans i mediambientals per capacitar-nos i, alhora, nosaltres capacitar la nostra gent.
I, en la iniciativa «Aigua per a tots i totes, aigua
per a la vida», trobem una forma de coordinar, en
l’àmbit nacional, totes les lluites de territori i aigua,
en la qual ens hem recolzat i avançat en aquesta
lluita de descontaminació i recuperació de les lleres i
rius. Fem brigades de neteja al llarg de les lleres dels
rius, en un afany de retirar la major quantitat possible de brossa i contaminants, i portem informació a
les comunitats sobre la contaminació i el dany que
generen els pesticides i tots aquells químics agroindustrials.
Tot i que ens falta molt per fer, el que sí que hem
aconseguit és tenir sobirania alimentària mitjançant
horts ecològics de pati, amb els quals obtenim colli-

tes sanes de consum comunitari i hem recuperat llavors criolles, ja que ens oposem a les transgèniques.
Nosaltres mirem així cap al futur amb l’esperança
d’afrontar els nous reptes que ens esperen, entre els
quals en destaquen tres:
REPTES
El primer repte és aconseguir que les empreses
implementin un sistema per tractar les aigües residuals abans que les aboquin als nostres rius i generin
més contaminació. Per aquest motiu, requerim de tots
els suports possibles, nacional i internacionals, que
fomentin la consciència d’un consum responsable i de
proximitat, i que s’assenyali en veu alta aquelles empreses que violin els drets humans i mediambientals,
i s’implementin mecanismes sancionadors mitjançant
tractats internacionals vinculants entre empreses i
drets humans.
El segon repte és que, recentment, estem treballant en un projecte per fer una Universitat Camperola. Per això ens reorganitzem legalment en la lluita
per recuperar les terres comunals que és on volem
crear la Universitat. Aquesta Universitat pot servir per
millorar el nostre sistema agroalimentari i treballar
per recuperar les llavors criolles, vegetació i fauna
nadiua de la nostra regió. I també, per combatre la
contaminació, que s’especialitzi en l’estudi de la descontaminació de l’aire, sòl i subsòl.
També seria molt important impartir oficis i treballar en la recuperació de les llengües i usos i costums
indígenes. I donar tallers de salut comunitària i de la
dona.
Finalment, la Universitat ha d’incloure una Escola
de Cultura de Pau, per aconseguir un procés de pau
que reconciliï el nostre entorn social i mediambiental,
on puguem aprendre i ensenyar sobre drets humans,
dels pobles indígenes, de gènere i mediambientals.
Per això, tenim ja en donatiu un edifici i estem cercant suports nacionals i internacionals per donar-li
forma i contingut.
El tercer repte és el meu repte personal: recuperar
la meva vida, sanar i treure el millor partit de cada
una de les experiències que, per doloroses i amargues
que siguin, mai faran que em penedeixi de donar veu
als que estan en silenci i de tocar temes que per a
molts no existeixen, però hi són i necessiten que els
traiem a la llum.
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La bretxa digital
Un altre món digital és possible
Sergio Ferrari
Argentina / Suïssa

Societat 4.0, indústria 4.0 en camí de la revolució
industrial, o revolució industrial 4.0. Època de salts
significatius en l’àmbit productiu, arrelada en l’ús, ja
gairebé generalitzat, de la «intel·ligència artificial».
Continuïtat de les tres etapes històriques anteriors
marcades per les màquines en un primer moment; per
la generalització de l’ús de l’electricitat, la segona; i
pels ordinadors, la tercera.
La societat 4.0 també té la seva expressió en el
paisatge informatiu mundial, amb les seves comunicacions multiplicades i amb internet com el seu motor.
Un espai mediàtic mundial que viu la tensa disputa entre la concentració creixent dels grans mitjans –
com a tendència dominant– i la «dispersió» informativa en múltiples mitjans «alternatius» i xarxes socials.
Pols de civilització que es manifesta entre el control monopòlic –al ritme de la Red Globo, al Brasil,
el grup Clarín a Argentina, El Comercio a Perú, els
grups Tamedia i Edipress a Suïssa, o Prisa, Planeta,
Mediaset i Vocento a Espanya– i l’auge de les xarxes
socials. Aquestes, en gran part controlades per grups
no menys monopòlics com ara Facebook, que amb més
de 2.200 milions d’usuaris i propietari d’Instagram i
WhatsApp, domina el panorama.

dional hi ha un 50% d’usuaris; a l’oest del continent
arriben al 41%; a l’est al 32%, mentre que al centre
amb prou feines arriben al 12%.
El mateix informe en la seva versió de gener de
2019, assenyala que al Nord d’Amèrica el 95% de la
gent està connectada a Internet. Percentatge similar
al del nord d’Europa, mentre que l’Europa de l’oest
ronda el 94% d’usuaris, i l’Europa del sud, el 88%.
Amèrica Llatina varia entre el 63% d’Amèrica Central i
el 73% d’Amèrica del Sud.
Entre els nivells mitjans d’Amèrica Llatina i d’Àfrica, Àsia supera el 50% d’usuaris d’internet amb xifres
que van des del 63% al sud-est al 42% al sud, més
del 60% a l’est i l’oest d’aquest continent, i un 50% a
l’Àsia Central.

Velocitat, idiomes, xarxes socials
En aquest escenari planetari marcat per disparitats evidents, dos elements complementaris aporten
a una anàlisi més fina: la velocitat de les connexions,
i l’idioma més emprat a la xarxa, tal com emfatitza la
revista helvètica Global.
Suïssa disposa d’una velocitat mitjana de connexió sobre la xarxa fixa de 78,9 Mbps (megabits per
segon), França de 40,26, i Espanya assoleix els 34,12.
Mentre que Algèria ben just arriba als 3,5, països com
Realitat mundial
Veneçuela i Bolívia, així com el Líban, Líbia i Egipte,
L’accés a internet va esclatar la darrera dècada.
es troben per sota dels 6 Mbps. Això té una repercusNo obstant, les desigualtats en el seu ús continuen
sió directa en la mena de continguts, ja que els més
essent presents. El gener de 2019 comptava amb
gairebé 4.400 milions d’usuaris. És a dir, una mitjana pesats, com els vídeos, són gairebé d’accés impossible
en aquests països.
mundial del 57% dels habitants del planeta. Alhora,
El 51,2% dels continguts publicats –segons anàligairebé 4.000 milions de persones empraven internet
a través d’un telèfon mòbil, el que representa un 52% sis de la mateixa publicació– són en anglès. El rus el
segueix molt per darrera, amb el 6,8%, seguit de prop
dels ciutadans. El 67% posseïa un telèfon mòbil i el
per l’alemany, el japonès i l’espanyol, mentre que el
45% usava activament una xarxa social.
xinès mandarí i el francès, amb prou feines arriben al
L’informe «Digital in 2019», editat per We are
social i Hootsuite, presenta un detall de la distribució 2% dels continguts. Les llengües regionals, especialment d’Àfrica i Àsia, estan molt limitades.
i les formes d’accés a la WEB al món.
El nombre d’usuaris dels mitjans socials arreu del
A la piràmide menys desenvolupada, les dades
indiquen que tant al nord d’Àfrica com a l’Àfrica meri- món ha crescut fins gairebé els 3.500 milions a co20

mençaments del 2019, segons l’informe de gener de
2019 de We are social, amb un augment de 228 milions els darrers dotze mesos, el que augmenta la xifra
de penetració mundial al 45%.
Les sis principals plataformes –xarxes i mitjans
de comunicació– són: Facebook (2.271 milions d’usuaris); Youtube (1.900 milions); WhatsApp (1.500
milions); FB Messenger (1.300 milions); Wbxin/Wechat, servei de missatgeria xinès de text curt (1.083
milions); i Instagram (1.000 milions). Twitter, de gran
impacte en alguns països i principal instrument massiu de certs governs, amb 326 milions de seguidors, es
troba en el lloc 12è de les 20 principals plataformes,
però en retrocés quantitatiu; ocupa, no obstant, el 5è
lloc tant als Estats Units com a Espanya.
L’ús dels mitjans de comunicació encara està lluny
d’una distribució uniforme a tot el món, i les taxes de
penetració en algunes parts d’Àfrica continuen essent,
encara, d’un sol dígit.
Nou paradigma de digitalització social democràtica
Desequilibris regionals pel que fa a l’accés a internet. Mitjans tecnològics dissímils –la lentitud de la
transmissió, per exemple– apareixen com alguns dels
fenòmens visibles d’aquesta bretxa digital ja installada en l’àmbit planetari, i que separa les nacions o
regions de més poder econòmic d’aquelles més empobrides i per darrere en els gràfics comparatius tant
econòmics com educatius, sanitaris i socials.
Però aquesta desigualtat no és l’única. A l’interior
de les societats, fins i tot del «nord desenvolupat»,
es perceben altres fenòmens lligats a la digitalització,
que no només transformen l’economia, sinó que modifiquen la societat sencera, o sigui: els models de treball, els hàbits de consum, les formes d’intercanviar,
de viatjar, de desplaçar-se...
La globalització de la digitalització confronta
l’ésser humà amb una qüestió essencial de civilització:
com es vol viure i treballar en el futur? Pregunta que
confronta, per exemple, moviments socials europeus,
entre ells SYNDICOM, sindicat de comunicacions de
Suïssa, un dels actors helvètics més dinàmics en la
reflexió sobre el tema.
Si bé no es pot acceptar una «digitalització guiada pel lucre» –considerada per aquest sindicat com a
barbàrie, és impossible oposar-se a tota digitalització,

procés ja en marxa i sense aturador.
Els guanys en productivitat, les noves possibilitats
de coneixement, les transformacions del treball... ens
fan percebre que existeixen possibilitats per al progrés de la civilització: temps de treball reduït, menys
feina, seguretat social més elevada, noves formes
d’activitats, més igualtat entre els sexes, formació
permanent, utilització ecològica dels recursos i del
medi ambient, transparència social i política gràcies a
les xarxes intel·ligents... emfatitza SYNDICOM.
Aquest nou model de societat digital en construcció ha de ser entès com un «debat social... no ha de
ser dictat únicament per les decisions d’inversió dels
accionistes i banquers», insisteix el sindicat de les
comunicacions, que va elaborar, discutir i aprovar en
el seu Congrés nacional del 2018, el «Manifest: treball
4.0. El món del treball digital», que inclou afirmacions, definicions i pistes d’acció per definir aquest nou
paradigma.
Explotar i emmarcar la digitalització; definir el
dret al treball per sobre del benefici patronal; la necessitat de prioritzar el servei públic digital; el rol
dels mitjans d’informació en el marc d’un periodisme
de qualitat. Així com la protecció de les dades; la
reducció del temps de treball; el dret a una formació
contínua; la lluita contra la *uberització* de la societat; un sistema impositiu a màquines i robots; etc.,
apareixen com a propostes de futur.
El manifest promou un «accés digital lliure», insistint en que la major quantitat de sectors d’activitat
romanguin com a fonts obertes. Per exemple: dels
programes i sistemes informàtics, els coneixements,
les bases de dades... n’ha de romandre l’accés obert. A
més, les tècniques digitals poden i han de ser utilitzades per a la transformació ecològica (gestió intelligent de les matèries i l’energia). «L’ésser humà no
ha només de tenir cura del medi ambient, sinó d’ell
mateix», subratlla.
En síntesi, la tendència-realitat de la bretxa i
polarització digitals exigeix un paradigma alternatiu,
democràtic i social, instaurant una política social
digna d’una societat digital, conclou.
Una mena d’Altre món digital possible, necessari,
en disputa, imprescindible, on el bé comú s’imposi a
la lògica digital del lucre.
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Oligopoli digital
Frei Betto

São Paulo, SP, Brasil

Tots som dependents de Google, Apple, Amazon,
Microsoft, Facebook i, ara, Netflix. I no hi ha manera
d’escollir lliurement: els nostres mòbils només funcionen amb els sistemes Android o IOS.
Tot Occident està colonitzat avui dia per les corporacions digitals, que saben el que pensem i què
ens agrada. No és casual que el valor de mercat tant
d’Apple com d’Amazon ja arribi a mil milions de dòlars,
gairebé la meitat del PIB brasiler de 2017. Aquesta
concentració de poder no s’esdevé en cap altra esfera
de l’activitat humana. I ens importa ben poc, ja que
els recursos que ens ofereix són útils i còmodes.
Segons el Fòrum Econòmic Mundial, entre els 20
gegants de l’economia digital no hi apareix cap empresa europea. Les cinc més grans són made in USA:
Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft i Facebook. El sisè i setè llocs els ocupen dos gegants xinesos:
Alibaba i Tencent. Totes aquestes empreses inverteixen
enormes quantitats en innovació tecnològica i, en
especial, en el terreny de la intel·ligència artificial.
Putin va declarar el 2017 que el país que obtingués el
lideratge en la intel·ligència artificial seria “l’amo del
món”.
És a Silicon Valley, Califòrnia, on s’ordeix l’estratègia capitalista de la manipulació d’emocions i
eleccions, com va fer l’empresa britànica Cambridge
Analytica amb dades de Facebook, i els bots russos
(comptes falsos que funcionen automàticament) a les
eleccions de Trump i Bolsonaro, i en el referèndum
sobre el Brexit.
Totes aquestes poderoses empreses ens ofereixen
cada vegada més entreteniment i menys cultura, més
informació i menys coneixement. Cultura és allò que
enriqueix la nostra consciència i el nostre esperit.
L’entreteniment “parla” als cinc sentits i, en general,
està mancat de valors. En ell els “valors” són l’exacerbació de l’individualisme, la competitivitat, el consumisme i l’hedonisme, regats amb una bona dosi de
violència.
Com més controla l’hegemonia ideològica aquest
oligopoli digital, i més controlen les finances les grans
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corporacions bancàries i les institucions com l’FMI,
menys democràcia hi ha al món. Tot conspira perquè
acceptem la proposta del sistema: canviar llibertat per
seguretat. Segons l’òptica del sistema, n’hi ha prou
amb donar un cop d’ull al voltant per comprovar que
tot respira violència: les notícies de la televisió, les
telenovel·les i les pel·lícules; els memes d’internet i
els missatges de Facebook; la delinqüència als carrers
i la inseguretat permanent del ciutadà. Aleshores –
suggereix el missatge subliminal, lliureu-vos als que
es desentenguin de la tolerància i les convencions
de drets humans, i viureu en un món segur, on res ni
ningú us amenaçarà.
Com que la base del sistema és el consumisme
compulsiu, els oligopolis posen a funcionar els seus
algoritmes per saber com identificar-te amb milions
de persones a la recerca de determinat producte. Si
tens grip i ho comuniques als teus amics per la xarxa
digital, i d’altres responen que també estan engripats,
i les paraules grip, constipat, tos es multipliquen
per milions a la xarxa; els oligopolis capten aquesta
informació i la passen a laboratoris i farmèutiques
que, alhora, augmenten la propaganda i els preus dels
medicament a la regió on s’ha detectat l’epidèmia de
grip. El mercat sí que és capaç d’assegurar-te benestar
i felicitat.
Quan obres Google per realitzar una cerca, apareixen nombrosos anuncis, atès que són ells els que
sostenen el poderós oligopoli. Si es cerca, per exemple, “Com viatjar a l’Amazònia”, apareixeran vàries
informacions, i, al peu de la pàgina, una seqüència
numèrica que indica que n’hi ha moltes altres amb
dades. Quin és el criteri perquè una informació figuri a
la primera pàgina? Pagar! Aquesta resposta apareixerà
a la primera pàgina com paquets turístics i empreses
de transport.
Els gegants digitals emmotllen el món a imatge i
aparença del que hi ha de més sagrat per al sistema:
el mercat i els seus astronòmics guanys, dels quals se
n’apropia la selecta secta dels bruixots que transformen la informació virtual en diners reals.

Ultimàtum: només
queden dotze anys

Limitar la pujada de les temperatures a 1,5
graus centígrads requereix d’un “canvi sense precedents” a nivell social i global, alerta el darrer informe presentat pel Grup Intergovernamental d’Experts
en Canvi Climàtic (IPCC, les seves sigles en anglès).
Limitar l’escalfament global a 1,5°C –barrera
que es creu que se superarà entre el 2030 i el 2052,
a aquest ritme– “requereix canvis ràpids, d’ampli
abast i sense precedents, en tots els aspectes de la
societat”, des del consum d’energia a la planificació
urbana, i moltes més retallades d’emissions. Els
efectes per als ecosistemes seran molt menys catastròfics si aconseguim aquest objectiu.
Les emissions de gasos contaminants d’origen
humà ja han incrementat la temperatura mitjana del
planeta al voltant d’un grau respecte a abans de la
revolució industrial del segle XIX, i han transformat
la vida en el planeta, recorda el president de l’IPCC,
Hoesung Lee, en la presentació de l’informe.
Acotar l’escalfament per sota del límit de 1,5
graus evitaria una major extinció d’espècies i, per
exemple, la destrucció total del corall, bàsic per a
l’ecosistema marí, i reduiria la pujada del nivell del
mar en 10 centímetres per al 2100, salvant zones
costeres i litorals, segons l’informe.
Superar el límit d’1,5 graus causarà un major increment de calor extrem, pluges torrencials i sequeres, disminució de la producció d’aliments, sobretot
en zones sensibles com el Mediterrani o Amèrica
Llatina. També afectarà la salut, subministrament
d’aigua i creixement econòmic, especialment negatiu sobre les poblacions més pobres, diu el text,
que compta amb 6.000 referències científiques i ve
firmat per 91 experts de 40 països.
Per evitar superar aquesta barrera cal un consum
energètic més eficient i una agricultura més sostenible i menys extensiva; també, multiplicar per cinc
la inversió actual en tecnologia per aconseguir que
transport, edificis o indústria emetin molt menys, i
que també es perfeccioni la captura de gasos contaminants.

O ho aconseguim abans del 2030,
o ens precipitem a la catàstrofe
Com profetes clamant en el desert, els científics
ens han estat avisant que el temps s’acabava. A la
COP 24 de Katowize (Polònia, desembre de 2018),
han donat el que ve a ser un ultimàtum.
L’alerta ve del Club de Kyoto, una organització
creada el 1999 i compromesa en assolir les metes
de reducció de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle. El director d’aquesta organització científica, Gianni Silvestrini, present a Polònia per
COP 24, va destacar que “estem davant d’una acceleració sense precedents en el canvi climàtic, i
ja no estan en risc només les generacions futures,
sinó també la nostra”, i davant d’això s’ha d’actuar
ràpidament.
Els experts de l’ONU sobre canvi climàtic
(l’IPCC), recorda Silvestrini, afirmen que “queden
només dotze anys per revertir la ruta actual: és
necessari que dins d’aquest termini la comunitat
internacional aconsegueixi establir metes radicalment més ambicioses, i haver tallat dràsticament
les emissions nocives el 2030. Estem en un moment molt delicat”, conclou.
L’exastronauta estatunidenca Mae Jemison,
convidada a la Cimera, va fer una crida a la “conscientització” sobre l’amenaça que representa el
canvi climàtic. Tot i que la lluita contra el canvi
climàtic és “probablement el problema més important” que la humanitat ha hagut d’afrontar, “l’hem
de resoldre i és realment essencial entendre que
el problema és de tots nosaltres”, va continuar la
primera astronauta afroamericana que ha anat a
l’espai. Una opinió compartida pel cap de l’estació
espacial internacional, Alexander Gerst, que va recordar en un missatge adreçat als participants que
“no tenim pas un planeta B” a la nostra disposició.
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https://tinyurl.com/y3pt4gj9

L’ONU urgeix a un
canvi sense precedents

La privacitat està en risc
Susana Pérez SOLER
Sitges, Barcelona

Les empreses tecnològiques es freguen les mans
registrant clic a clic patrons de comportament digital.
Saben les pàgines vistes, les hores i llocs precisos de
connexió, els dispositius emprats. Diu l’historiador
Timothy Garton Ash que hauríem de deixar d’anomenar
els mòbils amb l’eufemisme de «telèfons intel·ligents»
i acceptar el que són: dispositius electrònics de rastreig. La quantitat de dades que les empreses tenen
avui sobre qualsevol de nosaltres no l’hagués imaginat
cap oficial de l’Stasi. I no ha pas fet falta cap règim
autoritari per vigilar les passes, pensaments i sentiments de cada persona, sinó que nosaltres mateixos
hem accedit a regalar-los de manera voluntària.
La pel·lícula El Cercle, adaptació de la novel·la
de Dave Eggers (2014), planteja un escenari en el que
l’ordre natural de les coses s’ha invertit. «Som la nostra pitjor versió quan ningú ens observa», sentencia
la protagonista per justificar la vigilància constant per
part de l’empresa en la que ha entrat a treballar. Una
mena de súper Google que reuneix les adreces de correu, comptes bancaris i perfils socials en un sol compte. La societat distòpica imaginada per George Orwell a
1984 es materialitza cada dia una mica més. La vídeo
vigilància preventiva i l’espionatge de les comunicacions personals es cola a les nostres vides en interès de
la seguretat, l’ordre públic i el control laboral.
La privacitat com a dret no té pas més de cent-cinquanta anys, tot i que els antropòlegs han demostrat
que els éssers humans tenen un desig instintiu per
protegir l’espai reservat a ells mateixos. A l’antiga Atenes, Aristòtil distingia entre la polis, una esfera pública que corresponia a la vida política, i l’oikos, l’àmbit
privat. Tot i així, el concepte s’ha entès de manera
diversa a diferents pobles al llarg de la història.
La generalització de la premsa i la fotografia va
dur a les primeres definicions legals de la privacitat a
finals del segle XIX. Els mitjans de reproducció massiva
van suscitar la necessitat de legislar per tal de no ser
observat. Però més enllà del control sobre la informació d’un mateix, el concepte també es refereix a la
pròpia personalitat.
La intimitat és imprescindible per forjar la identitat. Durant anys, escriure un diari ha sigut un exercici
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humanista per conèixer-se millor i protegir aquelles
experiències essencials. Avui es viu per explicar. L’accés a totes les experiències humanes és l’obsessió
de qualsevol empresa i institució, que treballen amb
l’objectiu de recopilar com més dades millor. L’historiador Yuval Noah Harari sentencia que el «dadisme»
és el nou dogma. La vigilància és el model de negoci a
internet. Les tecnològiques espien les persones a canvi
de serveis. Les empreses ho anomenen màrqueting.
Arribats a aquest punt, quin és el perill real de
compartir-ho tot? Que potser és necessària la privacitat? La consigna que hom no té res a amagar i que, en
conseqüència, tant li fa les dades que li registrin, és
el millor eslògan que han escampat les tecnològiques
de Silicon Walley. Va desmuntar-ho ràpidament Edward
Snowden quan va afirmar que adduir que no t’importa
el dret a la privacitat perquè no tens res a amagar no
és pas diferent a declarar que no t’importa la llibertat
d’expressió perquè no tens res a dir.
La civilització seria impossible si ho sabéssim tot
de tothom. El 2012, la jove canadenca Amanda Todd
es va suïcidar després de més de tres anys de ciberassetjament. Tot va començar quan la jove en tenia
dotze i va contactar a internet amb un home que li va
demanar que li ensenyés els pits. Va accedir-hi, i la
seva vida mai més va tornar a ser el que era. La seva
angoixa es condensava en poques paraules: «Mai podré
recuperar aquella foto. És allà per sempre».
Davant de casos així, les declaracions del fundador
de Facebook, Mark Zuckerberg, alertant que la privacitat ha deixat de ser una «norma social» són, com a
mínim, inquietants. La memòria digital, a diferència
de la humana, no oblida i la descontextualització pot
jugar-hi en contra. El 2010, el màxim responsable de
Google, Eric Schmidt, va afirmar que «els joves hauran
de canviar d’identitat per escapar d’un passat digital
ple de disbauxes, que ara es registren plenes de detalls
a les xarxes socials».
La gestió de la pròpia identitat digital és tan necessària com abans va ser-ho l’alfabetització. Ens sotja
un futur en el qual mostrar-se s’imposa com a norma
social, i les experiències es comparteixen per obligació, no pas per desig.

Dones: més amenaçades per robots
Luis Doncel

Fa anys que infinitat d’estudis tracten d’anticipar
el futur del treball, o el treball del futur. Però aquestes investigacions no ho solien abordar des d’una
perspectiva de gènere. És el que fa ara un estudi acabat de publicar per l’FMI, que, a més, mostra un resultat interessant: la mecanització afecta proporcionalment més les dones que no pas els homes. I, per tant,
les seves feines perillen més que no pas les d’ells.
L’argument és clar: les dones solen tenir ocupacions més rutinàries, amb independència del sector i
la feina. I són precisament aquestes tasques les més
amenaçades per les noves tecnologies. És a dir: la
diferència de gènere no s’explica tant perquè hagin de
desaparèixer més llocs en fàbriques, a l’agricultura o
el comerç, sinó que dins d’aquests sectors el personal
que s’ocupa de tasques menys especialitzades i més
rutinàries són en major proporció dones, fet pel qual
la seva feina encara està més en risc si arriba l’automatització.
Per exemple, apunta l’informe, el comerç minorista
és un sector exposat a un fort risc de mecanització.
No obstant això, dins d’aquest sector, les dones solen
dur a terme menys “tasques abstractes i de gestió”.
Aquesta mena de llocs de més decisió, els ocupen en
major proporció els homes. Són posicions que estan
més protegides que, per exemple, les destinades a
cobrar en una caixa registradora, on elles solen ser
més presents.
És un tema del qual ja en va parlar la cap del Fons
Monetari Internacional: “atès que les dones són les
més perjudicades per la tecnificació, va dir Christine
Lagarde, els Governs han d’assumir una major responsabilitat pel cost humà de les tensions, ja siguin les
derivades de la tecnologia, del comerç o de la reforma
econòmica”.
La novetat és que ara es publica el treball que va
donar peu a aquelles reflexions. I, segons el text, que
firmen sis economistes de l’FMI, totes elles dones,
calculen que a 30 països –els 28 de l’OCDE i Xipre i

Singapur– hi ha uns 26 milions de dones la feina de
les quals estarà amenaçada per la tecnologia durant
les dues properes dècades (són aquells llocs dels quals
es considera que tenen una probabilitat superior al
70% de ser automatitzats). Extrapolant les dades, les
autores arriben a la conclusió que arreu del món seran
180 milions.
I fins a quin punt estan elles més exposades a les
inclemències de les noves tecnologies que no pas els
homes? Les quatre investigadores calculen que l’11%
de les treballadores corren el risc de perdre la seva
feina per les màquines, mentre que en el cas d’ells és
el 9%.
“No obstant això –adverteixen les autores– com
que hi ha més homes treballant que no pas dones,
això es reflecteix en què la xifra absoluta d’homes que
corren perill per l’automatització és lleugerament més
alta que la de dones”. A més, els perills no són iguals
per a totes: el risc és més gran quan tenen menys
formació i són més grans. El perill afecta sobretot les
dones que treballen en llocs poc qualificats en punts
de venda, oficines o serveis.
Les sis investigadores recorden que les dones
estan infrarepresentades a la ciència, tecnologia,
enginyeria i matemàtiques, “sectors en els quals el
canvi tecnològic pot ser complementari amb les habilitats humanes” i, per tant, vindran a ser cada vegada
més demandades al mercat. També assenyalen que a
d’altres on sol haver-hi sobrerepresentació femenina –educació, salut…– oferiran possibilitats pel seu
potencial per continuar creixent.
“Creiem que la transformació digital aportarà més
flexibilitat en el lloc de treball, el que beneficiarà les
dones. Però trencar el sostre de vidre serà crucial. La
infrarepresentació de les dones en càrrecs professionals i de gestió les col·loca en una situació de risc
de ser desplaçades per la tecnologia”, conclouen les
expertes.
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Enviat especial, Bali

El relat de la deshumanització
Carme Vinyoles Casas
Periodista, Sils, Catalunya

En la primera guerra del golf (1990-91) un desesperat i agonitzant corb marí impregnat de petroli
va commoure la sensibilitat de mig món contra el
seu suposat botxí, Saddam Hussein, el dolent de la
pel·lícula de Bush pare, mentre en el camp de batalla
soldats iraquians s’agenollaven per besar la mà d’un
oficial dels marines. Van resultar ser filmacions manipulades, és a dir notícies falses difoses per a major
glòria dels vencedors.
En la segona guerra del golf (2003-2011), Bush
fill i el seu poderós falcó Dick Cheney van compondre
una letal estructura de mentides sobre inexistents
armes de destrucció massiva per a envair un país en
nom de la democràcia i els drets humans i obtenir “de
passada” suculents guanys en la indústria bèl·lica i
una avantatjada posició geoestratègica per als carburants.
En la campanya de Trump contra Clinton (EUA
2016) i de Bolsonaro contra Haddad (Brasil 2018)
–i podríem posar més exemples, dissortadament– la
persuasió ben eficaç a l’electorat es va basar en
consignes emocional/simplistes (nosaltres primer,
ens ataquen criminals de fora, volen acabar amb els
valors familiars...”) i en furibundes desqualificacions
(artilleria verbal contra l’adversari polític entès com
un enemic a abatre) propagades en qüestió de segons
a través de les xarxes socials i que pràcticament van
estalviar als candidats Trump i Bolsonaro l’esforç de
respondre als mitjans de comunicació o a qualsevol
crítica o opinió contrària. I si un periodista qüestionava amb dades objectives les seves fal·làcies, Trump
les atribuïa cínicament als “fets alternatius” creats
en el laboratori dels seus assessors, a part que el
periodista i el mitjà passava a ser vilipendiat públicament. Llibertat d’expressió? Només la meva, qui no
està amb mi és hostil als interessos del poble que Jo
encarno.
El dissabte 12 de gener de 2019 es va produir una
explosió de gas a París i Laura Sanz Nombela, una toledana que hi era de vacances, va ser ferida de mort.
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Mentre el seu marit, desesperat, demanava auxili, els
transeünts mòbil en mà gravaven frenèticament l’escenari de la tragèdia –i s’hi gravaven– i ningú va fer
un gest per a socórrer la dona en perill. Indiferents
al patiment aliè el seu interès era enviar o penjar en
primícia instantànies que els fessin també protagonistes de la notícia.
A Barcelona, un jove youtuber amb més d’un
milió de seguidors va omplir de dentífric unes galetes
tipus sandvitx, les va oferir a un sense sostre que se
les va menjar produint-li molestos vòmits. Aconseguit
l’efecte buscat, n’edità un vídeo amb la seva veu en
off: “Potser m’he passat? Però mirem el costat bo:
això l’ajudarà a rentar-se les dents que no ho deu fer
des que es va tornar pobre”. En dos mesos s’embutxacà 2.180 euros per ingressos de publicitat calculats
pel nombre de visualitzacions. Va haver de retirar les
imatges per la polèmica generada. Per part d’ell, ni el
més lleu penediment.
Salvant les distàncies, podríem plantejar què
tenen en comú els insidiosos enganys dels dos presidents Bush (la veritat és la primera víctima de la
guerra) amb l’exasperant diarrea mental de Trump (i
obcecada: vull un mur i m’invento els perills que el
justifiquin), l’agressiu mensypreu de Bolsonaro a tot
el que sigui “diferent” (dones, minories, orientació
sexual), el voyeurisme narcisista dels parisencs darrera un “like” i la crueltat del youtuber que s’aprofita
de l’extrema vulnerabilitat d’un avi per a degradar-lo
muntant una pel·lícula real consumible en el món
virtual. Tots ells, a la seva particular manera, dimensió i responsabilitat, són paradigmes clars i gens
tranquil·litzadors del procés de deshumanització que
ens envaeix de nou a la recerca d’un relat legitimador
dels seus abusos i violències. I diem de nou perquè es
tracta d’un pervers recurs prou conegut de la història
que sol aparèixer en escenaris políticament convulsos i/o d’intensa explotació econòmica i rapinya de
recursos. Només cal pensar en els esclaus sense ànima de l’infame comerç triangular, en la construcció

intel·lectual del racisme com a pretext per a la dominació colonial, en les seqüeles devastadores de tots
els supremacismes que han sigut (la barbàrie nazi, la
ignomínia de les múltiples segregacions...) i reviscolen en alguns punts del planeta o en la subjugació de
les dones perpetuada durant segles de patriarcat. La
coartada d’aquestes vileses que encara perduren en
el marc mental d’alguns? La “inferioritat”, manca de
raciocini, incapacitat per a viure lliurement. La realitat? L’explotació de l’ésser humà.
Actualment, en temps d’injustícia global accelerada i de connivència de les elits extractives amb els
“seus” servidors públics, quan l’1 per cent de la població acumula la mateixa riquesa que el 99% restant
i les explosions de malestar social busquen encarrilar-se cap a un “altre món possible”, estan agafant
forta embranzida algunes de les manifestacions més
dures del discurs deshumanitzador. El seu principal
comodí és la por, aliada dels autoritarismes anorreadors de drets i llibertats, essent com és un sentiment
fàcilment excitable i de gran eficàcia reactiva. Ho va
expressar d’una manera molt convincent l’escriptor
turc Hakan Günday: “Un cop et venen la por, t’ho
poden vendre tot: l’odi, el racisme i qualsevol tipus
de discriminació. De manera que si et disposes a
comprar la por, pregunta’t primer quin preu estàs
disposat a pagar”.
És una bona pregunta ara que els Trump, Bolsonaro, Salvini, Orban i totes les forces obscures de
l’extrema dreta mundial malden per marcar l’agenda
política promovent justament la por i l’odi a l’Altre i
han trobat en els migrats el boc expiatori dels mals
que ells mateixos creen: guerres, empobriment, manca d’expectatives, flagrants desigualtats en augment.
Hi ha una part de la població, no necessàriament
ben posicionada quant a status, que està “comprant”
la seva versió i la ratifica a les urnes (també Hitler
va arribar al poder per la via democràtica). Sobre
aquesta qüestió el sociòleg polonés Zygmunt Bauman (Poznan 1925-Leeds 2017) hi aporta agudesa
analítica: el ressentiment envers els immigrants seria
atribuïble al fet que representen tot allò que genera
ansietat, espant i inseguretat en la globalització; fan
palpable i visible l’horror dels mitjans de subsistència
destruïts, l’exili forçós, l’exclusió, la relegació al no
lloc sense aixopluc i, per això mateix, desperten el
temor a patir el mateix que ells estan patint. Es trac-

taria doncs d’un signe d’aporofòbia (malícia i rebuig
al pobre, segons el neologisme formulat per la catedràtica d’Ètica, Adela Cortina) hàbilment manejat pels
polítics sense escrúpols i pels mercats. Bauman, fill
d’una família jueva perseguida pels nazis i combatent
en la resistència durant la seva joventut, advertia,
amb bona perspectiva històrica, que ningú no pot
defensar les seves llibertats si ens tanca a la resta
del món i dona l’esquena als somnis i anhels dels que
estan a l’altre costat de la frontera: “En una etapa
anterior, la modernitat va plantejar la integració
humana en l’àmbit de les nacions. Ara li correspon
una tasca encara més formidable: alçar la integració
humana en l’àmbit de la humanitat, incloent tota la
població del planeta. És una tasca imprescindible i
urgent; per a un planeta d’interdependència universal
és literalment una qüestió de vida –compartida– o de
mort –conjunta.”
Una utopia de vida o una distòpia de mort és el
que ens estem jugant. Per això és important aprendre
a identificar els estereotips, prejudicis i fake news
que enverinen l’ambient sovint a través d’un llenguatge farcit d’insults. La falsedat sempre precedeix a la
catàstrofe (per exemple: aquí no hi cabem tots/negligència del deure de socors en el Mediterrani tomba)
i sovint s’ha recordat que l’holocaust no va començar
a les cambres de gas sinó amb les paraules d’odi
repetides mil vegades i adoptades mecànicament i
inconscientment per la població. Inconsciència no
gens innocent que segurament es podria interpretar
de les actituds dels impetuosos captadors d’imatges
i de l’impàvid youtuber dels episodis apuntats abans:
no veuen en l’ésser humà un valor en si mateix sinó
un instrument per als seus interessos, ja sigui per a
obtenir la foto més impactant de l’explosió de gas o
per a treure benefici econòmic amb la humiliació d’un
rodamón (i això, val a dir-ho, els “assimila” als Trump
de la història). En les xarxes socials, com ha revelat
l’escriptora mexicana Margo Glantz, les notícies “importants” es barregen i confonen amb les banalitats
més insuportables i és així que per saturació allò
espantós s’acaba llegint també com si fos banal, intranscendent, un simple espectacle per distreure. No
ens podem permetre caure en aquest relat: és abdicar
de la raó crítica que ens fa éssers humans, és una
banalitat que ens porta al mal.
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LES TIC, LA NOVA SOCIETAT I LES RELACIONS FAMILIARS
Josep Panosa i Serrats
Protecdatus Consultors, Girona

Les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) han afectat diverses dimensions de la societat
moderna modificant fins i tot les estructures econòmiques, polítiques, socials i culturals.
S’ha potenciat l’accés gradual i generalitzat a Internet, esperonant a les societats actuals el desenvolupament d’un nou espai que estableixi una infinitat
d’operacions. Aquesta situació ha generat un canvi
significatiu en la vida personal i laboral.
En aquest marc és important tenir en compte
que l’emergència de la societat de la informació és
donada per la convergència de tres fenòmens independents:
Primer: està constituït per la situació econòmica,
la crisi i el debilitament de la productivitat de la
plantilla com a conseqüència de conflictes laborals.
Segon: emergeix com a resultat del creixement
de moviments culturals i socials com la defensa dels
drets humans; la revolució 4.0 ha tingut lloc gràcies
a la informació i tecnologies, un esdeveniment que
implica la redifinició de les relacions de poder i la
interacció autodinàmica.
Tercer: d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, la majoria de les persones volen mantenir-se
a l’avantguarda dels avenços generats al voltant del
TIC i les famílies no són una excepció i són també la
base de futures societats.
L’ús de les TIC ha causat en les famílies, especialment als nens, un detriment en els processos de
comunicació propis i en la vida familiar, generant
sensacions que els adults perceben com una “relació
llunyana” i que sovint es compara amb les addiccions.
La influència en l’adquisició i l’ús de les TIC, en
el cas de les famílies, està determinada pel gènere i
per la situació socioeconòmica dels pares. Tanmateix,
també cal tenir en compte el paper dels nens, ja que
els pares són responsables en els processos de formació de la família com a base de la mateixa societat.
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És responsabilitat seva anticipar-se i prendre mesures
pro-actives.
D’altra banda la digitalització i la indústria 4.0
tenen un gran impacte empresarial i laboral. Per tal
de romandre al cim de l’evolució, es precisa la formació contínua per a la constant vigilància que es
requereix.
A les empreses és imprescindible contemplar:
l’enfortiment de la co-regulació i la lliure determinació dels drets dels empleats; instruccions clares
i prohibicions establertes en una llei específica de
protecció de dades de empleats; drets d’usuari digital. Prioritats: la transparència i el dret a la lliure
determinació; instruccions clares i prohibicions; observança dels drets; millora de la protecció jurídica;
els efectes econòmics de la transformació digital;
mesures contra la monopolització; les normes legals
per als usuaris digitals; transparència i traçabilitat;
possibilitat d’ús diferenciat; consentiment, la visibilitat de la recollida i explotació; les dades i la competència; l’adquisició de parts immaterials en la compra
de productes; dades obertes i la seva utilització...
La informació massiva, generada per les persones
i les xarxes, que s’emmagatzema en servidors informàtics s’anomena Big data i tracta el gran volum de
dades recollides de dispositius mòbils, sensors i ordinadors disponibles per al seu anàlisi i utilització.
Les noves tecnologies avancen treballant amb
dades obertes. Aquestes han permès avenços en
qualsevol camp: ciència, medicina, matemàtiques,
geografia... , però les dades, per si mateixes, no
aporten valor, és el coneixement que s’extreu d’elles
el que l’atorga. El que importa amb el Big Data és el
que les organitzacions fan, utilitzen i manipulen amb
les dades.
Les noves tecnologies i enllaços, en principi innocus per desconeixement, poden comportar cedir
dades de caràcter personal. Cada vegada que interactuem amb la tecnologia deixem un rastre, una em-

al tractament legítim de dades de caràcter personal.
Principi de limitació de la finalitat: les dades han
de ser utilitzades només per a la finalitat per a la
qual van ser recollides.
Principi de qualitat: les dades recollides han de
ser adequades, pertinents i exactes.
Principi de minimització de les dades: deure
d’utilitzar només les dades necessàries per complir la
finalitat amb què van ser recaptades.
Principi d’informació o transparència: dret del
ciutadà de conèixer i accedir a tota la informació
que es posseeixi sobre ell mateix, així com de ser
informat de la finalitat, ús i cessions de les dades
recollides.
El nou Reglament incorpora que la protecció de
LA NOVA LEGISLACIÓ EN PROTECCIÓ DE DADES les persones físiques en relació amb el tractament de
La transformació digital descansa en la manca
dades personals és un dret fonamental i que ha d’esde codi ètic, aplicant codis que no se saben llegir
tar concebut per servir a la humanitat.
i conseqüències que no es poden controlar i on la
Aquests avenços requereixen un marc més sòlid
manca de gestió apropiada incorpora forts perills i
i coherent per a la protecció de dades, recolzat per
incerteses.
una execució estricta, atesa la importància de geneEl Reglament General de Protecció de Dades a
rar la confiança.
la UE (RGPD) reforça significativament una sèrie de
S’ha de garantir que l’aplicació de les normes de
drets: les persones es trobaran amb més poder per
protecció dels drets i llibertats fonamentals de les
exigir que les empreses revelin o suprimeixin les dapersones físiques, en relació amb el tractament de
des personals que posseeixin; els reguladors podran
dades de caràcter personal, sigui coherent i homotreballar en concert a través de la UE per primera
gènia. Però es comencen a plantejar excepcions i
vegada, en comptes d’haver de llançar accions sepas’anteposa el benefici econòmic als interessos i drets
rades a cada jurisdicció.
dels ciutadans.
El RGPD és molt més que una advertència a la
A més, és preocupant que s’obviï el dret dels
bústia d’entrada i obliga a forçar canvis en tot, des
treballadors
a les seves garanties legals de protecció
de la tecnologia fins a la publicitat i la medicina fins
de
dades
en
els seus treballs, més encara quan ens
a la banca, passant per tots els sectors.
trobem
amb
un augment dels treballs autònoms.
Per a la ciutadania significa tenir el poder de
El
Reglament
relatiu a la protecció de les persomantenir a les empreses, com mai abans, més cautenes
físiques
no
regula
el tractament de dades persoloses. Les persones comencen a tenir avantatge en
nals
relatives
a
persones
jurídiques i en particular a
coses com ara acceptar o no certs usos de les dades,
empreses
constituïdes
com
a persones jurídiques.
sol·licitar accés a la seva informació personal de les
La
ràpida
evolució
tecnològica
i la globalització
seves dades o bé suprimir la seva informació de llocs
planteja
contínuament
nous
reptes
per a la protecció
web, podent tenir un efecte sísmic a la indústria de
de
les
dades
personals.
dades.
Quan el telèfon estava lligat a un cable, les perEl Grup Internacional de Treball sobre Protecció
de Dades en el sector de les Telecomunicacions esta- sones érem més lliures i comunicatives. (Anònim)
bleix uns principis mínims d’operativitat legítima:
https://eugdpr.org/the-regulation/
Principi de legitimitat i consentiment: l’usuari ha
https://www.aepd.es/
de prestar el seu consentiment exprés i inequívoc per
premta, però cadascú ha de tenir la possibilitat i la
responsabilitat en el coneixement de posar els seus
límits i així evitar se víctimes d’un segrest digital en
un ciberatac.
El ciutadà ha de poder confiar en aquest món
digital, per això és necessari invertir més en infraestructures de protecció de dades i garantir uns nivells
eficaços de coneixement amb una adequada formació.
El grau de precaució ha de ser més col·lectiu, ja
que qualsevol ciberatac ha de poder ser repel·lit perquè la cadena dels seus efectes, altament nocius des
del punt de vista econòmic, no perjudiqui en l‘àmbit
laboral i personal. Per això, la connectivitat que ens
ha d’acompanyar en la nostra quotidianitat.
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Dones i Quarta Revolució Industrial
María Ángela Rodríguez
El Salvador

Entenem com a Quarta Revolució Industrial o R4.0
el procés accelerat que el món està experimentant degut
al desenvolupament convergent de tecnologies biològiques, digitals i físiques en diferents esferes de la vida de
l’ésser humà i el seu entorn: producció, salut, comunicacions, per esmentar-ne algunes. El fundador del Fòrum
Econòmic Mundial, Klaus Schwab, és qui va concebre el
terme el 2016, en el marc de l’edició del Fòrum d’aquell
any.
Concebre el món futur no és possible sense visualitzar la presència de robots, no només a les fàbriques, sinó
també a les llars i en tots aquells espais on es consideri
necessari però, sobretot, en aquelles activitats on la
seva incorporació representi menys costos, més eficiència, eficàcia i precisió; significant per a la humanitat una
transformació radical.
Són moltes les expectatives d’aquesta Revolució, que
van des de les més optimistes fins a aquelles que consideren que afavorirà únicament el gran capital i les seves
transnacionals, però no pas a països subdesenvolupats
i pobres, com la majoria dels llatinoamericans, ni a la
classe treballadora.
Per donar una mirada a la situació des de la perspectiva de gènere, s’ha de recordar que les dones, en el
context de la segona guerra mundial, van aconseguir més
participació en l’àmbit productiu quan se les va necessitar per suplir l’absència d’homes a les indústries, demostrant que tenien les mateixes capacitats que ells i que
podien realitzar activitats fora de l’àmbit reproductiu.
Acabada la guerra, van intentar tornar-les a les llars.
No obstant això, les dones van aconseguir mantenir-se en el mercat laboral, degut als rols i estereotips
de gènere i la divisió sexual del treball, van ubicar-se
en aquells sectors tradicionalment relacionats amb la
cura i els serveis; tasques considerades de menys vàlua, i
per tant amb sous menors. A més, amb l’avenç de l’anomenada globalització i l’adopció del model neoliberal,
les dones apareixen sobrerepresentades en l’anomenada
economia informal, mentre que els homes dominen l’economia formal.
També s’ha d’assenyalar que històricament les dones
han afrontat més dificultats per introduir-se en espais
30

educatius i professionals tradicionalment masculinitzats,
com és el de les anomenades ciències dures; quan ho fan
s’enfronten a forts reptes que les exposen, degut al seu
gènere i les relacions de poder, a situacions de violència
i discriminació, un ambient que desincentiva les dones.
Per tant, el problema no és només d’accés a espais on es
revoluciona la ciència i la tecnologia, sinó també romandre-hi.
A l’article “La igualtat de Gènere i la Quarta Revolució Industrial”, Linda Scott assenyala que:
“Segons els experts, l’impacte en les dones serà
particularment greu. Les feines en els sectors existents
desapareixeran degut a l’automatització i les noves
feines creades seran en “tecnologia”, que generalment
es descriu com a negocis, enginyeria, tecnologia digital,
ciència/matemàtiques i salut. Les dones ja estan subrepresentades a les feines de tecnologia, tot i que són la
majoria a d’altres indústries”. Calcula que les dones perdran 20 feines per cada una que en guanyin mentre que
els homes només en perdran quatre.
Per aprofitar les oportunitats, els nostres països han
de donar mostres significatives de voler avançar en la reducció de les bretxes de gènere, entre les quals, la bretxa
digital que posa en desavantatge les dones. Una acció
positiva en aquest sentit és generar oportunitats per a
les nenes, de tal forma que puguin tenir possibilitats
d’inserir-se en aquest món de coneixements tecnològics i
beneficiar-se’n.
Tot això passa per trencar amb els rols tradicionals
de gènere que limiten a les dones i nenes des de l’àmbit privat (llar) i que després es reflecteixen en la seva
participació en espais públics.
Tenim, per tant, l’oportunitat i la responsabilitat de
repensar una societat més equitativa, justa i incloent,
que passi per transformar la forma de relacionar-se entre
homes i dones; responsabilitat que ha de ser assumida
per l’Estat, les empreses i les famílies, en cas contrari,
les dones continuarem en situacions i condicions desiguals, que ens exposen a ser les perdedores davant els
grans avenços de la humanitat, sense cap reconeixement
de l’aportació o contribució que tenen en la reproducció
i sostenibilitat del sistema capitalista.

Revolució 4.0
des de l’enfocament educatiu
Blanca Consuelo Mogollón Saavedra
Red Educativa Solidaria Perú, Lima

A la revolució 4.0 se la descriu com l’aplicació
d’internet a la indústria en el maneig dels productes,
emprant-se la digitalització, la Tecnologia de la Informació (TI) i dispositius intel·ligents, connectant xarxes, comunicant màquines, adaptant serveis als clients
en qualsevol part del món. Les Nacions Unides van
informar que existeixen 3.200 milions d’usuaris d’internet. És l’era de la innovació, que utilitza tecnologia
de darrera generació i transforma la forma de produir,
distribuir i consumir béns/serveis. La seva logística i
subministrament de productes es basa en la impressió
en 3D, robotització en la producció i emmagatzematge,
i distribució amb drons.
Malgrat les aportacions de les quatre revolucions
industrials, la societat ha descurat el desenvolupament
humà, la pau, l’equitat i el benestar social. Des de la
primera revolució s’han produït una infinitat de conflictes bèl·lics, genocidis... originats per diferències
ideològiques, religioses, racials, amb un saldo de milions de morts, mutilats, ciutats destruïdes, beneficiant
fabricants d’armes i indústries d’avituallament militar.
El crim organitzat s’ha inserit de tal manera en els
països, que té hegemonia sobre els governs constituïts.
El tràfic d’éssers humans, drogues, armes... és part d’un
negoci multimilionari, en el qual les societats sembla
que estiguin adormides, sense respondre proactivament
a resoldre aquesta condició (Arnoldo Martínez Ramírez,
Las cuatro revoluciones industriales y el progreso).
Davant del que s’ha exposat, és bo l’avenç de la
tecnologia? És dolent? Ens pot treure un lloc de treball
o és una oportunitat?
Estem substituint persones per robots? El més
important seran sempre les persones?
Tenim por que la intel·ligència artificial ens destitueixi? Com viure en un món on existeixin l’equitat, la
justícia, la pau social, el respecte als drets dels altres,
tenint com a marc la revolució 4.0?
L’educació té aquí un rol superimportant: una màquina mai transmetrà valors. Hi ha problemes que cap ordinador pot resoldre. Hem de liderar aquesta revolució.

Necessitem educació 4.0, és responsabilitat de les
institucions i dels docents realitzar una transformació
institucional 4.0. Apostar tots els recursos polítics per
tal que aquestes tecnologies desenvolupin el coneixement, les competències i les habilitats que requereix
el món professional, una formació pertinent i una educació de qualitat que desenvolupin el talent, que fomentin la innovació i l’emprenedoria, són fonamentals
en un estudiant. Es requereix gent emprenedora que
generi idees, que millori la comunicació i l’organització
dels processos.
Es requereix des de la política educativa un canvi
de paradigma: del treball en equip al treball col·laboratiu. El veritable capital està en la gent que té idees,
resiliència, intel·ligència emocional. El veritable capital de les grans empreses està en la gent que té idees
i emprenedoria innovadora en la docència. Hem de
reinventar-nos per millorar, i això requereix la indústria
4.0, sense apartar-nos dels nostres valors socials. Crear
vincles i aliances estratègiques entre govern, universitat i empresa.
Una educació 4.0 revisa l’oferta educativa, apunta a
tenir estudiants amb sòlids coneixements disciplinars,
humanistes i artístics, a incentivar la investigació i
enfortir competències digitals entre els acadèmics. No
matem les idees dels nostres estudiants. Motivem-los
per tal que siguin més analítics, més crítics, més àvids
de tenir informació i coneixement. Que discuteixin
idees, que desenvolupin competències de comunicació,
tolerància, respecte a la humanitat. Són habilitats
socials que tota la tecnologia avançada no podrà reemplaçar.
Vivim en una època de grans oportunitats. Amb
l’avenç de la tecnologia tenim la possibilitat de connectar-nos amb milions de persones. Aprofitem aquestes tecnologies per contribuir a la solució dels grans
reptes socials, com disminuir la inequitat, revertir el
deteriorament del medi ambient, reduir la pobresa,
potenciar l’educació.
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5G: l’altra cara de la guerra digital
Gonzalo Toca
esglobal.org

La lluita empresarial pel domini de les xarxes 5G
entre Xina, els EUA i Europa és el transfons d’un enfrontament geopolític de conseqüències imprevisibles.
Les infraestructures digitals de cinquena generació
d’internet, o 5G, són un cobejat objecte de desig,
perquè estan cridades a convertir-se en l’esquelet
d’un nou món: el dels cotxes sense conductor, el que
ho connectarà tot per controlar-ho remotament o
absorbir les teves dades, el que obrirà el camí per a la
sensorització del nostre cos i el que farà possible una
nova medicina i potser fins i tot una nova societat.
Tècnicament, la velocitat s’acceleraria fins al punt que
podrem descarregar una pel·lícula de dues hores en
menys de quatre segons, davant dels sis minuts als
quals estem acostumats amb una xarxa 4G a ple rendiment. Les possibilitats per reduir el consum d’energia
de les connexions i ampliar el ventall de dispositius
connectats podrien ser immenses.
És veritat que, si alguna cosa ha caracteritzat els
visionaris tecnològics els darrers vint anys, ha estat
la seva consistent exageració. Així, els oracles sobre
el cotxe sense conductor no es troben còmodes amb
la possibilitat que centenars de milions de persones
no l’utilitzin perquè, senzillament, els agrada conduir.
Tampoc entenen que fins i tot els milenials continuïn comprant més en botigues físiques que no pas a
través del mòbil, el que ha dut els tres gegants del
comerç electrònic mundial (Amazon, Alibaba, JD.com)
a obrir les seves a peu de carrer. Per últim, solen ser
incapaços de comptar, en les seves previsions, amb la
influència de la regulació. Després, de la nit al dia,
descobreixen espantats que la revolució de les dades
massives a Europa depèn de les lleis comunitàries de
privacitat, que en Donald Trump pot acabar amb la
neutralitat de la Xarxa, o que la Xina és perfectament
capaç de crear-se un món digital pròsper i mortíferament censurat, utilitzant la regulació, per eliminar
milions de continguts i d’usuaris discrepants amb el
règim.
En el cas de les xarxes 5G, els líders mundials potser no saben amb què es trobaran, però no
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es poden permetre un error de càlcul que els deixi a
mercè dels seus rivals. Ho tenen clar tant a Beijing
com a Washington, Brussel·les i potències menors
com Japó o Corea del Sud. Per això, s’han llençat a la
cursa perquè els seus telcos de confiança, històricament propers a l’Estat, acumulin totes les patents que
puguin condicionar l’ús de les noves infraestructures
com els interessa.
La causa de l’enrenou
La idea és que, si aquestes patents es converteixen en estàndards internacionals, tots els operadors
es veuran obligats a acceptar-les. En conseqüència,
l’oportunitat pot ser enorme per a les seves propietàries i per als països als quals pertanyen. A les propietàries els pagarien una comissió per utilitzar els seus
descobriments. Els països, per la seva banda, veuran,
primer, com les seves empreses competeixen amb
avantatge davant d’uns rivals que han d’adaptar-se
a les seves tecnologies i, segon, com n’és de pràctic
comptar amb una relació privilegiada amb els principals operadors.
Els grans contendents són coneguts. A la Unió Europea, destaquen Ericsson i Nokia i països com Suècia,
Finlàndia, França i Holanda. A l’altra banda de l’Atlàntic, als EUA, emergeixen pesos pesats com Qualcomm,
Interdigital, Intel i Cisco. A l’est asiàtic, la Xina
avança a tota velocitat, situant al capdavant Huawei i
ZTE, el Japó intenta no quedar-se enrere amb Fujitsu
i Panasonic, i, per fi, Corea del Sud fa el mateix amb
Samsung i LG. No són pas les úniques empreses, però
la consultora Eurasia les identifica com les principals
titulars de patents 5G.
Dins d’aquesta singular cursa de cavalls, s’ha de
matisar. Per començar, les lleis més elementals de
la geopolítica dicten que, si no hi ha una potència
clarament hegemònica, cap país pugui erigir-se com a
vencedor absolut... tampoc en aquesta cursa. A més,
discriminar clarament algun dels tres grans jugadors
(els EUA, la Xina i la UE) podria provocar que, al món,
s’imposessin dos marcs diferents (un per als vencedors

i un altre per al derrotat). Això seria un fracàs, per a
un conjunt d’estàndards que aspira a ser mundial, i el
marc del qual està dissenyat per tal que s’universalitzin només les millors tecnologies. Un altre aspecte
important és que existiran aliances entre operadors
com les que ja estem veient entre Ericsson i Fujitsu, o
entre Samsung i la japonesa NEC. Tòquio i Seül necessiten parelles de ball per sumar forces.
Feia dècades que no vèiem una cursa geopolítica de resultat tan imprevisible, perquè ens havíem
acostumat a un món regit pels EUA en solitari o en
companyia dels seus aliats. Les coses han canviat
molt des de la darrera revolució tecnològica. El final
de la Guerra Freda va suposar la coronació hegemònica dels EUA a curt termini, però també l’ampliació
de les seves diferències amb uns aliats tradicionals
amb els que ja no compartia un enemic comú. Ara,
just quan les relacions transatlàntiques no travessen
el seu millor moment, és quan Donald Trump necessitaria desesperadament el suport de la UE per contenir
l’avançament de Beijing amb les tecnologies 5G. No
obstant això, per a Brussel·les, ni la Xina és la Unió
Soviètica, ni Trump és el líder del món lliure.

concentri un terç del mercat europeu d’equips de
telecomunicacions. Mentrestant, Trump prepara ja una
ordre executiva per impedir que qualsevol equipament
informàtic d’origen xinès s’incrusti a les xarxes estatunidenques... i ha bloquejat la compra d’una de les
firmes americanes líders en 5G (Qualcomm) per part
d’una empresa de Singapur (Broadcom).
Hi ha motius per a tant de pànic? Per començar,
és veritat que, atesa la submissió de les grans empreses estratègiques xineses al poder del President Xi
Jinping, els temors que les usi per espiar no semblen
pas infundats. Menys encara quan pensem en el Gran
Germà en què Beijing ha convertit a la seva població
a través d’internet. No obstant això, Washington no
pot donar gaires lliçons, després d’haver utilitzat AT&T
i Verizon per espiar massivament la seva. Qui diu que
faci el mateix amb les comunicacions dels seus aliats i
rivals en la nova era d’internet?
Des del punt de vista tecnològic, no hi ha cap
dubte que la Xina es perfila com una gran amenaça
per als seus rivals europeus i estatunidencs. Segons
la consultora Eurasia, les empreses del gegant asiàtic
podrien posseir ja el 40% de les patents essencials
de les xarxes 5G. A més, les seves xarxes nacionals
Temor
podrien donar el salt i operar sense necessitat de
La primera potència té motius per témer la segona recolzar-se en les velles 4G el 2020, és a dir, cinc
en una àrea fonamental del poder global, quelcom
anys abans que les dels EUA i la UE. Això es traduiria
que s’aprecia, clarament, en la brutal agressivitat de en que, durant un lustre, la Xina posseiria, amb diWashington contra els operadors xinesos, als quals
ferència, les millors infraestructures del planeta per
acusa d’utilitzar el seu desplegament internacional
innovar en “l’internet de les coses”. El gegant asiàtic,
de les xarxes 5G per facilitar l’espionatge del seu
que ja acumula més del 50% del mercat del comerç
govern. Segons el diari The New York Times, els EUA
electrònic mundial (la major part es produeix dins de
han informat als països on tenen bases militars que
les seves fronteres) i podria superar el 60% el 2022
no consideraria segures les seves comunicacions si les segons la consultora eMarketer, està en condicions
gestionés una empresa com Huawei. En paral·lel, la
d’exprimir l’oportunitat.
vicepresidenta mundial i el cap de vendes a Polònia
Per descomptat, aquesta impressionat competició
de la multinacional de telecomunicacions del gegant entre la Xina, els EUA i la UE és només un camp de
asiàtic han estat detinguts. Els diplomàtics estatubatalla important, com a conseqüència de l’ascens del
nidencs han dit als seus aliats a l’OTAN que posen en gegant asiàtic com a ferm candidat a primera potència
risc la seva seguretat nacional concedint contractes
global. Beijing està demostrant que vol liderar l’agende 5G a empreses xineses.
da internacional en qüestions crucials: creant una
Tot i que la UE està resistint les pressions, neinstitució alternativa al Banc Mundial, regnant en el
gant-se a proscriure aquestes empreses en el seu
comerç electrònic, convertint-se en l’epicentre intermercat, Vodafone va suspendre, a finals de gener, l’ús nacional del cotxe elèctric, promovent la seva peculiar
dels productes de Huawei en el cor de les seves inRuta de la Seda i, ara també, impulsant la seva versió
fraestructures. Els ulls estan posats en Espanya, que
del futur d’internet a través del desenvolupament de
és la principal responsable que aquest firma xinesa
les xarxes 5G.
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La superació de les limitacions humanes
Vers l’homo sapiens 2.0?
Mertxe de Renobales Scheifler

Vitòria, Euskadi

Des de temps antics l’ésser humà s’ha esforçat en
millorar les habilitats i capacitats que li proporcionava la seva naturalesa, inventant ajudes mecàniques
externes al seu organisme que, en cada moment, li
permetessin arribar on la seva biologia no li permetia. Va dissenyar eines de tall per caçar més eficientment, aparells que milloraven la seva mobilitat per
terra, mar i aire, pròtesis que li permetessin veure i
sentir millor, i fins i tot exoesquelets que li permetessin moure’s encara que les seves cames no fossin
funcionals. Els darrers 50 anys ha incorporat algunes
pròtesis al seu propi organisme humà com les de
maluc, genoll o els marcapassos. El coneixement del
genoma humà, i les tecnologies de biologia molecular
i cibernètiques més modernes, ens obren un ventall
de possibilitats fins ara insospitades, que ens poden
permetre continuar superant les nostres limitacions.
Algunes d’aquestes possibilitats s’apliquen només a
individus, mentre que d’altres ens permetran transmetre aquestes millores a la nostra descendència. Les
tecnologies actuals impliquen els gens, les anomenades neuropròtesis i la bioenginyeria, i el recanvi
d’òrgans danyats per millorar la qualitat de vida,
entre d’altres. En aquest breu article donarem unes
breus pinzellades sobre les dues primeres.
Existeixen moltes condicions humanes causades
per una variació en l’ADN de la persona: des d’un
canvi en la seqüència d’un gen (mutació: modificació
d’una única lletra de la seqüència d’ADN o addiccions
o delecions de vàries lletres) fins a l’addició o deleció
de cromosomes sencers. Sovint les mutacions són
negatives per a la persona que les porta, originant
condicions patològiques de diferent gravetat. Poden
estar causades per un únic gen mutat (monogèniques), o per diversos (poligèniques), tant en l’ADN
del nucli de la cèl·lula com en l’ADN dels mitocondris. Si la mutació és en una cèl·lula germinal (òvul o
espermatozoide) pot transmetre’s a la descendència,
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però si la porta una cèl·lula somàtica (de qualsevol
teixit de l’organisme) només l’individu que la tingui
n’estarà afectat. S’han identificat més de 10.000
malalties monogèniques que, en conjunt, afecten milions de persones arreu del món, tot i que cadascuna
afecti només unes poques persones.
La Teràpia Gènica es basa en la idea de modificar
l’ADN d’algunes cèl·lules d’una persona per eliminar
una malaltia. Aquestes tècniques que es van començar a utilitzar la dècada de 1990 permeten introduir
a l’ADN de les cèl·lules el corresponent gen sense
mutacions que corregeixi els efectes del gen defectuós. Els gens es converteixen en medicaments, fet que
constitueix un canvi conceptual dràstic. La cèl·lula
té ara les dues còpies del gen, la correcta nova i l’original defectuosa, però la malaltia no es manifesta.
Malgrat les precaucions que es van prendre, els procediments utilitzats inicialment per transferir el gen
desitjat van causar seriosos i greus problemes entre
els anys 1990 i 2000, fet pel qual aquesta tècnica va
deixar immediatament d’utilitzar-se en humans. La
darrera dècada s’ha avançat molt en millorar la seguretat de la teràpia gènica, amb resultats positius en
models animals. Aquestes tècniques també es poden
utilitzar per combatre malalties adquirides com ara el
càncer.
Les anomenades tècniques d’Edició Genòmica permeten introduir modificacions puntuals en la seqüència de l’ADN d’una cèl·lula, corregint així la mutació
defectuosa i eliminant la malaltia. La cèl·lula només
té el gen corregit, com si mai hagués tingut aquella
mutació. En aquest grup de tècniques posades a punt
els darrers 10 anys, la més versàtil es coneix amb el
nom de CRISPR-Cas, i és una còpia-adaptació d’un
mecanisme bacterià natural per resistir els atacs
vírics. Tot i que encara s’han de millorar per al seu ús
en humans, els assajos en models animals són prometedors per corregir malalties genètiques.

El cost d’aquestes teràpies és, en general, molt
elevat, atès que es dirigeixen a malalties poc freqüents i, a més, les teràpies s’apliquen una sola o
molt poques vegades.
Fins ara, l’única manera d’evitar transmetre una
condició genètica hereditària és la fertilització in
vitro juntament amb el diagnòstic preimplantacional,
sempre i quan es conegui que un (o els dos) progenitors és (són) portador(s) d’una malaltia genètica.
Es pot seleccionar, i implantar, l’embrió que NO du
el gen causant de la malaltia. El nadó estarà lliure
d’aquella malaltia genètica, sense haver-se modificat
el seu genoma, i no la transmetrà a la seva descendència.
L’edició genòmica amb el sistema CRISPR-Cas
s’està emprant també per modificar l’ADN de les cèl·lules precursores de les cèl·lules germinals (dels
propis òvuls i/o espermatozoides) o de l’embrió, amb
la finalitat d’eliminar el gen defectuós no només del
nou ésser, sinó també dels seus descendents. L’enorme potencial d’aquesta tècnica per eliminar malalties
genètiques s’ha demostrat en embrions viables no
destinats per a la seva implantació. En el moment
de redactar aquest article coneixem el naixement de
dues nenes xineses a les quals es va aplicar aquesta
tècnica per conferir-los resistències, transmisibles a
la seva descendència, a la infecció amb el virus VIH.
Aquestes tecnologies permetrien també millorar les
capacitats humanes.
Els avenços de les tecnologies electròniques i del
coneixement del cervell, s’alien per ajudar moltes
persones a dur una vida digna sobreposant-se a les
limitacions imposades per la biologia, accidents o
malalties. Els cyborgs (cybernetic organism) integren
en el seu organisme components tecnològics, més enllà dels marcapassos o implants auditius. Hi ha molts
exemples d’un futur que ja és aquí: implants cerebrals
que permetin recuperar la mobilitat perduda per paràlisi o danys en la columna vertebral. Aquestes solucions no modifiquen l’ADN de la persona.
Vers l’Homo sapiens 2.0? Consideracions ètiques
Les tecnologies per modificar la línia germinal
de l’ésser humà ja estan disponibles, tot i que hi
hagi aspectes que s’hagin de millorar. És qüestió de
temps. Diverses entitats internacionals han promogut
profundes reflexions sobre l’ús d’aquestes tècniques.
Molts científics han demanat que es promogui un ob-

servatori global per examinar la utilització de l’edició
gènica com un pas imprescindible per determinar com
els valors i prioritats de la societat poden dirigir el
potencial de la ciència. Recentment s’ha proposat una
moratòria sobre l’edició genòmica de la línia germinal
per manca de suficient coneixement sobre les seves
repercussions, tant per a la persona implicada, com
per a l’espècie humana. La implicació de la societat
en general, a més de l’estament científic, es considera
absolutament necessària, tot i que no pas fàcil d’articular.
Se’ns plantegen moltes preguntes sobre aquestes tecnologies i el futur de l’espècie humana. Per
exemple, què és ser normal i què és una malaltia
o una discapacitat? La dislèxia, en cultures en les
quals no és habitual llegir, no representa pas un gran
problema. El nostre coneixement de les interaccions
entre els gens del genoma és encara insuficient: alguns gens que augmenten el risc de contraure certes
malalties disminueixen el d’altres. Què és restaurar
una capacitat perduda –per un accident, per exemple, o millorar una capacitat en un ésser futur, a
través d’una modificació a l’embrió o a les cèl·lules
germinals dels seus progenitors? Qui tindria autoritat per decidir quins gens s’han de modificar o no?
Crearíem una societat amb diferents castes, en la
qual els sectors econòmicament forts dominarien els
econòmicament dèbils, que no podrien permetre’s
aquests tractaments? Estarien aquests tractaments
disponibles per a totes les persones que els necessitessin, independentment del cost? Les persones pitjor
dotades perdrien l’accés als serveis socials? On posem
la divisòria entre guarir una malaltia i augmentar les
capacitats humanes? Cal que, com a ciutadans, ens
plantegem aquestes i moltes altres preguntes.
Els nostres gens actuals són el producte de l’evolució humana al llarg de molts de mil·lennis. Seguim
evolucionant: els nostres genomes continuen interactuant amb els ambients en què vivim, i sorgiran
altres mutacions beneficioses i altres de nocives que
donaran lloc a altres malalties... La nostra espècie és
força homogènia genèticament parlant: si comencem
a manipular el genoma, el farem més uniforme? Què
passarà amb la diversitat genètica? Permetrà que ens
adaptem a les circumstàncies canviants del món que
ve? Serem més feliços, tots en conjunt? Serem més
humans?
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Si ens toquen a una, ens toquen a totes
Adama Boiro
Senegal i Catalunya

Awa tenia nou anys i aquell dia no va anar a l’escola. La seva mare no es va separar d’ella durant tot
el matí. La seva àvia havia estat esperant tot l’any
que la dona que mutila les nenes d’aquella zona
tornés a tenir l’encàrrec d’altres famílies del poble
de venir a mutilar les seves nenes. A l’Awa la van incloure, una vegada més, en el grup de les nenes que
mutilaven per primera vegada, tot i que, en el cas
d’ella, era la segona vegada que la mutilaven. Encara
recordo veure-la caminar amb las cames separades
plorant. Plorava perquè l’estaven obligant a anar a
fer el primer pipi després de ser mutilada. És com si
fos ahir, però d’això fa trenta dos anys. Suposo que
la memòria selecciona allò que vol. La primera vegada que la van mutilar tenia tres anys però, segons el
parer de les àvies, alguna cosa no va quedar bé. Tinc
molt pocs records de l’explicació concreta que van
donar, perquè jo, com ella, només tenia nou anys.
La mutilació genital femenina, per desgràcia, no
és una pràctica anecdòtica. Desgraciadament aquesta pràctica està molt estesa: Àfrica, Orient Mitjà i
Àsia. I, sobretot, al continent africà, on es concentren més països practicants. Segons l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) més de dos-cents milions
de dones i nenes han patit mutilació genital femenina. Aquesta pràctica tradicional, segons els diferents
estudis, es remunta fins el temps dels faraons egipcis. I, tot i la magnitud del mal que arriba a causar,
se sol fer en l’àmbit de la màxima privacitat familiar,
deixant les víctimes en situació de desemparament
i de màxima vulnerabilitat tant en relació a la seva
salut física com psíquica.
Waris Dirie, una de les veus més escoltades sobre
aquest tema, va fer un discurs davant les Nacions
Unides i va pronunciar algunes frases com aquestes:
- «Estimo la meva mare, estimo la meva família i
estimo l’Àfrica. Fa més de tres mil anys, les famílies
creuen que una nena que no sigui mutilada és impura perquè allò que tenim entre les cames és impur
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i ha de ser remogut i tancat, després, com a prova
de virginitat. La nit de noces s’entrega un ganivet
o una navalla al marit, per tornar a obrir abans de
penetrar per la força la seva esposa».
- «Una nena no mutilada no es pot casar i, per
tant, és rebutjada i expulsada de la seva comunitat i
posada al mateix nivell d’una puta. Aquesta pràctica
continua tot i no figurar al Al Corà».
- «És ben sabut que les conseqüències d’aquesta
pràctica són una sèrie de malalties físiques i psicològiques que afecten moltes dones que l’han patit, tot
i que som coneixedors que les dones són la columna
vertebral de l’Àfrica».
Crec que l’Àfrica i el món sencer tenim un gran
repte, si volem ser coherents amb la Declaració
Universal dels DDHH, que proclama la igualtat i la
dignitat de tota persona només pel fet de ser-ho,
la no discriminació per raó de raça, sexe, llengua,
origen, etc. A més de compartir la necessitat de
formular lleis i aplicar-les, crec que és totalment
imprescindible que tots els homes es facin preguntes serioses sobre les conseqüències de la pràctica
de la MGF (Mutilació Genital Femenina): dolor en la
menstruació, infeccions d’orina repetides, morts per
hemorràgia, morts de mares i fills en els parts, falta
de desig sexual...
Ens hauríem d’imaginar la situació d’una dona
que sap que, cada cop que ha de parir un fill, corre
el risc de morir com a conseqüència d’una pràctica
inhumana que va ser perpetrada per aquells que
tenen la responsabilitat de protegir-la. I que, a més,
possiblement, ella tampoc pugui protegir aquella
doneta que pugui portar a la panxa.
Extirpar els òrgans sexuals de les nenes i dones
produeix una ferida que interpel·la la societat que
ho porta a terme i també a aquells que fan d’espectadors a l’exterior. L’Organització Mundial per a la
Salut no ha parat d’alertar sobre les conseqüències
d’aquesta pràctica. Com tampoc ha parat l’adverti-

ment que, actualment en el món, hi ha més de doscents milions de dones que han estat sotmeses a la
MGF. I que, més de trenta milions de dones, corren
el risc de ser víctimes de la pràctica. Àfrica lidera
aquesta desgràcia humana. Les xifres, tot i la seva
lleugera baixada, encara són esgarrifoses. A Mali un
91% de les seves dones estan mutilades, a Egipte un
92%, a Somàlia un 98%.
Quina explicació es dóna per extirpar els genitals
de les dones com si aquests fossin un be comú de
tota la comunitat? En realitat, en cada comunitat on
es practica, hi ha el reflex d’una manifestació molt
arrelada de la desigualtat de gènere entre home i
dona. Normalment, als diferents llocs on es practica,
tot i que siguin les dones les que porten a terme
l’acte, els homes no la qüestionen i a vegades, fins
i tot estan d’acord amb l’explicació més comuna, la
de treure a la dona el plaer sexual per tal de tenir-la
controlada, tot i que hi ha altres explicacions com
raons d’higiene i estètica o religioses. En tot cas,
cap de les explicacions que es donen tenen relació
amb la salut de la dona.
El que és indiscutible universalment és l’amor
que hi ha entre una mare i un fill/a, un sentiment
que amb un intent d’explicar-ho segurament sortirien tantes maneres com paraules hi ha al món.
L’acte en si de la mutilació genital femenina la porta
a terme una dona, normalment gran, respectada i
sàvia de la comunitat. La que entrega la nena per a
que la mutilin és la seva pròpia mare i, si continua
la tradició, aquesta nena farà el mateix que ha fet la
seva mare amb ella. Amb tot això, si fem una reflexió, podem veure què és el que dificulta la seva eradicació. Les mares que porten les seves filles perquè
aquestes pateixin un mal tan gran, en cap moment
perceben aquest mal com un mal sinó com un bé.
Al llarg de la història d’aquesta societat patriarcal, els genitals de les dones han estat tractats
com un objecte. No fa gaire temps ens va arribar
informació que l’Estat Islàmic mutilava dones que
tenien presoneres. A Europa Occidental i als Estats
Units, a la dècada dels cinquanta, la clitoridectomia
es practicava per tractar allò que es percebia com
una dolència: la histèria, l’epilèpsia, els desordres
mentals, la masturbació, la nimfomania i la melancolia. L’Assemblea General de l’ONU va aprovar per

unanimitat una resolució on demanava que es prohibís la mutilació genital femenina, pràctica basada
en creences de fa segles, i que controla la sexualitat
de la dona.
Cada vuit de febrer, dia mundial per a l’eradicació
de la MGF, els diferents països africans es pronuncien contra la pràctica. Aquells que ja fa temps que
tenen una llei que la prohibeix, recorden als seus
ciutadans que hi ha una llei que intenta protegir les
dones i nens del seu país. També és cert que cada
any algun país nou se suma a la prohibició de la
pràctica. Aquest mateix febrer del 2019 el govern de
Serra Leone va prohibir la MGF amb efecte immediat.
El parlament de la Unió Africana va avalar la prohibició de la pràctica en tot el continent.
De vegades em pregunto per què l’Àfrica, amb
tot el que ha patit, no ha après? Només fa uns segles que més de sis milions dels seus ciutadans africans van ser deshumanitzats. Avui milers dels seus
joves tornen a ser-ho en el mar Mediterrani. Abans
eren entrats a Europa a la força. Avui hi ha un mar i
unes concertines que no els deixen entrar. Tot això
és conseqüència del racisme europeu. Cal que l’Àfrica
posi fi a la deshumanització de les seves filles. El
continent africà sap perfectament que està en deute
amb les seves dones, que són la seva columna vertebral. Les imparables dones africanes cada dia estan
creant diferents associacions de dones treballant en
xarxa en el mateixos països africans per a generar
consciència i protegir les nenes que estan en risc.
La tolerància zero a la mutilació cada cop és més
evident a l’Àfrica tant en l’àmbit dels governs com
en l’àmbit social i això és fruit de les lluites sobretot de moltes dones activistes i mares. Les mateixes
dones que són les encarregades de portar a terme la
pràctica són les que estan treballant durament per
tombar una pràctica inhumana i masclista. Això és
el que ens dona l’esperança de pensar que el lleuger
descens que hi ha hagut de la MGF vagi en augment.
Waris Dirie va dir: hi ha un proverbi al meu país
«L’últim camell de la meva fila, camina tan ràpid
com el primer» que vol dir que el que passi a qualsevol de nosaltres afecta a tots els altres. Pel bé de
tots nosaltres intentem canviar el que significa ser
dona.
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Revolució 4.0

El pa
pas del regne de la necessitat al regne de la llibertat,
o la fi de la humanitat?
Leonardo Boff
Petrópolis, RJ, Brasil

Totes les revolucions tecnològiques, per diferents
que siguin, s’inscriuen dins del continu de l’evolució
socio-cultural-ecològica de la humanitat. Representen
innovacions, fruits de la creativitat humana com a
resposta als reptes de la realitat circumdant i canviant. Totes pretenen alleugerir el treball penós dels
éssers humans. Fan emergir noves formes socials i
diferents relacions amb la natura i, avui, envers la
Terra com un tot.
L’expansió i la consolidació d’aquestes innovacions donen origen a processos civilitzatoris, amb singulars visions del món, amb nous valors, amb formes
de relacions socials també noves, amb institucions i,
no pas en darrer lloc, amb diverses religions.
Tota innovació tecnològica accelera enormement
la història. Produeix diferents reaccions: la d’aquells
que se senten atropellats i s’aferren a les antigues
formes, creant resistències i fins i tot processos regressius. I la d’aquells que accepten l’actualització
tecnològica, i que lentament van guanyant hegemonia i acaben per inaugurar una nova fase de la
història. És el que està succeint actualment amb la
revolució tecnològica 4.0.
Les revolucions tecnològiques en la història
Per ordenar la nostra reflexió, desconsiderem les
dues revolucions antigues, l’agrària i la urbana, i ens
concentrem en les modernes.
La primera, entre 1760-1860, va ser la de la
mecanització de la producció. La màquina completa i
deshonra el treball humà. La segona, cap a 1850, va
dur la industrialització, mercès a l’ús de l’electricitat,
que va permetre la producció en massa. La tercera es
va esdevenir a mitjans del segle XX, amb la introducció de l’electrònica, les telecomunicacions i l’àmplia
tecnologia de la informació. La quarta, si volem posar-hi una data, hauria sorgit a partir de 2013, quan
el govern alemany va decidir cercar l’automatizació
total de les fàbriques i la robotització, dispensant
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el treball humà. Tot això està en curs i encara no ha
conclòs el procés que enviarà milers de treballadors a
l’atur i la prescindència.
La revolució 4.0 implica quelcom que ja ha esdevingut convencional, com el mòbil, el correu electrònic, twitter, facebook, els posts, els blogs, whatsapp,
l’smartphone, la digitalització de tota mena d’operacions, per exemple, bancàries, (nanotecnologia, ús de
partícules subatòmiques mínimes en la confecció de
productes), neurotecnologies, robots, intel·ligència
artificial, biotecnologia, sistemes d’emmagatzematge
d’energia, drons i impressores 3D.
Particularment, a través de la impressió en 3D, es
poden modelar productes i nous elements materials
(pols de metalls, plàstics i d’altres), i produir tota
mena de productes, fins i tot cotxes.
Segons el Dr. Schwab, el fundador del Fòrum
Econòmic Mundial de Davos, la Revolució 4.0 es caracteritza per l’aparició de noves tecnologies i noves
maneres de percebre el món, que impulsen un canvi
profund en l’economia i l’estructura de la societat.
Lògicament, Schwab està més interessat per la productivitat i acumulació màximes, que no pas per la
millora principalment de les condicions inhumanes
de la societat mundial i de l’estat degradat del sistema-Terra.
La «singularitat» i la recerca d’allò transhumà
Aquesta és una de les deu tecnologies més innovadores que caracteritzen la Quarta Revolució
Industrial: canviant el món físic (amb biotecnologia,
robòtica, impressió 3D, nous materials, internet
de les coses (IoT), transmissió i emmagatzematge
d’energia), i canviant el món digital (intel·ligència
artificial (IA), blockchain, noves tecnologies computacionals i realitat virtual i augmentada).
Aquesta revolució està portant avantatges indiscutibles, com el no haver de posseir un cotxe. Puc fer
servir l’smarthphone per sol·licitar-ne un d’una cen-

tral, rastrejar-lo, programar aturades, fins i tot amb
informació sobre el conductor, tipus de vehicle, el
preu de la carrera. Gràcies als avenços de la impressió
3D és possible imprimir de tot, des de pròtesis, a
cors, ronyons i altres òrgans vitals humans.
La més important, preocupant i perillosa és la
intel·ligència artificial. S’hi inverteixen els esforços
científics i tecnològics més intensius. La intenció és
sobrepassar la intel·ligència humana i fins i tot sotmetre-la a l’artificial.
Aleshores es parla de transhumanitat. Aquest
sobrepàs d’allò humà té un nom des de llavors: la
singularitat, terme introduït per Vernor Vinge en el
seu llibre de ficció The Coming Technological Singularity (La imminent singularitat tecnològica). Posteriorment va entusiasmar els empresaris i científics de
la Vall del Silici, que van projectar una visió positiva
i prometedora de la «Singularitat» i no pas com una
amenaça al final de l’espècie humana i altres formes
de vida.
Limitacions i crítiques a la revolució 4.0
A més dels beneficis que aquesta revolució tecnològica està portant, hem d’incorporar-la de forma
responsable, com vam fer amb les anteriors, malgrat
els riscos innegables.
En primer lloc, és important reconèixer que pot
succeir una mena de «darwinisme tecnològic», o
sigui, que deixem enrere aquells que no la puguin
assimilar o adaptar-s’hi. Es crearà així una espècie
subhumana.
La segona crítica és d’ordre filosòfic: l’ésser humà
pot projectar i crear-ho tot, però ell roman sempre
fora, atès que és un ésser transcendental, devorat
per un projecte infinit que no troba en aquest món
un objecte adequat a la seva set d’infinit. La creació
d’una intel·ligència artificial seria un intent equivocat de crear aquest infinit. Però ell mai omple la
infinitud que estigmatiza l’ésser humà. Ell és un crit
llançat a l’infinit, sense que les seves potencialitats
el puguin crear.
En tercer lloc podem suposar i admetre que
aquesta intel·ligència artificial també pot errar i
equivocar-se. També està sotmesa a l’axioma de Gödel: de la finitud de tot allò que existeix, dels límits
de tot coneixement (no podem saber-ho tot) ni és
possible que es lliuri dels seus propis pressupòsits,
present en tot allò que aquesta intel·ligència artifi-

cial pensa i emprèn. Mai és prou intel·ligent com per
adonar-se dels misteris inefables del món i de l’ésser
humà.
Finalment –i aquesta és la crítica més central: la
intel·ligència artificial oblida allò que és essencial
a l’ésser humà: la intel·ligència cordial, sensible i
emocional. En termes de l’antropogènesi, és molt més
ancestral que la intel·ligència instrumental analítica
i artificial. Cap aparell artificial intel·ligent plorarà
amb nosaltres la pèrdua de la persona estimada i no
té condicions, de fet, d’eixugar les nostres llàgrimes
i de fer un acte d’amor incondicional, de perdó i de
compassió, i de situar-se en el lloc de l’altre, fent del
món un lloc de/per a tothom.
«El desenvolupament indiscriminat de la intel·ligència artificial podria indicar la fi de la humanitat»
(Le monde diplomatique de Brasil, agost de 2018,
18). El poder d’aquesta intel·ligència pot ser manipulat en el sentit de l’odi, de la mentida, de la
dominació i de la creació d’injustícies, com s’està
comprovant amb una onada politicocultural de dreta i
extrema dreta, en bona part del món actual. Aquests,
pel culte a l’acumulació il·limitada de riquesa monetària i material, d’actituds enemigues de la vida i de
manca de cura envers la Mare Terra, podran posar en
risc la supervivència de la vida humana i del futur de
la nostra civilització.
La nostra pena rau en el fet que aquesta revolució
tecnològica 4.0 s’esdevé en el marc del mode de producció capitalista i de la seva cultura individualista,
materialista, competitiva i gens cooperativa, en alguns aspectes cruel i sense pietat envers el crit dels
pobres i envers el crit de la Terra.
Si hi hagués formacions socials solidàries, respectuoses dels béns i serveis naturals comuns (commons), es podria constituir com a precondició per
realitzar un dels més antics somnis de la humanitat,
ben formulat per Karl Marx: el somni de passar del
regne de la necessitat de termes que penosament treballen per sobreviure, al somni del regne daurat de la
llibertat, on tots podríem crear i ser més plenament
humans. Alliberats de la necessitat de treballar, especialment en la forma ... (segueix a la pàgina 43)
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Noves causes i noves creences
Ivone Gebara
São Paulo, Brasil

Els temps turbulents fan que recreem les nostres
causes i creences. Ambdues estan unides tot i que
molts les imaginen separades. Prenc la paraula causes
com a valors, lluites que abracem. Per exemple, el dret
fonamental de tothom a menjar i tenir un habitatge
digne. Hem de lluitar per aconseguir-ho. La nostra
lluita té així una causa, una raó, i es converteix en
una creença, expressió de la meva fe en la necessitat
vital d’aliment i habitatge. Entenc per creences les
coses comunes que creiem que són drets, valors i
sentits.
Assumeixo una causa perquè hi crec, i crec perquè
l’acullo com a important. Per exemple, podem recordar
l’”opció preferencial pels pobres” que des de la dècada de 1970 va ser una referència de fe, és a dir, una
causa i una creença en la vida dels cristians d’Amèrica
Llatina. És una causa fruit d’una gran creença, la
creença que les relacions humanes necessiten ser restaurades a partir dels que van ser exclosos dels seus
drets. I aquesta creença i causa és identificada com
una orientació de Déu i de Jesús per a la nostra acció.
Grans causes i grans creences neixen en allò petit
de cada dia, quan hom no suporta ja asseure’s a la
taula d’un restaurant i veure un nen famolenc amb la
cara enganxada a la finestra del restaurant, o quan la
gent veu un grup de persones en una barca deixant
la seva terra perquè no hi pot viure. El cor explota de
justa ira, i d’allà en neix una gran causa/creença.
El nostre món està marcat avui per la revolució
tecnològica, la desaparició de les antigues formes
de treball, la robotització creixent, la comunicació
instantània. Es dissenyen nous llenguatges i nous
sentits. A partir d’aquestes novetats ens hem preguntat sobre el sentit més profund de les nostres
creences, aquelles que ens distancien de la nostra
amabilitat egocèntrica i ens obren per a la percepció
de l’altre com a imatge i aparença nostra. Les nostres
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creences profundes ens venen de l’educació que vam
rebre, inspirada per cert cristianisme que ens convidava a compartir.
Al llarg dels segles, les esglésies cristianes van
vestir aquestes creences moltes vegades amb idees
poderoses i llenguatges filosòfics distants de la nostra
realitat. Les embolcallaven de misteris, d’afirmacions allunyades d’allò observable i d’allò possible en
el món. El llenguatge en què ens ensenyaven la fe
i l’amor era difícil d’entendre i ens provocava por o
repetició automàtica de la doctrina. Aquest procés va
dur al despreniment de les creences respecte de les
causes i necessitats vitals que elles representaven.
El context actual del món ens revela el creixent
domini de la ciència i la tecnologia en les relacions
humanes, així com la reducció de les coses importants
de la vida a mercaderies que es compren i es venen.
Això revela la fragilitat no pas de les creences profundes que ens humanitzen, sinó del llenguatge en
què aquestes creences són expressades, i la cooptació
d’un món individualista. Amb això, les grans causes
i creences en relació a la justícia, l’ajuda mútua i els
drets, corren el risc de disminuir la seva força social.
Els conflictes entre masses i minories surten a la llum
i ens conviden a assumir nous rumbs.
D’una banda, observem el creixement de les masses que s’adhereixen a un cristianisme neopentacostal, on allò extraordinari, allò màgic, allò immediat,
té un lloc especial. Per un altre costat, una minoria
d’intel·lectuals “cristians” o crítics de les religions
semblen descartar les creences i simbologies religioses del passat i la creença de les masses que expressen un malestar en la societat i en les institucions
cristianes actuals.
En parlar de massa fa l’efecte que es parla de
quelcom socialment homogeni, com si un enorme grup
de persones representés un sol home, o com si fossin

una gran massa de pa. Des del punt de vista de les
creences, què creuen les masses, de fet? No ho sabem
amb exactitud, només observem que fan sempre una
crida a Déu com a legitimador de les seves posicions
socials, com a calmant de les seves pors i proveïdor
de les seves necessitats.
En realitat, la massa imaginada com a quelcom
homogeni, no existeix. És una creació de la imaginació d’alguns analistes per situar la majoria de les
persones que semblen dutes com un ramat a creure en
allò que s’ensenya com a provinent de Déu. La massa
és l’”altre”, al contrari de les minories pensants. És
a dir, són les minories les que anomenen la massa i
tal vegada per oposició a les seves conviccions. No
obstant això, la massa, per ella mateixa no és massa. Només circumstancialment segueix les ordres de
qui dirigeix una litúrgia, per exemple “Canteu” i tots
canten, “Piqueu de mans”, i tots ho fan, “Reciteu el
Credo”, i el reciten. Però, qui respon en la seva vida
quotidiana és cada individu com si no fos d’aquesta
massa. Cada un és una persona amb la seva història
pròpia, tot i que desconeguda pels teòrics.
La massa és en realitat un conjunt d’individualitats no assimilables a la mateixa unitat formal o
teòrica predefinida. La massa és la diversitat, la multiplicitat, la diferència que sorprèn quan es reuneix en
un mateix lloc. I a partir d’ella pensem que en el seu
medi no hi ha subjectes pensants, no hi ha opcions o
llibertat. Imaginem una multitud duta per emocions
diverses, submisa a autoritats, que semblin conduir-la
vers on volen. Serà de fet només això? No ho crec
pas; n’hi ha prou observant la complexitat de la vida.
Les masses són sempre diferents. Una bona part
viu en la provisionalitat de la supervivència o dels
desitjos conreats pel capitalisme i les religions de la
prosperitat. D’altres semblen conscients del que viuen
i, marcades per les mateixes carències, lluiten per
casa, terra i treball. En ambdues existeixen subjectes
que pateixen molts de mals imposats per la societat
de consum. La massa és doña María que demana escola per als fills; és el senyor Pedro que pateix dolors
insuportables i cerca alleujament; és doña Francisca
que cerca habitatge; és el jove gai el company del
qual va ser assassinat a l’avinguda; és la nena violada... La massa és el turó, la favela, les persones del
torrent, els palafits a la riba del riu, els subarrendats
que proliferen a les ciutats. Massa d’individualitats

patidores! Massa que porta el seu mòbil i parla amb
el món, amb seguidors a les xarxes socials! Massa
“matèria primera” de les elits de dreta i esquerra!
Massa analitzada per teòrics, per líders que imaginen
solucionar els seus problemes atès que representa el
major percentatge de ciutadans del país. Massa que
no produeix pensament teòric sobre la realitat, sinó
que viu com pot.
Les minories són els anomenats sectors organitzats en nom de la llibertat, de l’alliberament o de
Déu. Són els que diuen tenir consciència històrica,
no dirigir-se per estereotips, no sotmetre’s a l’autoritat o a la ideologia d’un cap, excepte en moments
excepcionals. Les minories són les que van apostar
pels absoluts de justícia, igualtat, llibertat, els valors
purs, el repartiment de béns, els projectes històrics de
futur, les utopies del Regne. Les minories volen ser la
veu dels sense veu, el crit dels exclosos, l’auxili dels
afligits, el refugi dels pobres i els privats de justícia,
els bons pastors que es carreguen a l’espatlla l’ovella
perduda. Les minories són les que creuen que conduiran les masses a un final feliç expressat de diferents
maneres. Fa pocs anys llegien la Bíblia a partir dels
pobres, parlaven del Regne com a justícia i pa. Van
donar la vida com a minories combatents i van atorgar
el títol de màrtirs a alguns dels seus companys. Van
afirmar que els seus màrtirs eren la imatge de Jesús
i els continuadors de la seva missió. I per això mateix van ser crucificats i morts, i potser ressuscitaran
abans del tercer dia, i veuran la llum de la llibertat
brillar damunt dels pobles de la terra. Quines conseqüències tenen aquestes imatges i esperances avui?
Per algunes minories va ser una decepció constatar fins a quin punt els pobres i marginats no van
seguir al peu de la lletra els seus consells llibertaris.
Tantes anàlisis de conjuntura, discursos sobre estructures, dibuixos de la piràmide social, somnis en
cercles, cartilles d’educació popular... Ara tot sembla
en va!
Avui, malgrat el món diferent en el qual vivim, les
Esglésies cristianes continuen recitant el credo de
Nicea, l’aprovat per Constantí el segle IV. Continuen
prenent-lo com el símbol de la seva fe. Però, com jo/
nosaltres participem d’aquesta fe, d’aquesta creença,
d’aquest llenguatge hermètic? Com a través de la seva
proclamació expressem la direcció de les nostres accions i del nostre amor?
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Sospito que “Nicea” avui seria un Credo desplaçat de les seves causes, desarrelat de la realitat i
dels seus sentits. Seria necessari un altre credo per
als cors de carn d’avui? Sí. No pas un Credo sobre la
revolució cibernètica, no pas un credo sobre la tecnologia, o sobre l’univers... Aquestes afirmacions estan
en un altre nivell de l’activitat humana. Necessitem
un Credo sobre allò que de fet creiem, capaç de sostenir la vida, i que pugui ser empeltat a les diferents
tradicions com un acte creatiu actual. Un Credo que
expressa la meva fe en la nostra fe avui, una fe que
no oprimeixi ni el meu cos ni la meva intel·ligència,
un Credo simple, inclusiu, amb llenguatge canviant i
centralitat de significat pràctic comú. Credo nascut de
diferents comunitats, que no s’hagin de perdre en els
descobriments de les ciències i les tecnologies, sinó
trobar-se en el cor del Misteri que ens habita avui.
Podríem anomenar espiritualitat a aquesta dimensió,
una dimensió de la recerca dels éssers humans d’un
sentit sempre nou que orienta i nodreix de vida, que
no es pot reduir a una equació matemàtica, fórmula
química, butlletí meteorològic, o a la construcció d’un
nou robot.
Si semblem perduts en les nostres formulacions de
fe, en realitat això pot ser positiu. Necessitem trobar novament el Credo que ens parla a les entranyes
enmig del món de les moltes tecnologies i les moltes
avarícies.
Estem vivint un temps extraordinari! Temps
de molt de patiment emocional i social, però també
temps de depuració de la nostra pretensió de conduir
la història vers un model únic que imaginàvem que
seria el de la felicitat de la humanitat. Un model únic
de justícia, llibertat i bé! Un model segons Déu, el
Pare totpoderós!
Van caure les nostres velles creences. Va caure
l’home vell, la dona vella, no pas per l’edat, sinó per
les il·lusions i discursos que van mantenir. Van caure
les minories convençudes de la seva arrogant saviesa.
Es va esquinçar el vel del Temple! Està naixent quelcom de nou.
Cal estar atents per percebre la suau brisa passant
i indicant per on apareixen les noves formes de convivència, les noves creences i els nous dubtes (atès que
sempre ens habitaran). Estem caminant entre núvols
espessos; avui ja ningú podrà cridar: allò nou “és
aquí” o “és allà”. Ja ningú està segur del contingut
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dels Llibres Sagrats, en la paraula del pastor, en la del
polític, en la del papa. Tothom està essent convidat
a aprendre els uns dels altres, qui som en aquest món
que ja no és el d’ahir, no és el de Jesús de Natzaret,
ni el de l’Església primitiva, ni el de Marx, ni el de
tants que van precedir-nos. Tecnologies, memòria
artificial, comunicació instantània, coets enviats a la
Lluna, a Mart, el Big Bang... desapropiacions, destruccions, desastres, guerres... continuen el mateix rumb
d’ahir... I l’assedegat cor humà continua allà...
Quins nous relats són els nostres d’avui? Nostres...
però, qui és aquest nosaltres? Una vegada més aquest
nosaltres és plural i diversificat. És massa personalitzada. Aquest nosaltres té camins múltiples, i potser
hauria de convergir vers l’únic secret comú present a
totes les manifestacions de la saviesa humana. Quin
seria? M’atreveixo a dir que el secret present en elles,
que necessita ser rescatat sempre de nou, és que tot
convergeix per a la creació de camins de supervivència comuna de la humanitat i del planeta, camins on
cadascú i cadascuna haurien de ser sadollats segons la
seva fam de pa, amor i justícia.
Velles utopies nascudes i renascudes en els cors
humans! Utopies alliberadores de la xerrameca complicada que les va sepultar i les va fer créixer més en
oposició que no pas en convergència. En el nostre
vell món necessitem conrear convergències a tots els
jardins... I, sobretot, compartir-les.
Després de tot, no hem nascut tots de la mateixa
pols d’estrelles? I hem estat generats en el si d’una
bella ximpanzé portadora d’un error genètic que ens
va fer sorgir com a nova espècie? Tota la resta, nosaltres l’hem inventada, i continuarem inventant!
En aquests temps turbulents, una mica d’humilitat
ens faria molt bé. Baixem als nostres déus i deesses
a la terra, respectem la misteriosa explosió creadora
d’una estrella, i l’error genètic creador de tanta poesia. Acceptem la invitació a cantar fluixet, mentre
persisteix la foscor. D’aquest cantar en podrem fer
un Credo menys poderós, menys imperial, més ple de
dansa i de moviment. Un credo d’alegries, de gratitud
i de petites coses... “Crec que el món serà millor quan
el més petit que pateix, cregui en el més petit...!”
Missatge que he rebut per whatsapp!

Ordre urgent d’aturar
l’extinció de les abelles
John Montaño
ñ
Cartagena, Colòmbia

El Jutjat Primer Penal del Circuit amb Funcions
de Coneixement de Cartagena va ordenar a l’Estat
colombià, encapçalat per les seves principals entitats ambientals, agrícoles i de salut, que amb caràcter urgent s’aturi l’extinció de les abelles al país
i es promoguin polítiques en matèria de precaució
ambiental i de recerca de les causes que afecten la
supervivència d’aquests agents pol·linitzadors.
El jutjat també ordena a totes les altres entitats
nacionals la promoció d’estudis científics, incloent
la institucionalització de premis d’investigació sobre
les abelles, la realització de fòrums i simposis sobre
aquests insectes, així com l’anàlisi de la legislació
estrangera sobre la protecció de les abelles i la generació d’una excel·lent promoció en els mitjans de
comunicació nacional amb l’objectiu de sensibilitzar
i socialitzar els conciutadans sobre la importància de
la conservació dels agents pol·linitzadors i en especial de les abelles.
Aquesta sentència històrica és una resposta a
una tutela presentada per l’advocat Joaquín Torres
contra l’Estat colombià, al capdavant de les autoritats ambientals i d’agricultura, degut a l’extinció
silenciosa de les abelles que, segons l’advocat Torres,
“és l’extinció de la mateixa vida”.
“Sense abelles la nostra existència en aquesta
terra és gairebé impossible. La més extrema ignorància, sumada a la desafortunada estigmatització de
ser animals perillosos, i al més aberrant desinterès
per la incalculable importància que tenen, han generat un total cessament d’activitats humanes per
garantir la preservació de les abelles.
Des de l’any 2000, a Colòmbia principalment, els
apicultors (persones que es dediquen al manteniment
de ruscos d’abelles per a l’extracció de mel d’abelles,
pol·len i gelea), han anat reportant la mortaldat de
les colònies d’abelles”, diu l’advocat Joaquín Torres.
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https://tinyurl.com/yynp8ffz

(ve de la pàgina 39) ... de vendre la força de
treball (sou), podríem dedicar-nos a allò que només
nosaltres, éssers humans, homes i dones, podem
realitzar: conviure alegrement, treballar lliurement,
com a plasmació de la vida i de la natura, tenir cura
de l’herència que l’Univers i Déu ens lliura, conrear
les arts, la música, la pintura, tota mena de coneixements i reservar temps per a la contemplació i per a
la comunió amb el Misteri que omple l’Univers sencer
i les nostres pròpies vides, i vivenciar l’Etern Sagrat
que crema en la nostra part més profunda.
És important valorar la reacció dialèctica
d’aquells que es proposen utilitzar la Intel·ligència
Artificial en benefici de la humanitat. El relat de la
Singularitat va motivar un moviment d’associació,
que inclou grans i mitjanes empreses mundials, com
Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM i
tantes altres. Pretenen controlar els riscos i orientar
aquest nou poder transformador perillós en favor de
tot el poble i de la societat nova que inevitablement
emergirà. Com sempre s’ha esdevingut en el passat
també pot esdevindre’s ara: la nova tecnologia d’anys
enrere –aleshores la TV i el mòbil– havia de liquidar
la ràdio i el telèfon fix. Un pronòstic que no es va
complir. La TV s’ha incorporat com quelcom normal
i pràcticament universal i el telèfon fix continua
tenint la seva funció. Esperem que la tecnologia 4.0
tingui el mateix destí.
Serà un nou avenç per a la humanitat. L’ètica
èpica l’ha d’utilitzar com ha fet amb les anteriors,
preservada sempre la inevitable ambigüitat: pot ser
també un mitjà per al mal (la televisió pot servir per
programes pornogràfics i de violència). Però el sentit
original de la nova tecnologia és ampliar les possibilitats de l’ésser humà de mostrar la seva inesgotable
creativitat i cercar formes de fer la vida més agradable i menys costosa en el curt espai de temps que
se’ns dóna per viure en aquest petit planeta.
Creiem que un dia ens reinventarem com a éssers d’amor, de fraternitat, de cura i d’espiritualitat.
Ja creem les precondicions tecnològiques per a la
consecució d’aquest somni benaventurat de la Singularitat tecnològica 4.0. L’hem d’alimentar i, conjuntament, construir-lo. En cas contrari, el somni no es
realitzarà mai.

Opció pels pobres 4.0
Vigència i transformacions de l’opció pels pobres
en el món digital
Stefan Silber

Universitat Catòlica de Paderborn, Alemanya - Cochabamba, Bolívia

Quan Gioconda Belli va inventar, per a la seva
novel·la Waslala, aquell lloc mític al qual arriben els
contenidors de deixalles dels països del nord, no es
podia imaginar que vint anys més tard aquest lloc
existiria de debò. S’anomena Agbogbloshie, i és un
barri d’Accra, la capital de Ghana, on viuen 40.000
persones entre fums de plàstic cremat i vapors tòxics
intentant reciclar les deixalles electròniques d’Europa. Agbogbloshie és descrit com un veritable infern
ecològic i social, que ens mostra el revers de la nostra cultura digital. És a costa del treball i la salut de
la mainada i el jovent, dones i homes d’Agbogbloshie
i de molts altres llocs semblants arreu del món que
nosaltres fem funcionar els nostres mòbils.
No són només les deixalles: treball infantil i
esclau a les mines d’or i cobalt (i altres minerals
importants), destrucció ambiental per la mineria i la
producció d’energia elèctrica, explotació laboral en la
producció d’smartphones o telèfons mòbils i tablets
(i altres productes): el preu de la nostra cultura digital és alt i diversificat. I l’estan pagant, com sempre,
els pobres.
Fins i tot en un món virtual, la pobresa és real
La revolució digital és una veritable revolució.
Comporta la transformació ràpida i profunda de molts
comportaments i valors, fins i tot de polítiques i
sistemes de poder. La revolució digital té el potencial
d’apoderar els dèbils i d’invertir ordres i estructures
socials. Presenta noves oportunitats de resistència
i de construcció. Com qualsevol revolució en la història de la humanitat, tanmateix, compleix tan sols
parcialment amb les seves promeses.
La revolució digital no és la fi del neoliberalisme,
i per això, no és una veritable revolució. Almenys
no és la transformació que el planeta necessita en
aquest moment. Manté, i de vegades agreuja, la
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divisió de treball internacional i les estructures d’explotació colonials. Moltes vegades les reflecteix i les
recrea dins del món digital: els països i les regions
pobres del planeta i les organitzacions de base no
tenen el mateix accés a internet que les empreses
transnacionals. Les noves relacions de treball que es
creen a/o mitjançant la xarxa, estan segellades per
l’explotació, o es caracteritzen per l’autoexplotació.
Exclusions per sexisme, racisme, homofòbia i d’altres
no desapareixen, sinó que adquireixen noves característiques en el món digital. I de vegades s’aprofundeixen.
Els mitjans digitals permeten la difusió il·limitada de la cultura neoliberal fins a regions que fa pocs
anys encara semblaven perifèriques. Es posa en perill
la pluralitat d’idiomes i cultures, mentre s’imposen
valors patriarcals, de consumisme i de menyspreu a
tot allò que no s’adapti a la cultura imperant.
Encara que es tracti d’una nova cultura virtual,
les conseqüències les pateixen els cossos reals dels
pobres. Els usuaris de la xarxa global són cossos
concrets en la vida real, que viuen en la carn tot allò
que succeeix a la pantalla. El món virtual no és pas
un món separat, sinó que influeix en la pobresa, injustícia i fins i tot en la violència que experimentem
en els nostres cossos.
També s’esdevé a la inversa: les nostres resistències, les nostres lluites per la justícia i els intents
de construir quelcom millor, també poden entrar a
ser part de la vida virtual. Fins i tot, la xarxa ofereix
moltes oportunitats noves per organitzar-se, comunicar-se, mobilitzar-se, i per actuar.
El món digital ens repta amb els mateixos desafiaments i ens ofereix oportunitats similars a les del
món que coneixíem abans. Allò que ha revolucionat
són els mitjans d’empobriment i de la resistència. Ens
estan desafiant a emprar-los bé.

El Regne de Déu ja el tenim online
Si existeix un món virtual, una vida digital, necessitarem una teologia per a i des d’aquests espais.
Allò virtual no és pas una realitat aïllada, apartada
del nostre món humà, és la mateixa humanitat que
va crear i que està poblant aquest espai digital. És
la mateixa humanitat que va rebre les promeses i
l’evangeli: és la humanitat de Jesús qui es va digitalitzar juntament amb nosaltres i està present, en-carnat, ‘en-virtualitzat’ dins del món digital.
Per això, la proclamació de Jesús, que el Regne
de Déu s’ha apropat, es tradueix avui en l’anunci que
“el Regne de Déu està en línia”. Ja és present, abans
que habilitem la primera pàgina “religiosa”, perquè
el Regne de Déu és dels que viuen la solidaritat i
l’esperança, els que es resisteixen al maltractament i
el hatspeech, els que s’oposen al sexisme virtual i el
racisme cibernètic. Podem trobar, entre moltes altres
coses no tan agradables, el Sumak Kawsay i la Terra
sense mals a la xarxa, encara que sigui, de vegades,
només per uns instants. Internet ja està salvat, perquè la Creu de Crist val per tota la humanitat, fora i
dins de la xarxa.
Una Opció virtual pels pobres
Si, d’altra banda, la injustícia i l’empobriment
també s’han estès al món digital, necessitem, per
a la navegació a la xarxa i la construcció d’un món
virtual més just, també la virtualització de l’Opció
pels pobres. És l’eina teològica potser més important
i més vigent en aquest món tan injust i tan mentider
al qual estem assistint en temps neoliberals. És un
instrument metodològic crucial que no podem deixar
fora de la nostra teologia d’allò digital.
Precisament en aquest món ple de fake news,
d’una multiplicitat de veritats alternatives, l’Opció
pels pobres ens pot servir com un criteri de prova
per diferenciar les notícies: ens permet discernir qui
es beneficia amb una notícia, a qui serveix una certa
“veritat” i qui n’ha de patir les seves conseqüències.
No pot ser l’únic criteri, però sí una ajuda certa per
estimar la veracitat d’una notícia.
Continuarà essent important fer teologia (encara
que sigui “d’allò digital”) des de la perspectiva i amb
la veu dels pobres, considerant que els pobres, com
hem vist, es troben dins i fora del món digital. I part

de la injustícia a la qual estan sotmesos consisteix
precisament en el fet d’estar exclosos –econòmica,
tècnica o culturalment– de l’accés a aquest món.
Són aquests pobres, els presents i els absents, els
que poden prendre la paraula (o fer servir el hastag)
i els que no poden parlar, els que s’han de considerar
subjectes d’una teologia alliberadora “d’allò digital”.
El repte per a les persones que fem teologia professionalment és el mateix de sempre en la Teologia de
l’Alliberament: no ens hem d’arrogar el dret de parlar
en nom d’altres, precisament en el cas de les persones invisibles que han estat silenciades per gent com
nosaltres: blancs, homes, “cultes”, amb títol acadèmic, etc.
És un dilema crucial, que no té solució fàcil. No
es resol tampoc si decidim no atribuir-nos la veu dels
silenciats. Hem d’assumir-la amb humilitat i reconeixent el nostre paper de suplents.
L’Opció pels pobres necessita un update
Les nostres aplicacions digitals necessiten de
tant en tant una actualització, per adaptar-se a
nous entorns. Per poder continuar servint, cal que es
transformin, que s’apliquin noves solucions i idees. El
mateix que passa en la teologia, que permanentment
necessita actualitzar-se, per poder servir. L’Opció pels
pobres no és pas una excepció a aquesta regla.
L’Opció pels pobres necessita un update. No és
que ja no serveixi. Ans al contrari, per poder continuar servint, necessita integrar noves característiques. Com en els anys noranta, quan la vam aplicar
als nous paradigmes culturals com el feminisme i la
interculturalitat, en el present l’Opció pels pobres
necessita actualitzar-se per tenir vigència dins del
món digital.
Una primera actualització té a veure amb la
diversificació d’aquesta opció que comença precisament als anys noranta: cada vegada més estem
veient amb més claredat que els pobres tenen rostre
individual i pertanyen a diferents eixos d’exclusió.
La interseccionalitat de l’anàlisi social i cultural ha
d’ampliar-se ara als entorns virtuals: quins són els
eixos de deshumanització específics d’aquest món?
Com es relacionen les exclusions digitals amb el
sexisme, el racisme, l’empobriment...?
Un altre update necessari de l’Opció pels pobres
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ja està també en marxa: els fronts d’exclusió es tracen globalment i tenen vigència local alhora. Això
s’agreuja en el món digital: mentre a través de la xarxa s’obren noves fronteres de separació i domini, els
usuaris estan incrustats en una societat i una cultura
locals amb les seves pressions pròpies. Un influencer
del món llatí pot no valer res en el món anglòfon
global, mentre que alhora una persona discriminada
en el seu context local pot sobresortir en l’anonimat
de la xarxa.
Una tercera modificació: hem d’enfortir l’anàlisi
de les estructures de poder i manipulació. Aquestes
estructures es presenten amb característiques diferents en el món virtual. En primer lloc tendeixen a
disfressar-se i ocultar-se encara més que en la vida
real. A través de fake news i altres mitjans de desinformació política, passen inadvertides o falsificades.
A parer meu, els estudis decolonials tenen molt a dir
amb l’anàlisi de la manipulació encoberta. Per això
és molt important obrir-hi un diàleg profund per
practicar més eficaçment l’Opció pels pobres.
Un altre eix d’actualització té a veure amb les
àmplies amenaces de vigilància i control informàtics,
per part dels governs, organitzacions i empreses, que
el món digital ofereix. Si tots els nostres moviments
virtuals són monitorejats i arriben a ser mercaderia
cobejada, serà cada vegada més difícil fer servir la
xarxa com una eina útil per a l’organització de resistència i vida alternativa. Aquesta amenaça crea alhora una nova classe d’explotació i dominació, ja que
les nostres comunicacions, les nostres dades i fins i
tot les nostres idees es converteixen en recursos que
es concedeixen al millor postor.
Quelcom semblant es pot dir pel que fa a les noves formes d’explotació laboral a través de la xarxa.
La divisió de la feina es reparteix amb gran facilitat a
les parts més diverses del món i pot seguir les petges
de la pitjor legislació laboral. Enginyers d’informàtica
i treballadors d’un call center poden viure en qualsevol punt on arriba la xarxa global, i encara que se’ls
pagui una mica millor que als seus veïns i familiars
localment, el seu sou pot ser una misèria en comparació amb els guanys de l’empresa i el valor real de la
seva feina. Aquestes formes d’injustícia laboral creen
noves dependències, jerarquies i desigualtats.
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D’aquesta manera s’han d’integrar moltes característiques noves a la pràctica de l’Opció pels pobres
en la nostra actualitat eclesial. Podem pensar a més
en les noves formes de guerra virtuals o híbrides i en
l’amenaça de la deshumanització pel transhumanisme
i els cyborgs. Cada nou desenvolupament tècnic ens
obligarà a aprofundir i actualitzar una i altra vegada
la nostra opció.
Qui falta?
En tota aquesta anàlisi, no pot faltar la preocupació per les persones absents: ja no solament ens
hem de preguntar qui falta a taula, a l’aula o en la
lluita, sinó: qui falta en el món digital, perquè no
té accés a la xarxa? Hi ha els que no poden pagar-se
un ordinador, un mòbil o la connexió. Els grans que
no es volen obrir a aquest món. Les persones sense
capacitat mental per fer-ho. Els que viuen en llocs
sense connexió virtual.
Què hem de fer, què podem fer per tal que no
siguin oblidats, per tal que no es perdin els seus
drets per estar absents? Com podem aconseguir que
assumeixin la seva veu, generin els seus propis tuits
i difonguin els seus propis hastags? En quin sentit
hem de convertir-nos nosaltres i inventar noves pràctiques (i deixar-ne d’altres) per donar espai i cabuda
virtuals als que no en tenen?
Necessitem construir una xarxa “on tothom hi
càpiga”. No oblidem que el Regne de Déu és en primer lloc dels pobres, dels que passen gana i dels que
viuen exclosos del món virtual. No oblidem tampoc
que són moltes vegades ells, amb el seu treball a les
mines, en la producció d’energia elèctrica o en el
reciclatge, els que ens permeten d’estar en línia.
No desatenguem el món 1.0!
Al cap i a la fi: existeix un món 1.0 fora de la
xarxa. És el món original, que no coneix un upgrade:
és l’única versió que hi haurà, i és inestable. El món
1.0 fa possible i sosté el món virtual: és el món d’Agbogbloshie, injust i amenaçat.
Mai ens hem d’oblidar d’aquest món material i
viu, de flors i amors, que ens permeti respirar, menjar
i dormir. És en aquest món on tenim col·locats els
nostres ordinadors.

2020: any internacional de l’ONU
de la sanitat vegetal
Resolució aprovada per l’Assemblea General
el 20 de desembre de 2018, 73/252
L’Assemblea General,
Reafirmada la seva resolució 70/1, de 25 de setembre de 2015, titulada “Transformar el nostre món:
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”,
en la qual va adoptar un ampli conjunt d’Objectius
de Desenvolupament Sostenible i metes universals i
transformadores, de gran abast i centrats en les persones, el seu compromís de treballar sense descans
a fi d’aconseguir la plena implementació de l’Agenda
com a molt tard el 2030, el seu reconeixement que
l’eradicació de la pobresa en totes les seves formes i
dimensions, inclosa la pobresa extrema, és el major
repte al qual s’enfronta el món i constitueix un requisit indispensable per al desenvolupament sostenible,
el seu compromís d’aconseguir el desenvolupament
sostenible en les seves tres dimensions –econòmica,
social i ambiental– de forma equilibrada i integrada
i d’aprofitar el que han aconseguit els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni i procurar abordar els
temes pendents,
Observant que les plantes sanes constitueixen la
base de la vida a la Terra, així com de les funcions
dels ecosistemes i de la seguretat alimentària, i són
l’element clau per al manteniment de la vida a la
Terra,
Reconeixent que la sanitat vegetal es clau per
al desenvolupament sostenible de l’agricultura amb
l’objectiu d’alimentar la creixent població mundial
d’aquí al 2050,
Reconeixent també que el manteniment de la
sanitat vegetal protegeix el medi ambient, els boscos
i la biodiversitat davant de les plagues de plantes,
mitiga els efectes del canvi climàtic i recolza els
esforços encaminats a reduir la fam, la malnutrició i
la pobresa i impulsa el desenvolupament econòmic, i
que la protecció de les plantes davant les plagues es
un factor decisiu en les estratègies per eradicar la fam
i la pobresa rural,
Destacant la urgent necessitat de sensibilitzar

sobre la sanitat vegetal i promoure i facilitar mesures
per gestionar-la, encaminades a contribuir a la implementació de l’Agenda 2030,
Confiant que la celebració d’un any internacional
animi l’adopció de mesures dirigides a promoure i
dur a terme activitats en favor de la conservació i el
manteniment dels recursos vegetals mundials, estimuli
aquestes mesures i augmenti la sensibilització sobre
la importància de la sanitat vegetal a l’hora d’abordar
qüestions d’interès mundial, com la fam, la pobresa i
les amenaces per al medi ambient,
Decideix declarar el 2020 Any Internacional de
la Sanitat Vegetal;
Convida tots els Estats Membres, les organitzacions del sistema de les NU, altres organitzacions
internacionals i regionals i la societat civil, incloses
les organitzacions no governamentals, els particulars
i altres interessats pertinents, a que celebrin l’Any
Internacional, com correspongui, mitjançant activitats orientades a sensibilitzar sobre la importància de
l’impacte econòmic, social i ambiental de la sanitat
vegetal en la seguretat alimentària i les funcions dels
ecosistemes, i a que intercanviïn millors pràctiques al
respecte;
Convida l’ONU per a l’Alimentació i l’Agricultura,
FAO, a que, en col·laboració amb la Convenció Internacional de Protecció Fitosanitària faciliti la celebració de l’Any Internacional;
Convida tots els interessats que correspongui a
contribuir i donar suport a la celebració de l’Any Internacional;
Sol·licita al Secretari General que enviï la present
resolució a l’atenció de tots els Estats Membres, les
organitzacions del sistema de les Nacions Unides i les
organitzacions de la societat civil per tal que l’Any
Internacional se celebri degudament.
62a Sessió plenària 20 de desembre de 2018
Cf. “Decennis de l’ONU”, pàg. 205.
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30

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

31

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

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

1

Dimecres
Nm 6,22-27 / Sl 66
Ga 4, 4-7 / Lc 2,16-21

1508: Comença la colonització de Puerto Rico.
1804: Independència d’Haití. Festa nacional.
1959: Triomf de la revolució cubana.
1977: Mauricio López, rector de la Universitat de Mendoza, Argentina, membre del Consell Mundial d’Esglésies, desaparegut.
1990: Maureen Courtney i Teresa Rosales, religioses assassinades
per la Contra a Nicaragua.
1994: Alçament camperol indígena zapatista a Mèxic.
2003: Lula assumeix el poder presidencial al Brasil.
Jornada mundial per la Pau.
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Any 2020 pel calendari gregorià. Any 6733 del període julià.
Any hebreu 5780 (el 5781 comença el 18 de setembre de 2020).
Any islàmic 1441 de l’Hègira (va començar l’1 de setembre de 2019;
el 1442 començarà el 20 d’agost de 2020).
Hi ha un convertidor de dates cristianoislàmic a www.islamicfinder.org (pitjar a calendar).
Any xinès 4716-4717. Any 2773 ab Urbe cóndita. Any budista 2586. Any 1469 armeni.
Any amazig 2969-2970 (inici: 13 de gener).

2

Dijous

3

Divendres

4

Dissabte

5

gener

1Jn 2,22-28 / Sl 97
1Jn 2,29-3,6 / Sl 97
1Jn 3,17-10 / Sl 97
Jn 1,19-28 Genoveva
Jn 1,29-34 Rigobert
Jn 1,35-42
Basili el Gran
Gregori Nacianzè
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebel·lió dels taïns encapçalada 1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i militant
J.K. Wilhelm Loehe
per Agüeybanà el Brau, Puerto Rico.
polític, desaparegut a Xile.
1904: Desembarcament de marines a la República Dominicana «per 1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de les organitzacions 2005: La Cort Suprema autoritza el processament de Pinochet
protegir interessos nord-americans».
populars de Guatemala, desaparegut.
per crims de la Operació Còndor.
1979: Francisco Jentel, defensor d’indis i camperols, víctima de 1994: Antulio Parrilla Bonilla, bisbe, lluitador independentista
la Seguretat Nacional al Brasil.
i de la causa dels perseguits, “Las Casas” del segle XX
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», camperol, víctima dels
a Puerto Rico.
«grileiros» de Parà, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militant de la vida, evocador constant de la
Creixent: 2h45m (UTC) a Àries
memòria dels màrtirs del seu poble argentí.

Epifania 1986: Julio González, bisbe de El Puno, Perú, mort en un
accident sospitós.
Is 60,1-6 / Sl 71
Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12 1992: Augusto María i Augusto Conte, militants, màrtirs de la
solidaritat i els DH a l’Argentina.
2006: Mor la comandant Ramona de l’EZLN.

Telèsfor i Emiliana
Kaj Munk
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacic cristià de L’Espanyola (Rep.
Dominicana), primer en rebel·lar-se en defensa dels seus
germans.
1785: La Reina Maria I ordena suprimir tota la indústria brasilera
excepte la de roba per als esclaus.
2007: Mor Axel Mencos, heroi de la resistència i la pastoral
compromesa, Guatemala.

Distància mínima anual al sol: 147.091.473 km, avui.
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Dilluns

7

Dimarts

1 Jn 3,22-4,6 / Sl 12
1Jn 4,11-18 / Sl 71
Mt 4,12-17.23-25 Ramon de Penyafort
Mc 6,45-52
Melcior, Gaspar, Baltasar
1848: Un decret de Carlos A. López declara els guaranís ciutadans 1835: Victoria de Cabanagem, “el moviment popular més notable
paraguaians.
del Brasil”. Els rebels prenen Belém i assumeixen el govern
1915: Reforma agrària a Mèxic, fruit de la revolució, primer
de la província.
repartiment de latifundis a l’A.L.
1981: Sebastião Mearim, líder rural a Parà, Brasil, assassinat
1927: Tropes dels EUA ocupen Nicaragua per combatre Sandino.
per «grileiros».
No en sortiran fins al 1933.
1983: Felipe i Mary Barreda, militants cristians revolucionaris
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalenca, màrtir dels
assassinats per la Contra a Nicaragua.
pobres, desapareguda.
1999: Mor Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, bisbe d’Oaxaca,
1986: Julio González, bisbe de El Puno, Perú, mort en un
Mèxic, destacat en l’opció pels pobres i els indígenes.
accident sospitós.
1992: Augusto María i Augusto Conte, militants, màrtirs de la
solidaritat i els DH a l’Argentina.
2006: Mor la comandant Ramona de l’EZLN.

8

Dimecres

Jn 4,7-10 / Sl 71
Mc 6,34-44
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

Dijous

10

Divendres

11

Dissabte

gener

1Jn 5,14-21 / Sl 149
1Jn 4,19–5,4 / Sl 71
1Jn 5,5-13 / Sl 147
Jn 3,22-30
Lc 4,14-22a Agató
Lc 5,12-169 Higini, Martí de Lleó
Eulogi, Julià, Basilissa
1662: Lisboa ordena l’extinció dels indis Janduim del Brasil 1911: Vaga de cinc mesos dels sabaters de São Paulo per la 1839: Naixement d’Eugenio María de Hostos, lluitador per la
jornada de vuit hores.
(Estats de CE, RN i PB)
independència de Puerto Rico.
1858: Primera vaga coneguda del Brasil, la dels tipògrafs, que són 1920: Es crea la Lliga de les Nacions, després de les matances de
la Primera Guerra Mundial. 100 anys.
els pioners de la lluita obrera.
1959: Neix Rigoberta Menchú a Chimel, departament del Quiché, 1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lluitador per les
llibertats contra la dictadura somocista.
Guatemala.
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.
Eclipsi penombrós de Lluna visible a Europa i Àfrica
Plena: 17h21m (UTC) a Cranc

12

1r Diumenge ordinari.
Baptisme de Jesús
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Ac 10,34-38 / Mt 3,13-17

Benet, Tatiana
1694: 6.500 homes comencen el setge de Palmares, que resistirà
fins al 6 de febrer.
1948: La Cort Suprema dels EUA proclama la igualtat de blancs
i negres a l’escola.
2010: Terratrèmol a Haití, 7’3 Richter. Més de 250.000 morts, i
destrucció total. Gran solidaritat mundial.
2010: Una comissió holandesa conclou que la invasió contra l’Iraq
el 2003 va ser il·legal.

59

gener

13

Dilluns
1 Sa 1,1-8 / Sl 115
Mc, 1,14-20

14

15

Dimarts
1 Sa 1,9-20 / Int. 1Sm
2 Mc 1,21-28

Fulgenci
Hilari, Jorge Fox
1825: Frei Caneca, revolucionari republicà, heroi de la Confederació 1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comissió de Drets
Humans, i Moisés Landaverde, Hondures.
de l’Equador, és afusellat.
1879: Roca comença la campanya del Desert a la Patagònia 1997: Marxa de 700.000 sud-coreans en les vagues contra la
flexibilització dels drets socials.
argentina.
2001: Terratrèmol de 7’9 Richter a El Salvador, amb 1.200 morts,
4.200 desapareguts i més de 500.000 damnificats.

1Sa 3,1-20 / Sl 39
Mc 1,29-39

1929: Neix Luther King a Atlanta, Geòrgia, EUA.
1970: Leonel Rugama, en la lluita revolucionària contra la
dictadura de Somoza.
1976: El govern de Bahia (Brasil) suprimeix els registres policials
als Candomblés.
1981: Estela Pajuelo Grimani, camperola, 55 anys, 11 fills, màrtir
de la solidaritat, Perú.
1982: La llei constitucional del Canadà inclou els drets dels indis.

Luther Kingg

Idd Inneyer, any nou amazig (2969).

60

Dimecres

16

Dijous

17

Divendres

18

Dissabte
Is 9,1-19 / Sl 20

Mc 2,13-1716
Beatriu, Prisca
La confessió de Pere
1535: Fundació de la Ciutat dels Reis (Lima).
1867: Neix a Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
1978: Germán Cortés, militant cristià i polític, màrtir de la causa
de la justícia a Xile.
1981: José Eduardo, líder sindical d’Acre, Brasil, assassinat
per encàrrec.
1982: Sergio Bertén, religiós belga, i companys, màrtirs de la
solidaritat, Guatemala.

gener

1 Sa 8,4-22 / Sl 88
1Sa 4,1-11 / Sl 43
Mc 2,1-12
Mc 1,40-45 Antoni Abad
Marcel
1992: Es firmen els Acords de Pau a El Salvador.
1961: Lumumba, heroi de la independència d’Àfrica, és assassinat
al Congo.
1981: Silvia Maribel Arriola, infermera, primera religiosa màrtir
Dia internacional contra l’esclavitud infantil.
en un front de combat, acompanyant el poble salvadorenc.
En memòria del nen Iqbal Mashib,
1981: Ana María Castillo, militant cristiana, màrtir de la justícia
antic esclau, que unit al Front d’Alliberament
a El Salvador.
del Treball del Pakistan, va aconseguir tancar
1988: Jaime Restrepo López, sacerdot, màrtir de la causa dels
vàries fàbriques de nens esclaus (1995).
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.

19

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

María Santana

Minvant: 10h58m (UTC) a Lliura

Màrius, Marta
Enric d’Upsala
1897: Batalla de Tabuleirinho: els sertanejos aturen l’exèrcit a 3
km de Canudos, Brasil.
2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitària, mor en acte
de servei de la Campanya de l’Agenda Llatinoamericana
a Nicaragua.
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gener

20

62

Dilluns

21

Dimarts

1 Sa 15,16-23 / Sl 49
1Sa 16,1-13 / Sl 88
Mc 2,23-2
Mc 2,18-22 Agnès
Fabià i Sebastià
1973: Amilcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau, mort 1972: Gerardo Valencia Cano, bisbe de Buenaventura (Colòmbia),
per la policia portuguesa
profeta i màrtir de l’alliberament dels pobres.
1979: Octavio Ortiz, sacerdot, i quatre estudiants i catequistes, 1974: Màrtirs camperols de l’Alto Valle, Bolívia.
màrtirs a El Salvador.
1980: María Ercilia i Ana Coralia Martínez, estudiants, socorristes
1982: Carlos Morales, dominic, màrtir entre els camperols
de la Creu Roja i catequistes, màrtirs a El Salvador.
indígenes de Guatemala.
1984: Es funda a Cascavel (PR, Brasil) el MST, Moviment dels
2009: Pren possessió Barack Hussein Obama, primer president
Treballadors Sense Terra.
afroamericà dels EUA.
2000: Alçament indígena i popular a l’Equador. 20 anys.

22

Dimecres

1Sa 17,32-51 / Sl 143
Mc 3,1-6
Vicenç
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, bisbe de Michoacán, precursor de
les reduccions indígenes.
1982: Matança de camperols a Pueblo Nuevo, Colòmbia.
2006: Evo Morales, indígena aimarà, assumeix la presidència
de Bolívia.

23

Dijous

24

Divendres

26

25

Dissabte

Ac 22,3-16 / Sl 116
Mc 16,15-18
Conversió de Sant Pau
Jornada per la Unitat dels cristians
1524: Surten d’Espanya els «dotze apòstols de Mèxic», franciscans.
1554: Fundació de la ciutat de São Paulo.

gener

1Sm 18,6-9 / Sl 55
1Sa 24,3-21 / Sl 56
Mc 3,7-12 Francesc de Sales
Mc 3,13-19
Ildefons
1914: Revolta de Juazeiro, Brasil. Victòria dels sertanejos, 1835: Els negres malês organitzen a Salvador la revolució urbana
capitanejats pel P. Cícero.
més gran del Brasil.
1958: Caiguda del darrer dictador de Veneçuela, General Marcos 1977: Primer Congrés Indígena d’Amèrica Central.
Pérez Jiménez.
2011: † Samuel Ruiz, bisbe de Chiapas, México, defensor dels
1983: Segundo Francisco Guamán, quítxua, màrtir de la lluita per
indígenes, successor de Bartolomé de Las Casas.
la terra a l’Equador.
2019: Intent de cop d’estat a Veneçuela.
Nova: 19h42m (UTC) a Aquari

3r Diumenge Ordinari
Is 8,23b–9,3 / Sl 26
1Co 1,10-13.17 / Mt 4,12-23

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

63

gener

27

64

Dilluns

28

Dimarts

2Sa 6,12b-15.17-19 / Sl 23
2 Sa 5,1-10 / Sl 88
Mc 3,31-35
Mc 3,22-30 Tomàs d’Aquino
Àngela de Mèrici, Lídia
1554: Pablo de Torres, bisbe de Panamà, primer exiliat d’A.L. 1853: Neix José Martí a L’Havana.
1979: Inauguració de la Conferència de Puebla.
per defensar l’indi.
1945: És alliberat el camp de concentració d’Auschwitz, a Polònia.
Dia mundial contra l’escalfament terrestre
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.

29

Dimecres

2Sa 7,4-17 / Sl 88
Mc 4,1-20
Valeri
1895: José Martí comença la guerra per la independència de Cuba.
1985: Primer congrés nacional del MST.
1999: El dòlar arriba a 2’15 reals: moment més crític de la caiguda
de la moneda brasilera.
2001: Pinochet és processat com a autor dels crims de la “caravana
de la Mort”.
2010: Tony Blair respon davant la comissió que l’investiga per la
seva participació en la invasió d’Iraq el 2003.

30

Dijous

31

Divendres

1

Dissabte

febrer

2Sa 7,18-19.24-29 / Sl 131
2Sa 11,1-4a.5-10a.13-17 / Sl 50
2Sa 12,1-7a.10-17 / Sl 50
Mc 4,21-25 Joan Bosco
Mc 4,26-34 Cecili, Viridiana
Mc 4,35-4131
Martina
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destrueix les missions guaranís 1865: La 13a esmena de la Constitució declara abolida l’esclavitud 1870: Jonathan Jasper Wright és elegit a la Cort Suprema de
de Guaíra, PR, Brasil i esclavitza 4.000 indígenes.
als EUA.
l’Estat, convertint-se en el primer negre que aconsegueix
1948: Mahatma Gandhi mor assassinat.
1980: Matança de 40 quichés a l’Ambaixada d’Espanya a Guatemala:
un lloc tan alt a la judicatura dels EUA.
María Ramírez, Gaspar Viví, Vicente Menchú i companys, 1932: En el cementiri general de San Salvador afusellen Agustín
màrtirs d’El Quiché. 40 anys.
Farabundo Martí, juntament amb Alonso Luna i Mario Zapata,
Dia de la No-violència i la Pau.
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.

Mahatma Gandhi

Creixent: 23h41m (UTC) a Taure

2

4t Diumenge ordinari
Ml 3,1-4 / Sl 23
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40

Presentació del Senyor
1976: José Tedeschi, sacerdot i obrer, màrtir dels immigrants i
«villeros» a l’Argentina. Segrestat i mort.
1989: Alfredo Stroessner, dictador del Paraguai, és derrocat
mitjançant un cop incruent de l’alta oficialitat.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, president del Sindicat de
Treballadors Rurals, a Río María, Parà, Brasil, assassinat.
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COOPERAR TANT EN LA SORTIDA COM A L’ACOLLIMENT
Una experiència d’anada i d’integració en el món africà
Josep Frigola
Pare Blanc, Figueres

En la meva experiència de pastoral missionera i
social a l’Àfrica, a Burkina Faso i a Níger, vaig haver
d’aprendre i lluitar molt per harmonitzar com més
millor l’Evangelització i la Promoció Humana. Una
colla de missioners i missioneres volíem tenir cura de
treballar aquestes dues dimensions i fer-les fecundar
mútuament per no sortir-ne malparats, ni nosaltres ni
les comunitats.
Vam tenir la sort de viure l’embranzida renovadora
de les sessions i els documents del Vaticà II. Les encícliques “Populorum progresio” i “Evangelii Nuntiandi”
de Pau VI ens van encaminar molt cap a exercir una
pastoral que havia d’englobar millor “tota persona
i tota la persona”. Va ser un veritable cop de timó
redreçador per renovar conceptes de inculturació-integració i de evangelització-desenvolupament.
Sempre m’ha semblat important que descobríssim
primer en cadascú de nosaltres el que som realment i
que respectéssim la íntima relació entre cos i esperit.
Però, això, ens costa molt d’harmonitzar. També ens
costa comprendre els altres tal com són i respectar les
raons profundes de la seva manera de viure i actuar.
I encara ens costa més descobrir-ho i apreciar-ho en
persones de ètnia i cultura diferents. D’una banda,
mirarem de salvar allò immaterial: els valors ètics, la
cultura, religió, costums, tradicions, etc. De l’altra,
només fem cas de les necessitats materials urgents
o de les situacions d’injustícia flagrant que ens provoquen un xoc. Llavors, quan en el nostre interior
es produeix el xarboteig de sentiments, acabem fent
gestos caritatius o reivindicatius per sortir del pas. La
fraternitat i solidaritat encara no ens surten espontànies, necessiten cops de despertador. Tampoc aquestes
virtuts són prou obertes i globals per veure, admirar i
acollir els valors de les persones, comunitats i països.
Si volem endinsar-nos en l’existència global de
l’altre, hem de prioritzar els seus drets de persona
lliure, amb voluntat i capacitat d’expressar-se i d’ac66

tuar de manera autònoma. Ens cal una visió ampla i
transformadora per lluitar contra les injustícies i les
causes de la pobresa. Aquests paràmetres han de guiar
molt els compromisos que agafem, l’ajuda i la cooperació que cal fer. Això vol dir, pensar i discernir què
hem de prioritzar i per mitjà de quins organismes ho
hem d’encarrilar.
Resumint, he de confessar que la meva integració i
inculturació ha sigut l’experiència personal més difícil
i transformadora que he hagut de fer. Mai he pretès
ser com un d’ells. Un proverbi seu ho expressa de
meravella: “Per més que un tronc romangui dins l’estany, mai es convertirà en un cocodril”. M’he esforçat
tant com he pogut per viure, conviure, treballar, sofrir
i morir amb ells. Entrar en la vida personal i social de
l’altre suposa sempre una doble transformació. Primer
tu mateix perquè, d’una o altra manera, t’has de despullar tu i revestir-te d’ells. Pots donar quan has après
i acollit coses dels altres. Això demana desaprendre i
desempallegar-se de moltes coses conscients o inconscients. És clar, també hi ha d’haver una transformació
en els altres, perquè no es quedin aferrats només a la
seva veritat, al ‘som així’ de tota la vida.
En aquest camí d’integració i d’adopció d’una vida
i costums diferents, no hi ha d’haver mai simulacions
ni artificis. Tard o d’hora apareixerà l’engany i es produirà el conseqüent fracàs. No es pot pretendre haver
fet un canvi radical de vida dient que ja som “com
ells”. Sabem que el terreny de les arrels i de la cultura
pròpia està ancorat a un substrat molt profund de la
persona humana. Serà sempre molt difícil de poder-hi
entrar i comprendre’l. Cal respectar-lo molt abans
d‘intentar portar-hi renovació. D’altra banda, les arrels
no han de ser mai per ningú símbol ni causa d’immobilisme o de refús d’obertura sinó factors de vida i
creixement.
Tant l’anunci de l’evangeli com la cooperació pressuposen una disposició interior i unes actituds de res-

pecte dels drets humans de tothom, dels més pobres
i vulnerables en particular. Ens cal molta senzillesa
i humilitat, deixant de fer servir només els criteris
propis. És indispensable fer una immersió i descobrir
un món nou amb ulls, enteniment i cor nous. És una
vocació que exigeix un replantejament sovintejat i
demana renovar amb freqüència el compromís de vida.
La TORNADA demana especial comprensió i
l’acolliment dels migrants i refugiats.
Al tornar de l’Àfrica vaig optar per integrar-me de
nou a la meva diòcesi d’origen, Girona. Aquí intento
canviar, també, el sentit de l’acció missionera “ad
extra”; però de manera que el retorn conservi el mateix impuls que l’anada. Que l’experiència apresa i els
valors adquirits puguin ser compartits ara en el món
d’origen. L’intercanvi de riqueses ens ha de fer una
mica més humans a tots plegats, més solidaris d’una
causa comuna: un benestar per a tothom fruit de la
pau i de la justícia que anem construint tots i cadascú. És un aprenentatge que no s’acaba mai.
A la tornada, tenia dos objectius: agrair a familiars, amics i comunitats tota la cooperació i ajuda
rebudes a l’Àfrica durant cinc dècades i aportar cap
a casa la riquesa de valors i vivències obtinguda
allà. D’altra banda, pensava poder contactar amb els
africans que viuen i treballen aquí, acompanyar-los,
fer trobades amb ells si calia, buscar camins que els
ajudin a sortir del pas, a integrar-se, a millorar les
condicions de vida. Ho he intentat vàries vegades amb
suport d’altra gent i, de moment, no ho he aconseguit. Es fa difícil perquè n’hi ha que ja es conformen
de viure en petits cercles. D’altres, els més joves,
pateixen una situació inestable, amb precarietat de
treball i d’habitatge, sense papers, deambulant esmaperduts. Molts viuen sotmesos a la temptació del món
de la droga o dels robatoris. Aquesta missió resta una
assignatura pendent per a mi. Malauradament, crec
que és el conjunt de la nostra societat que no aprova
l’assignatura del respecte dels drets humans i el mínim
d’humanitat que hem de tenir envers els estrangers,
refugiats i migrants.
Per més que els estudis i les estadístiques surtin
periòdicament, per més que se sentin crits d’alerta
punyents, per més morts que s’amunteguin en camps
de refugiats, en mars i deserts, sembla que només hi
ha un gran abocador d’indiferència. Ni les situacions
d’extrema urgència ni els problemes humanitaris cab-

dals com la fam, la set, les pandèmies, les guerres i
les catàstrofes naturals, remouen els cors i les consciències seriosament. Notícia darrere notícia, oblidem
ràpidament, acabem endormiscant-nos i fent el sord.
Això sí, sempre estem a punt de trobar culpables
per preservar la nostra consciència i tapar la nostra
falta de compromís. Quan no són els grans organismes internacionals són els estats nacionals, quan no
són les autoritats locals són els mateixos forasters,
passants i migrants. Arribats a aquest punt, el nostre
propi egoisme ens bloqueja i no deixem cap escletxa
oberta al canvi.
Tot i que sembli poc raonable, il·lusori i gens estratègic que una sola persona s’afronti al món per mirar de canviar-lo, és també cert que la percepció dels
problemes d’aquest món i la molta o poca contribució
per arreglar-los han de ser, en primer lloc, personals.
És hora que canviem el registre de fer valer només els
nostre drets, de saltar-nos els nostre deures i d’orientar totes les acusacions cap als febles. Si volem
canviar el món, comencem pel nostre entorn, el món
de la gent i de la societat en la qual vivim. És necessari i urgent que acceptem de canviar-nos nosaltres
mateixos, les nostres maneres de pensar, les nostres
actituds i comportaments. Hem d’anar sortint de les
nostres bones intencions, de les activitats tapaforats
que ens poden deixar momentàniament tranquils, però
que no arreglen gaire res i allarguen les situacions
inhumanes i deshumanitzadores.
Amb aquesta perspectiva de canvi personal,
haurem d’anar mirant, acció per acció i compromís
per compromís per valorar el que aportem i com ens
transformem mirant de transformar. La cooperació, per
exemple, sembla que més aviat ens convida a sortir,
aportar, col·laborar i organitzar coses pels altres de
fora i de lluny. Però, quan la presa de consciència és
més fonda, quan ens fiquem dins la problemàtica,
també ens impliquem a respectar, acollir, integrar i
posar mostres de solidaritat que tenim a l’abast envers
les persones que venen de fora i desitgen establir-se
en el nostre país. Totes, sens dubte, han arribat cercant treball, allotjament, poder guanyar-se millor la
vida.
La responsabilitat de ser éssers humans i creients
com cal ens exigeix lligar bé els dos caps: la sortida
generosa i solidària cap enfora per cooperar i la tornada cap a casa per acollir, respectar, valoritzar.
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1916, mor Rubén Dario, poeta, periodista i diplomàtic nicaragüenc.
És considerat el “Príncipe de las
letras castellanas” i el pare del
modernisme. “La luz produce los
colores: los colores no encienden
la luz.”
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febrer

3

70

Dilluns

4

Dimarts

5

Dimecres

2Sa 24,2.9-17 / Sl 31
2Sa 15,13-14.30;16,5-13a
2Sa 18,9-10.14b.24-25a.30–19,3 / Sl 85
Mc 6,1-6
Mc 5,21-43 Àgata
Sl 3 / Mc 5,1-20 Andreu Corsino
Blai i Òscar
Ansgar d’Hamburg
1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei abolicionista 1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat contemplativa
1616: La Inquisició prohibeix a Galileu Galilei ensenyar que la
de Solentiname, compromesa amb la revolució de Nicaragua.
a Amèrica Llatina.
Terra gira al voltant del Sol.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical a Pancas, Brasil,
1927: La columna Prestes es refugia a Bolívia.
1795: Neix Antonio José de Sucre.
assassinat per encàrrec dels fazendeiros.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la defensa
1929: Neix Camilo Torres.
de la terra a Colòmbia.
1979: Matança de Cromotex, Lima (Perú). 6 obrers morts i
dotzenes de ferits.
Dia mundial de les zones humides
1981: Matança de Chimaltenango (Guatemala). 68 camperols morts.
1992:
Intent
de cop d’estat a Veneçuela.
Setmana mundial per a l’harmonia
interreligiosa (ONU) (primera setmana de febrer)

6

Dijous

7

Divendres

8

Dissabte

9

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

febrer

1 Re 2,1-4,10-12 / Int: 1Cr 29
Ecl 47,2-13 / Sl 17
1Re 3,4-13 / Sl 118
Mc 6,7-13 Ricard
Mc 6,14-29 Jeroni Emilià
Mc 6,30-34
Pau Miki
1694: Zumbí i els seus, assetjats a Palmares i ja sense pólvora, 1756: Matança de Sepé Tiarajú (São Sepé) i 1.500 indis de 1712: Rebel·lió dels esclaus a Nova York.
fugen a la selva.
la República Cristiana dels Guaranís, a Caiboaté, São 1812: Gran repressió contra els habitants dels quilombos de
1916: Mor Rubén Darío, nicaragüenc, príncep de les lletres
Rosario, Brasil.
Gabriel, RS, Brasil, pels exèrcits d’Espanya i Portugal. 1974:
castellanes.
Independència de Grenada. Festa nacional.
1992: Mor Sergio Méndez Arceo, bisbe de Cuernavaca, Mèxic, 1986: Jean Claude Duvalier abandona Haití després de 29 anys
Patriarca de la Solidaritat.
de dictadura familiar.
1997: El Congrés equatorià, amb el 95% dels vots, destitueix 2015: † Raquel Saravia, cofundadora del SICSAL, destacada acomel president Abdalá Bucaram en el segon dia de vaga
panyant en la solidaritat amb els refugiats guatemalencs a
nacional massiva.
Mèxic els anys 80 i 90, Guatemala.
Dia internacional contra la mutilació genital femenina

Plena: 05h33m (UTC) a Lleó.

Miquel Febres Cordero
Comença l’Any Xinès (Yüan Tan).
1977: Agustín Goiburú, metge, Paraguai. vegeu wikipedia.
1985: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor dels pobres,
màrtir, Guatemala.
1995: Diamantino García Acosta, capellà jornaler andalús identificat
amb els pobres, fundador del Sindicat d’Obrers del Camp,
de l’ONG Entrepobles i l’Associació pro DH d’Andalusia.

71

febrer

10

72

Dilluns

11

Dimarts

1Re 8,22-23.27-30 / Sl 83
1Re 8,1-7.9-13 / Sl 131
Mc 7,1-13
Mc 6,53-56 Lourdes
Escolàstica
1986: Alberto Königsknecht, bisbe de Juli, Perú, mort en accident 1990: Després de 27 anys empresonat, Nelson Mandela, màxim
sospitós després d’haver estat amenaçat de mort per la
exponent de la resistència negra internacional contra
seva opció pels pobres.
l’Apartheid, és alliberat.
1998: Les comunitats Negres del Medio Atrato (Colòmbia)
aconsegueixen del Govern un títol col·lectiu de 695.000
hectàrees de terra.
Dia mundial del malalt.

12

Dimecres

1Re 10,1-10 / Sl 36
Mc 7,14-23
Eulàlia
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Xile.
1542: Orellana arriba a l’Amazones.
1545: Els conqueridors arriben a les mines de plata de Potosí, on
moriran vuit milions d’indis.
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. Vegeu el
seu testimoni martirial a: vimeo.com/5457027

13

Dijous

14

Divendres

15

Dissabte

Minvant: 20h17m (UTC) a Escorpí

16

febrer

1Re 11,4-13 / Sl 105
1Re 11,29-32;12,19 / Sl 80
1Re 12,26-32;13,33-34 / Sl 105
Mc 7,24-30 Valentí, Ciril i Metodi
Mc 7,31-37 Claudi
Mc 8,1-10
Benigne
1976: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justícia entre els 1981: Franz de Castro Rolzwarth, màrtir de la pastoral de presons, 1600: José de Acosta, missioner, historiador i defensor de la
pobres de l’Argentina.
Jacareí, São Paulo, Brasil.
cultura indígena. Perú. 1966: Camilo Torres, sacerdot,
1982: Santiago Miller, germà de La Salle nord-americà, màrtir de 1992: Rick Julio Medrano, religiós, màrtir de l’Església perseguida
màrtir de les lluites d’alliberament del poble, Colòmbia.
l’educació alliberadora a l’Església indígena guatemalenca.
de Guatemala.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdot màrtir entre els camperols
de Guatemala. 1991: Ariel Granada, missioner colombià
Dia de l’amistat
assassinat per les guerrilles a Massangulu, Moçambic.
1992: María Elena Moyano, dirigent popular màrtir de la pau, a
Villa El Salvador, Perú.
2003: “1a manifestació mundial”: quinze milions de persones
a 600 ciutats, contra la guerra dels EUA contra l’Iraq.

6è Diumenge ordinari
Ecl 15,16-21 / Sl 118
1Co 2,6-10 / Mc 5,17-37

Juliana i Onèsim
1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, mort per
l’exèrcit, màrtir del poble paraguaià.
1985: Alí Primera, poeta i cantor veneçolà de la justícia per al
poble llatinoamericà.
1986: Mauricio Demierre, cooperant suís, i companyes camperoles,
assassinats per la contrarevolució, tornant d’un Viacrucis
per la pau, Nicaragua.
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Dilluns

18

74

Dimarts

19

Dimecres

St 1,1-11 / Sl 118
St 1,12-18 / Sl 93
St 1,19-27 / Sl 14
Mc 8,11-13 Simó
Mc 8,14-21 Àlvar i Conrad
Mc 8,22-26
Fundadors Servites
1600: La Inquisició crema viu Giordano Bruno per la seva llibertat 1519: Hernán Cortés salpa de Cuba cap a la conquesta de Mèxic. 1590: Bernardino de Sahagún, missioner a Mèxic, protector de la
de pensament i d’expressió.
1546: Martí Luter mor a Alemanya.
cultura dels nostres pobles.
1997: 1.300 militants del MST surten de São Paulo cap a Brasília, 1853: Félix Varela, lluitador de la causa de la independència cubana. 1990: Els estudiants prenen la Universitat de l’Estat de Tennessee,
per la reforma agrària.
1918: Neix Julia Manzanal, sindicalista i única dona comissària
tradicionalment afroamericana, per exigir un tracte
1997: Mor Darcy Ribeiro, escriptor militant, antropòleg brasiler,
política durant la Guerra Civil.
econòmic igual.
senador.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturat il·legalment
2012: Comença a la Patagònia xilena una prolongada vaga de tots
i desaparegut a Guatemala.
els gremis de la regió, durament reprimida.

Martín Lutero

febrer

17

20

Dijous

21

Divendres

23

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

22

Dissabte
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. 30 anys.
2007: Mor a Nicaragua Carme Blanch, sindicalista i cooperant
catalana.

febrer

St 2,14-24.26 / Sl 111
St 2,1-9 / Sl 33
Mc 8,34–9,1
Mc 8,27-33 Pere Damià
Eleuteri
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüenc, assassinat
Rasmus Jensen
1524: Avui, «els quichés han estat destruïts pels homes de Castella»,
a traïció per Somoza.
testimonia el Memorial de Sololá.
1965: Malcom X, líder emancipacionista afroamericà, és
1974: Domingo Laín, sacerdot màrtir de les lluites d’alliberament,
assassinat als EUA.
Colòmbia.
1985: Camperols crucificats a Xeatzan, enmig de la passió del
1978 A Colòmbia el decret 1142 ordena tenir en compte la llengua
poble guatemalenc.
i la cultura dels indis.
Dia mundial de l’idioma matern
Dia Mundial de la Justícia Social (ONU).

Dia internacional del control del mercuri
Nova: 13h32m (UTC) a Peixos

Bartomeu, Policarp
Ziegenbalg
1936: Elías Beauchamp i Hiram Rosado, del Partit Nacionalista
de Puerto Rico, ajusticien el coronel Riggs, per la mort de
quatre nacionalistes.
1970: Independència de Guyana.
2010: Creació de la CELAC, Comunitat d’Estats Llatinoamericans
i Caribenys.
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febrer

24

Dilluns

25

Dimarts

St 3,13-18 / Sl 18
Sir 1,1-10 / Sl 92
Mc 9,14-29
Mc 9, 14-29 Just i Valeri
Sergi
Maties Apòstol
Isabel Fedde
1821: Pla d’Iguala. Proclamació de la Independència de Mèxic. 1778: Neix José de San Martín.
1920: Nancy Astor, primera dona elegida parlamentària, fa el seu 1980: Cop militar a Suriname. 40 anys.
primer discurs a Londres. 100 anys.
1982: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de les lluites dels
sindicalistes xilens.
1985: Guillermo Céspedes, militant i revolucionari, màrtir de la
lluita del poble colombià.
1989: Caincoñen, indígena toba, assassinat per defensar la seva
terra, a Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN a Nicaragua.
2010: José Antonio Aguilar Tinoco i esposa, assassinats per
defensar el bosc tropical a Esmeraldas, Ecuador. 10 anys.
Dia Nacional de la Dignitat de les víctimes
del conflicte armat, Guatemala.
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26

Dimecres

Jl 2,12-18 / Sl 50 / 2Co 5,20–6,2
Mt 6,1-6.16-18
Cendra
Paula Montal, Alexandre
1550: Antonio de Valdivieso, bisbe de Nicaragua, màrtir en la
defensa dels indígenes.
1885: Les potències europees es reparteixen entre elles el continent
africà, a Berlín.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negre dels drets civils, mor
apallissat per la policia.
1992: Mor José Alberto Llaguno, bisbe, apòstol inculturat dels
indis Tarahumara, Mèxic.
2012: Giulio Girardi, filòsof i teòleg de la solidaritat internacional
i de la Causa revolucionària i indígena.

27

Dijous

28

Divendres

1

29

Dissabte
Is 58,9b-14 / Sl 85
Lc 5,27-32

febrer

Is 58,1-9a / Sl 50
Dt 30,15-20 / Sl 1
Mt 9,14-15
Lc 9,22-25 Romà
Gabriel de la Dolorosa
1844: La República Dominicana s’independitza d’Haití. Festa 1924: Els marines desembarquen a Hondures i ocupen Tegucigalpa.
nacional.
1985: Guillermo Céspedes Siabato, laic compromès amb els Cristians
1989: El «caracazo»: 400 morts i 2.000 ferits.
pel Socialisme i les CEBs, obrer, després mestre, poeta.
1998: Jesús M. Valle Jaramillo, 4t president de la Comissió de DH
Assassinat per l’exèrcit mentre jugava a futbol. Colòmbia.
assassinat, Antioquia, Colòmbia.
1989: Teresita Ramírez, de la Companyia de Maria, assassinada
2010: Terratrèmol de 8’8 a Xile, gairebé 500 morts.
a Cristales, Colòmbia.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Moviment Nacional dels Drets
Humans, màrtir de la tortura, Tocantins, Brasil.
2013: Mor Sthéphane Hessel, un dels redactors de la Declaració
Universal dels DH i autor de l’Indigneu-vos!

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

Rossend, Albí
Jordi Herbert
1739: Es firma a Jamaica un tractat de pau de quinze punts 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.
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El transhumanisme
com a repte espirituaL
José Arregi

Sant Sebastià, Euskadi

Em sorprèn veure com ha canviat el món els darrers seixanta anys. I m’inquieta, sobretot, constatar
que el principal motor del canvi accelerat són l’economia neoliberal i la guerra, que són una mateixa
cosa. L’ambició de guanyar, o potser, en el fons, la
por de perdre. La rivalitat universal, la competitivitat
sense fre, la lluita de tothom contra tothom.
La humanitat viu el moment més crucial de tota
la seva història i l’advertència de Jesús tal vegada
tingui més sentit que mai: Què en trauria l’home de
guanyar tot el món si perdia la vida? (Mateu 16,26).
No parlava de l’«ànima», ni del «més enllà», sinó de
l’alè vital que sosté la vida de tots els éssers.
La vida i el destí comú estan en joc més que mai
degut al fenomen de l’anomenat transhumanisme, terme creat a finals dels anys cinquanta del segle passat
per designar un moviment que prediu o preconitza la
«millora» de la nostra espècie humana en les seves
capacitats físiques i cerebrals.
No és pas ciència ficció. El procés de «transhumanització» està en marxa. Ulleres, marcapassos,
trasplantaments, cirurgies, pastilles, automòbils,
smartphones... tots som més o menys «humans millorats». Però això no és res comparat amb el que ens
anuncien: conreu de tota mena d’òrgans transplantables (fins i tot un cervell?), nanoxips incorporats
que podran detectar i tractar malalties, ampliar (fins
on?) la capacitat de la nostra memòria i intel·ligència, o parlar tota mena de llengües sense haver-les
estudiat... I si fos possible la identificació i alteració
genètica de les neurones responsables de l’Alzheimer,
la depressió, l’angoixa, les malalties en general? I
si poguéssim viure centenars o milers d’anys, o ser
a-mortals? O bolcar tota la informació del nostre cervell en un ordinador? O integrar les diferents xarxes
cerebrals i produir una consciència més àmplia, més
enllà de la sensació de jo separat?
Els interrogants s’amunteguen: Qui es podrà per78

metre aquestes «millores», servir-se’n? Serem més
fraterns o més desiguals que mai? Serem més lliures i
feliços, o més infeliços, esclaus d’unes poques empreses que ho sabran tot de nosaltres i ens podran manipular en tot, una classe humana inferior al servei
d’una elit? Serviran les tecnologies per curar-nos de
la nostra competitivitat, pors i cobdícies, ànsies de
conquerir i dominar?
Els precedents i les dades són inquietants; els
interessos, colossals; les inversions, astronòmiques.
El Pentàgon i els exèrcits dels països poderosos són
els primers inversors i clients de les tecnologies biològiques i informàtiques punteres. Espanta.
En algun moment, el transhumanisme ja en marxa
desembocarà en posthumanisme, quan fem néixer
éssers amb el nostre ADN alterat que ja no es puguin
anomenar ni Homo Sapiens ni Homo de cap mena.
O quan siguem capaços de construir ciborgs (cossos
compostos d’organismes i cibernètica) o robots més
intel·ligents i poderosos que no pas nosaltres. Seran
éssers conscients? Tindran imaginació simbòlica?
Sentiran emocions: alegria, tristesa, tendresa, cobdícia, orgull, por, odi? Tot indica que al menys podran
simular el que anomenem consciència i emocions.
Aprendran a intuir, imaginar i inventar decisions,
com sembla que va fer el programa de go que va
vèncer per un contundent 4 a 1 l’indiscutible campió
mundial coreà Lee Sedol l’any 2016? No es pot pas
descartar. I, si fos així, què decidiran? Què en faran
de nosaltres, els pobres humans? Es comportaran
amb nosaltres com nosaltres hem fet amb els boscos
i els mars, els insectes i els peixos, les balenes i els
elefants, les gallines de corral, els porcs i els vedells
criats per al sacrifici, els ratolins i els ximpanzés, o
amb les negrituds, els esclaus, els països colonitzats?
Dit d’altra manera, els humans millorats i els posthumans intel·ligents seguiran l’exemple de l’Homo
Sapiens, Homo Depredator i Exterminator de tot el

que ha trobat al seu pas, dut pel seu afany de ser
com «Déu», d’erigir-se en criteri suprem del bé i del
mal, d’aconseguir l’omnipotència, fins abatre l’arbre
de la vida?
Recordem la història. Va passar fa uns 12.000
anys, quan els Homo Sapiens caçadors-recol·lectors
nòmades van aprendre a sembrar llavors, a domesticar
animals, a llaurar la terra, a construir cases i pobles,
palaus i temples, a imaginar déus –sobretot masculins– a la seva imatge i semblança. Es van fer amos
de la terra i van esdevenir esclaus els uns dels altres.
El món va canviar per complet.
En aquella cultura agrària, patriarcal i jeràrquica,
antropocèntrica (l’ésser humà en el centre) i androcèntrica (l’home en el centre) van néixer justament
les grans religions tradicionals amb les seves divinitats, creences, ritus i normes morals. Sobre aquella
visió antropocèntrica del cosmos que mira l’ésser
humà –l’home sobretot– com a centre i senyor de la
creació continuen estant fonamentades en particular
les religions monoteistes que dominen bona part del
món religiós, i fins i tot polític: la seva imatge de
Déu, els seus conceptes de revelació, poble elegit,
llibres inspirats, acció divina en el món, les seves
nocions de llibertat, pecat, perdó i salvació, la seva
organització social.
Doncs bé, aquesta visió antropocèntrica del món
s’està ensorrant, i amb ella els fonaments, la gramàtica i totes les bastides que han sostingut i continuen
encara sostenint les religions tradicionals. Les ciències, els dos darrers segles i sobretot les darreres dècades, han tirat per terra la visió humanocèntrica del
cosmos, de la realitat en el seu conjunt. Es calcula
que existeixen bilions de galàxies amb centenars de
milers de milions d’estrelles, moltes de les quals amb
planetes. Es considera probable que hi hagi vida, fins
i tot intel·ligent, tot i que no sabem en quina forma,
a d’altres planetes. Som pols d’estrelles extintes,
descendents dels bacteris, cosins germans dels ximpanzés, amb els quals compartim el 99% del nostre
ADN. La física i la biologia demostren que tot està en
relació amb tot. Les ciències amplien sense parar els
nostres horitzons, desemmascaren les nostres pretensions humanocèntriques. Són «trans-humanistes» en
aquest sentit.
Aquest «trans-humanisme» que ens desplaça del
centre i ens crida a la santa comunió de la vida no

només és bo, sinó a més ineludible si ens volem salvar juntament amb el planeta vivent. La realitat, des
de les partícules subatòmiques fins a les galàxies en
expansió, està habitada per una sorprenent energia
expansiva i unificadora, la ruah o l’esperit del Gènesi
que «aletejava» o «vibrava» sobre les aigües, fecundant-les (Gn 1). Tot es mou i transforma. No hi ha
res acabat. No hi ha res fet, sinó fent-se. Res no està
creat, sinó creant-se. Res està tancat, sinó obrint-se.
Trascendint-se. També l’ésser humà està inacabat,
està mogut per aquest dinamisme inesgotable, transformant-se sense parar, obert a noves formes de ser.
Lamentablement, no és pas aquest el transhumanime que interessa a la lògica de l’economia neoliberal, la lògica del poder i del domini, de la boja
competitivitat i de la guerra, la lògica que ens ha dut
fins aquesta situació insostenible, al llindar de l’abisme. Salta a la vista i espanta. Ens trobem davant
del repte més important de tota la nostra història: o
prenem les mesures ètiques, polítiques i econòmiques
necessàries per a un transhumanisme de la comunió
planetària o ens enfonsem a l’abisme. Si aquesta pobre espècie Homo Sapiens que som, arribats al suposat cim del nostre saber i poder, seguim imposant els
interessos particulars d’uns quants contra el Bé Comú,
acabarem creant o seguirem creant éssers humans,
transhumans o posthumans depredadors. Llavors, els
que arribin a posseir més poder que nosaltres acabaran esclavitzant-nos o exterminant-nos. Serà el fracàs
definitiu del gènere humà i de l’espècie Sapiens.
Aquesta, i no pas el declivi de les religions, és la
profunda crisi espiritual del nostre temps. Aquest, i
no pas un altre, és el repte espiritual: respirar, rebre
i infondre, l’alè vital de la ruah creadora, la ruah que
sosté i expandeix la vida, la ruah, que habita en tots
els éssers i en la seva inesgotable diversitat en fa
un sol cos. Les religions podrien aportar la saviesa
personal i política que batega en els seus textos
fundacionals i en la seva llarga tradició, però per això
caldria que s’alliberessin credos, codis i institucions
mil·lenàries que avui han deixat de ser creïbles.
Només una profunda espiritualitat podrà salvar la
humanitat d’avui i la transhumanitat de demà.
Només una espiritualitat ecoalliberadora, contemplativa i política, amb o sense religió, podrà
assegurar la fraterno-sororitat justa i feliç de tots els
vivents.
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2016, Hanan Al-Hroub, professora
palestina, rep el premi ”Global
Teacher Prize” (anomenat el Nobel
de l’Ensenyament). “L’ambient fora
de l’aula és violent. A l’interior ofereixo pau, harmonia i seguretat.”
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2

Dilluns

3

Dimarts

Berta Càceres

març

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 25, 31-46 Emeteri, Celoni, Medir
Mt 6,7-15
Simplici
Joan i Carles Wesley
1908: Neix Juan Antonio Corretjer, poeta nacional de Puerto Rico,
1791: Mor John Wesley a Anglaterra.
patriota i revolucionari fundador de la Lliga Socialista.
1897: Tercer atac contra Canudos, Brasil.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà màrtir de la
1963: Goulart promulga l’Estatut dels Treballadors, que en el seu
solidaritat amb els exiliats de Guatemala.
moment suposa un avenç.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegat de la Paraula, màrtir de la
2016: Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista, hondurenya,
revolució nicaragüenca.
activista del medi ambient, premi Goldman.
2000: Torna a Xile el dictador Pinochet després de 503 dies de
detenció a Londres.
Creixent: 7h57m (UTC) a Bessons
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.
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4

Dimecres

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32
Casimir
1962: Els EUA comencen a operar un reactor nuclear a l’Antàrtida.
1970: Record d’Antonia Martínez Lagares, màrtir de la lluita
universitària de 1970, assassinada per la policia de Puerto
Rico. 50 anys.
1990: Nahamán Carmona, nen del carrer, mort a cops per la policia,
Guatemala. 30 anys.
2004: L’armada argentina reconeix per primera vegada que va
torturar durant la dictadura.

5

Dijous

6

Divendres

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Ez 18,21-28 / Sl 129
Mc 7,7-12 Oleguer, Rosa de Viterbo
Mt 5,20-26
Adrià
1996: 3.000 famílies en l’ocupació més gran del MST, a 1817: Revolució de Pernambuco, Brasil.
1854: S’aboleix l’esclavitud a l’Equador.
Curionópolis, Brasil.
2013: Comença a Buenos Aires el macrojudici per l’Operació 1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunitat
autogestionària de Huaycán, assassinada a trets i dinamitada
Cóndor, que jutjarà els responsables de la cooperació entre
al mercat Ate-Vitarte de Lima per no avenir-se a les
les dictadures d’Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Paraguai,
exigències del terrorisme.
Perú i Uruguai, per perseguir i eliminar opositors en les
2005: La Cort Suprema de l’Argentina confirma la presó perpètua
dècades dels 70 i 80.
d’Arancibia Clavel per haver assassinat el general xilè Prats
2013: Mor Hugo Chávez, president de Veneçuela i líder de la unitat
el 1974, com a delicte de lesa humanitat, imprescriptible.
llatinoamericana.
2007: † Rufina Amaya Márquez, testimoni i única supervivent
de la matança del Mozote perpetrada el 1981 per l’exèrcit
salvadoreny.

7

Dissabte

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

març

8

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

Joan de Déu
Dia internacional de la dona. Es va establir el 1910. Es va
triar aquesta data perquè el 8 de març de 1857 van morir
moltes treballadores de la confecció, de Nova York, que
exigien millors condicions de treball i el dret al vot.
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9

Dilluns

10

Dimarts

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Is 1,10.16-20 / Sl 49
Lc 6,36-38 Macari
Mt 23,1-12
Domènec Savi
1928: Elías del Socorro Nieves, agustí, i els germans Jesús i
Francesca Romana
1989: Matança de Santa Elmira. 500 famílies ocupen una hisenda
Dolores Sierra, laics, assassinats durant la Revolució dels
i en són expulsades per la policia militar: 400 ferits i 22
Cristeros, proclamant la seva fe.
presos. Salto do Jacuí, RD, Brasil.

març

Plena: 15h47m (UTC) a Verge
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11

Dimecres

Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28
Constantí, Vicenç, Ramir
1797: Derrotats pels anglesos, els garífunes de San Vicente són
deportats a Hondures.
1914: S’obre el canal de Panamà.
1990: Patricio Aylwin assumeix la presidència de Xile. La dictadura
de Pinochet dóna pas a una democràcia «concertada».
2004: Atemptat d’un grup islàmic a Madrid. 192 morts i més
de 1.400 ferits.

12

Dijous

13

Divendres

Gn 37,3-28 / Sl 104
Jr 17,5-10 / Sl 1
Mt 21,33-43.45-46
Lc 16,19-31 Roderic, Salomó, Eulogi
Innocenci, Gregori
1977: Rutilio Grande, capellà, i Manuel i Nelson, camperols, 1957: José Antonio Echeverría, estudiant, militant de la FEU i
màrtirs a El Salvador.
d’Acció Catòlica, màrtir de les lluites per alliberar Cuba de
1994: L’Església anglicana ordena a Bristol, Anglaterra, el primer
la dictadura de Batista.
grup de 32 dones que accedeixen al sacerdoci.
1983: Marianela García, advocada dels pobres, fundadora de la
2005: L’Argentina entrega Paul Schaefer a Xile, exnazi col·laborador
Comissió de Drets Humans, màrtir de la justícia a El Salvador.
de Pinochet a «Colonia Dignidad», acusat de desaparicions, 1998: María Leide Amorim, líder camperola dels Sense Terra,
tortures i abusos sexuals contra menors.
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.

Dissabte

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
Matilde
1549: Mor el sant negre franciscà San Antonio de Cathegeró.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé mor davant dels anglesos
durant la II Guerra del Carib.
1849: Arriben a Bluefieds (Nicaragua) els missioners moraus que
evangelitzaran la Mosquítia.
1983: Marianela García, advocada dels pobres, fundadora de la
Comissió de DH, assassinada, El Salvador.
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.
2018: Marielle Franco, activista de DH, regidora de Rio de Janeiro,
executada sumàriament al carrer.

març

15

14

Bolívia. Primer cas de detenció dels militars colpistes
3r Diumenge de Quaresma
llatinoamericans.
Ex 17,3-7 / Sl 94
2016: Nelson García, defensor de DH, membre de COPINH, assassinat
Rm 5,1-2.5-8 / Jn 4,5-42
a Santa Cruz de Yojoa, Hondures.

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

Dia mundial del consum responsable.
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16

Dilluns

17

Dimarts

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
2Re 5,1-15a / Sl 41
Mt 18,21-35
Lc 4,24-30 Patrici
Raimon de Fitero
1630: Benkos Biohó, líder i heroi negre en la lluita per la 1973: Alexandre Vanucchi, estudiant i militant cristià, assassinat
per la policia, Brasil.
llibertat, Colòmbia.
1977: Antonio Olivo i Pantaleón Romero, màrtirs de la justícia 1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», i companys periodistes,
màrtirs per la veritat a Amèrica Llatina, El Salvador.
entre els camperols de Perugorría, Argentina.
2003: Rachel Corrie, activista nord-americana de solidaritat és 1990: María Mejía, mare camperola quiché, d’Acció Catòlica,
assassinada a Sacapulas, Guatemala. 30 anys.
atropellada per una excavadora en oposar-se a l’enderroc
d’una casa palestina, a Rafah, Gaza.

març

Minvant: 7h34m (UTC) a Sagitari
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18

Dimecres

Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-1917
Ciril de Jerusalem
1871: Comuna de París, primera revolució obrera de la història.
1907: Desembarcament de marines a Hondures.
1938: El president mexicà Lázaro Cárdenas decreta la nacionalització
del petroli.
1981: Presentación Ponce, delegat de la Paraula, i companys,
màrtirs a la revolució nicaragüenca.
1989: Neftalí Liceta, sacerdot, i Amparo Escobedo, religiosa, i
companys, testimonis del Déu de la Vida entre els pobres
del Perú.

19

Dijous

20

Divendres

2Sa 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Os 14,2-10 / Sl 80
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a Serapió
Mc 12,28b-34
Josep
1849: Revolució del Quemado, (E.S., Brasil). Més de 200 negres 1838: El govern de Sergipe (Brasil) prohibeix anar a l’escola als
«africans», esclaus o lliures, i als portadors de malalties
s’organitzen per proclamar l’alliberament dels esclaus.
1915: Alçament de Quítxues i Aimaràs al Perú encapçalats per
contagioses.
Rumi Maka.
1982: Cop d’Estat de Ríos Montt a Guatemala.
1980: Primera Trobada de Pastoral Afroamericana, a Buenaventura, 1995: Menche Ruiz, catequista, profeta i poeta popular, missioner
Colòmbia.
fidel de les comunitats de base d’El Salvador.
1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, assassinada a Cauga, 2003: Els EUA comencen a envair l’Iraq, al marge de les Nacions
Veneçuela, màrtir del servei als pobres i de la solidaritat.
Unides.
2013: Comença a Guatemala el judici contra l’exdictador Ríos
Mont acusat de genocidi.

22

Dissabte
Os 6,1-6 / Sl 50

Lc 18,9-14
Filemó, Nicolau
Any nou Baha’í
1806: Neix Benito Juárez, Oaxaca, Mèxic.
1937: Matança de Ponce, Puerto Rico.
1975: Carlos Dormiak, sacerdot salesià, assassinat per la seva
línia alliberadora, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, capellà, 29 anys, màrtir de l’alliberament del
poble mexicà. 1987: Luz Marina Valencia, religiosa, màrtir
de la justícia entre els camperols de Mèxic.
Dia internacional contra la discriminació racial.

març

Equinocci, de tardor al Sud, de primavera al Nord,
a les 03h49m UTC.

21

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

Benvingut, Lea
1873: Abolició de l’esclavitud a Puerto Rico.
1980: Lluís Espinal, sacerdot i periodista català, màrtir de les
lluites del poble bolivià. 40 anys.
1988: Rafael Hernández, líder camperol, màrtir de la lluita per la
terra entre els seus germans de Mèxic
Dia internacional de l’aigua.
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23

Dilluns

24

Dimarts

25

Dimecres

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Is 65,17-21 / Sl 29
Jn 5,1-3.5-1623 23 Anunciació
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
Jn 4,43-54 Josep Oriol
Toribio de Mogrovejo
1606: Toribio de Mogrovejo, arquebisbe de Lima, pastor del poble 1918: Les dones canadenques conquereixen el vot.
1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys, màrtirs
1976: Cop militar de Jorge Videla contra Isabel Perón a l’Argentina.
de la fe entre els seus germans pobres de Nicaragua.
inca, profeta de l’església colonial.
1976: María del Carmen Maggi, profesora, degana de la Facultat 1980: «Sant Romero d’Amèrica», arquebisbe de San Salvador, 2002: Absolució de Safiya Hussaini, nigeriana condemnada a
profeta i màrtir. 40 anys.
d’Humanitats de la Universitat Catòlica de Mar del Plata,
morir per lapidació.
màrtir de l’educació alliberadora, Argentina. 2005: Xile 2004: Kichner converteix l’ESMA, centre de tortura de la dictadura
argentina, en el Museu de la Memòria del terrorisme d’estat
reconeix que el 1976 la dictadura va assassinar Carmelo Soria.
Dia de l’hora del planeta per l’estalvi energètic
argentí: 4.000 assassinats i 30.000 desapareguts.

Visiteu avui la pàgina de Mons. Romero i les seves homilies:
http://servicioskoinonia.org/romero
Nova: 07h28m (UTC) a Àries

Monseñor Romero

març

Dia internacional pel Dret a la Veritat sobre
les Violacions dels Drets Humans i la Dignitat
de les Víctimes (establert ONU 17/juny/2010)
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26

Dijous

27

Divendres

Ex 32,7-14 / Sl 105
Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 5,31-47 Rupert
Jn 7,1-2.10.25-30
Brauli
1989: María Gómez, mestra catequista màrtir del servei al seu 1502: Colom arriba a Cariari, Costa Rica.
1984: Els Txukahamãe bloquegen una carretera principal exigint
poble Simití a Colòmbia.
les seves terres sagrades al Xingú.
1991: Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai firmen el Tractat
2011: † José Comblin, teòleg llatinoamericà, profeta radical,
d’Asunción, constituint el Mercosur.
compromès amb els pobres, escriptor prolífic, Brasil.
1998: Onalício Araujo Barros i Valentín Serra, líders del MST,
executats pels fazendeiros a Parauapebas, Pará, Brasil.
Dia mundial del clima

28

Dissabte

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53
Sixt
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.

març

29

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

Beatriu de Silva
Joan Nielsen Hauge
1904: Neix Consuelo Lee Corretjer, revolucionària, poeta i mestra,
líder del moviment independentista porto-riqueny.
1967: Per primera vegada brolla petroli a l’Amazònia equatoriana.
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.
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Els reptes de les ‘tecnologies emergents’*
Una comunitat de base estudiant els llibres de Harari
Comunitat Almofuentes
Saragossa, Espanya

«La intel·ligència artificial i la biotecnologia estan oferint a la humanitat el poder de remodelar
i redissenyar la vida. Molt aviat algú haurà de decidir com utilitzar aquest poder
sobre la base d’algun relat implícit o explícit sobre el significat de la vida»
(HARARI, 21 lliçons per al segle XXI, Barcelona 2018).

Per què llegir Harari a la comunitat
Per què reflexionar amb l’agnòstic, homosexual i
historiador de ficcions futuristes Yuval Noah Harari,
i no insistir més en l’Evangeli, i en Pere i Pau, com
Déu mana? Està deixant de ser no només cristiana
sinó honesta la nostra comunitat? Per a nosaltres tot
va començar preparant la trobada de les comunitats
de base d’Espanya el 2017. Volíem celebrar la gran
història de l’origen del món i de la seva evolució i el
gran regal que és la vida, la consciència i la humanitat. Veníem ja molt impactats per la perspectiva dels
nous paradigmes, i no trobàvem com resituar el cristianisme i Jesús de Natzaret. Necessitàvem obrir-nos
als plantejaments del nostre món.
Un vídeo de Harari sobre els cervells inorgànics i
les mans biòniques ens va deixar astorats. La nostra
ment es podia desplegar en multitud de mans robòtiques, com una deessa índia de múltiples braços.
Aleshores vam decidir cercar una comprensió millor
d’aquest futur que ja és entre nosaltres. Avui els
cotxes ja van sols, els algoritmes componen música,
l’instrument biomètric informa de la nostra salut, veiem la realitat augmentada i la ment s’enriqueix amb
xips de memòria implantada. Ja és possible llegir el
pensament d’una altra persona i convertir-lo en veu.
La nostra generació va néixer en la fe catòlica, en
un model dogmàtic i dualista. Els anys seixanta vam
convertir-nos a un cristianisme d’alliberament. Van
passar els anys i, quan encara no havíem realitzat
els projectes de justícia i de democràcia real, apareix
un nou repte: el planeta s’ensorra sota la pressió
del capitalisme. I quan gairebé no hem ni començat
aquesta tasca, una possible dictadura digital, un món
fred, de dígits i robots, sembla voler reemplaçar-nos.
90

Per això la nostra decisió de reflexionar sobre les 21
lliçons per al segle XXI.
Els reptes i les lliçons dels futuristes
Segons Harari, estem a punt de convertir-nos
en una nova espècie transhumana, l’Homo Deus. Un
ésser humà ciborg, modificat genèticament o engrandit per la Intel·ligència Artificial (IA). Si es mira amb
perspectiva cristiana, són les antípodes de l’encarnació: no el Déu fet home, sinó l’ésser humà convertit
en Déu...
Harari ens pregunta: «Com es viu en una època de
desconcert quan els relats antics s’han ensorrat i encara no ha sorgit un relat nou que el substitueixi?».
Com prioritzar les solucions globals i construir una
aliança mundial sense caure en una autoritat única o
totalitària?
I la primera resposta ha de ser la superació del
catastrofisme. La pèrdua dels grans relats, les armes
de destrucció massiva, el col·lapse ecològic i la irrupció de la info i la bio tecnologia no poden fer que
ens abandonem en la decepció. La robotització de la
feina està creant una immensa massa de gent irrellevant, una «nova classe inútil». Les macro dades processades algorítmicament ens coneixeran millor que
no pas nosaltres mateixos, i arribarà un moment en
què confiarem més en elles i elles decidiran per nosaltres. Aleshores haurem perdut la llibertat. L’esforçada recerca de la igualtat social s’esmicolarà davant
les noves desigualtats arribades de l’enginyeria genètica i de la IA. Com en Un món feliç. «La globalització esborra les fronteres horitzontals però exagera les
verticals». Ens caldrà una regulació de la propietat
de les dades, quelcom més difícil que redistribuir la
propietat de la terra, les indústries o les finances.

A continuació Harari exposa els reptes polítics. El
món és cada vegada més homogeni, només va quedant una civilització, la determinada per l’economia
liberal i l’omnipresència de les tecnologies digitals.
Tantes connexions virtuals poden acabar amb el
sentiment de pertinença a la comunitat. Necessitem
comunitaritzar-nos, valorar el nacionalisme benigne
que ens cohesiona, la fidelitat als hàbitats propers
des d’unes lleialtats cada vegada més àmplies. L’ultranacionalisme patrioter, l’amenaça nuclear, el collapse ecològic, les tecnologies disruptives, la vida
intel·ligent inorgànica, que surfeja per l’espai sense
delatar els seus amos... requereixen d’una nova identitat global des d’on ampliar els cercles d’empatia i
construir una política i un relat comú.
Veritat, ficció i cooperació
Els darrers apartats del llibre se centren en la
veritat i en la construcció d’una identitat global. Tots
els relats han mort. El liberalisme i el socialisme,
les religions i altres alternatives espirituals, i fins i
tot l’humanisme secular, són ficcions incompletes i
contradictòries. El veritable relat seria el «no relat»,
però això és també un altre relat. La veritat sense
relat se sent en la meditació que ens connecta amb
les sensacions corporals. (Harari practica la meditació
Vipassana).
Els relats s’alimenten dels rituals, gestos màgics
que converteixen allò abstracte en concret i allò fictici en real. Els relats o ficcions triomfen per la seva
inoculació en la infància i la seva institucionalització
fins a convertir-se en pesats sostres sense base, només recolzats en el poder moral i polític. El ritual més
efectiu és la celebració del patiment. Patir per un
relat el fa realíssim. També la redempció pel patiment
en el cristianisme és un ritual d’aquesta mena. Però
patir per un relat no li dóna validesa.
Si volem abordar els reptes futurs hem de cooperar en solucions globals, i per cooperar cal creure en
els relats que nosaltres mateixos fabriquem. «El poder
de la cooperació humana depèn d’un equilibri delicat
entre veritat i ficció. Si distorsionem massa la realitat, ens debilitarem, perquè obrarem de manera poc
realista», però tampoc assolirem un benefici comú
sense deixar-nos motivar per alguna mitologia.
La cooperació és més factible des de l’humanisme
secular. Els valors laics superen les religions i les

ideologies: l’ideal laic es compromet amb la veritat
científica complementada amb la compassió; sospita
de tota jerarquia, ja que el patiment i la veritat són
iguals per a tothom; no concedeix autoritat suprema
a cap text, institució o líder; és valent davant dels
prejudicis i règims opressius; s’aventura en allò desconegut; és autònom sense cedir la seva responsabilitat a un poder superior o emparar-se en un protector
omnipotent. Però el laïcisme també té la seva ombra,
és un ideal massa elevat per poder-se dur a terme.
Davant seu cal ser humils perquè «cercar l’error és la
manera d’obrir-se a la veritat».
Un altre escenari de l’esperança
Acabem aquestes notes amb la mateixa intuïció
del començament: allò que avui sentim a la comunitat ja no se centra en les ideologies i les religions; el
nostre moment d’esperança ha relativitzat els relats i
veu amb bons ulls la coherència entre l’ideal laic i la
nostra esperança. Interpretem la vida humana en el
marc de l’evolució còsmica i de la complexitat d’allò
real. No estem en una «Història Sagrada», particular
d’un poble escollit o església, sinó en la «Gran Història» de tothom, que guarda un misteri universal. Un
relat basat en els models de la ciència, en les savieses populars i en els somnis d’esperança.
S’ha de treure Déu de la Bíblia i trobar-lo com a
misteri en la «Gran Història». Alliberar-lo de la seva
iconografia arcaica i d’un sentit religiós particular.
Som molt probablement resultat d’un Big bang tan
misteriós com abans la Creació del no res; d’una successió d’emergències tan sorprenents com la singularitat del relat «Jesús de Natzaret», que va mostrar un
amor completament desinteressat després de segles
d’antagonisme tribal o reciprocitat calculada. Som un
continu renéixer explicant-nos ficcions raonables una
i altra vegada per emfatitzar més enllà de les fronteres tribals, commoure’ns amb els dèbils i escoltar els
gemecs d’aquesta part d’aquesta terra enamorada que
som.
I no sabem si l’«altra vida» és la «nova espècie».
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2019, mor Neus Català i Pallejà. Va
ser la darrera supervivent catalana
viva del camp de concentració nazi
de Ravensbrück. “La vida és bonica,
i vaig lluitar a mort per conservar
la vida. Són aquelles contradiccions
que té la vida.”
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30

Dilluns

31

Dimarts

març / abril

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Nm 21,4-9 / Sl 101
Jn 8,1-11 Benjamí
Jn 8,21-30
Gladys, Joan Clímac
1492: Decret dels Reis Catòlics que expulsa els jueus d’Espanya. Amós, Joan Donne
1870: Els homes afroamericans guanyen el vot als EUA: ratificació 1767: Expulsió dels jesuïtes d’Amèrica Llatina.
de la 15a esmena. 150 anys.
1866: Esclata la guerra entre Espanya, d’una banda, i Xile, Bolívia
2007: † Maria Julia Hernández, defensora dels DH a El Salvador.
i Perú de l’altra.
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1

Dimecres

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.: Dn 3
Jn 8,31-42
Hug
1680: Lisboa declara abolida l’esclavitud dels indis al Brasil, per
influència d’Antonio Vieira.
1923: Primer congrés feminista celebrat a Amèrica Llatina, a Cuba.
1964: Cop militar contra João Goulart. Comencen 21 anys de
dictadura militar a Brasil.
1980: Comença la gran vaga de metal·lúrgics a São Paulo i a l’interior.
1982: Ernesto Pili Parra, militant, màrtir de la pau i la justícia a
Caquetá, Colòmbia.
2018: Mor Ríos Montt, als 91 anys, amb demència senil, essent
jutjat per genocidi i lesa humanitat.

Creixent: 8h21m (UTC) a Cranc

2

Dijous

3

Divendres

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jr 20,10-13 / Sl 17
Jn 8,51-59 Ricard, Sixt
Jn 10,31-42
Francesc de Paula
1550: La Corona espanyola ordena ensenyar castellà als indígenes. 1976: Víctor Bionchenko, pastor protestant, Argentina.
1982: L’exèrcit argentí ocupa les illes Malvines intentant 1986: Brasil aprova el seu Pla d’Informàtica, que protegirà la
recuperar-les de la possessió britànica.
indústria nacional uns anys.
1993: Vaga conjunta a vuit països d’Europa contra la desocupació
i l’amenaça sobre les conquestes socials.

4

Dissabte

Ez 37,21-28 / Int.: Jr 31
Jn 11,45-573
Gemma Galgani
Isidor de Sevilla
1775: La Corona portuguesa estimula els casaments entre indígenes,
negres i blancs.
1884: Acord de Valparaíso. Bolívia cedeix Antofagasta a Xile
convertint-se en país mediterrani.
1968: Martin Luther King Jr. assassinat, Memphis, EUA.
1985: Rosario Godoy i familia, màrtirs de la fraternitat a El Salvador.
2007: Carlos Fuentealba, sindicalista assassinat per la policia
de Neuquén, Argentina, mentre reclamava drets laborals.

Dia contra la prostitució infantil.
Eclipsi total de Lluna visible a Amèrica

abril

5

Diumenge de Rams
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Mt 26,14-27,66

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

Dilluns

7

Dimarts

8

Dimecres

Is 49,1-6 / Sl 70
Festa «Vesakh», naixement de Buda (566 aC).
Is 42,1-7 / Sl 26
Jn 12,1-11 Joan Baptista de La Salle
Jm 13,21-33.36-38
Is 50,4-9 / Sl 68
Marcel·lí
Mt 26,14-25
Albert Durero
1999: Les AUC ataquen les Comunitats de Pau del Chocó Dionís
1979: Mor als 39 anys Hugo Echegaray, sacerdot i teòleg de
(Colòmbia) massacrant onze camperols, entre els quals sis 1827: Neix Ramón Emeterio Betances, revolucionari que va concebre
l’alliberament peruà.
de Villahermosa: Coi, Floriberto, J. Correa, Chucho Arias,
la idea del Crit de Lares, insurrecció porto-riquenya contra
El Moreno i El Gordo.
el domini espanyol.
1977: Carlos Bustos, sacerdot caputxí, testimoni de la fe entre
Dia mundial de la salut.
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.

abril

Plena: 00h35m (UTC) a Lliura
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9

Dijous

10

Divendres

11

Dissabte

Dijous Sant
Divendres Sant
Dissabte Sant
Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Is 52,13–53,12 / Sl 30
Gn 1,1–2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15–15,1
1Co
11,23-26
/
Jn
13,1-15
Hb
4,14-16;5,7-9
/
Jn
18,1–19,42
Is
54,5-14
/
Is
55,1-11
/
Ba
3,9-15.32–4,4
Casilda, M Cleofàs
Ezequiel
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
Dietrich Bonhoeffer
Miquel Agrícola
1920: Desembarcament de marines a Guatemala per protegir els 1919: Mor en emboscada Emiliano Zapata, general dels camperols Estanislau
1986: Antonio Hernández, periodista i militant popular, màrtir de
ciutadans nord-americans.
revolucionaris mexicans.
la solidaritat a Bogotà.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, assassinat a Bogotà. Violenta rebel·lió: 1985: Daniel Hubert Guillard, rector a Cali, mort per l’exèrcit pel
2002: Cop d’estat contra el president Hugo Chávez a Veneçuela,
el «Bogotazo». 1952: Comença la Revolució Cívica a Bolívia.
seu compromís, Colòmbia.
que durarà quatre dies fins a la seva reposició. Tres
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez i Abdón Julián, de
presidents en 42 hores.
l’Església Baptista, màrtirs de la llibertat de consciència
a Oaxaca, Mèxic.

abril

12

Diumenge de PASQUA
Ac 10,34-43 / Sl 117 Col 3,1-4 / Jn 20,1-9
Is 52,13–53,12 / Sl 30 Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn
18,1–19,42

Zenó
1797: Arriben a terra ferma, a Trujillo (Hondures), procedents
de l’illa de Roatán, uns 2.500 garífunes expulsats de l’illa
de San Vicente.
1925: Reunió a Foz de Iguaçú, s’inicia la “Columna Prestes”, que
recorrerà 25.000 km a Brasil.
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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13

Dilluns

14

Dimarts

Ac 2,36-41 / Sl 32
Ac 2,14.22-23 / Sl 15
Jn 20,11-1813
Mt 28,8-15 Telm
Martí, Hermenegild
1999: Transferit a Belem el judici dels 155 policies acusats de 1931: Proclamació de la II República Espanyola.
la mort de dinou sense terra a Eldorado de Carajás, Brasil. 1981: Màrtirs de la major matança que recorda la història recent
d’El Salvador, a Morazán: 150 nens, 600 ancians i 700 dones.
2015: Mor Eduardo Galeano, intel·lectual militant, comunicador de
1985: Adelaide Molinari, religiosa, màrtir de la lluita dels marginats
la Utopia de la Pàtria Gran, Montevideo, Uruguai
a Marabá, Brasil.
2011: Reynaldo Bignone, exdictador argentí, és condemnat a
cadena perpètua per crims de lesa humanitat.

abril

Minvant: 20h56m (UTC) a Capricorn
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15

Dimecres

Ac 3,1-10 / Sl 104
Lc 24,13-3514 14
Benet Josep Labre
1961: Invasió de Badia 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

Dijous

17

Divendres

Ac 4,1-12 / Sl 117
Ac 3,11-26 / Sl 8
Jn 21,1-14
Lc 24,35-48 Anicet
Gràcia
1952: Triomfa la revolució: camperols i miners aconsegueixen la 1695: Mor Juana Inés de la Cruz, poetessa mexicana.
1803: Mor Toussaint L’Ouverture, lluitador per l’alliberament d’Haití.
reforma agrària a Bolívia.
1977: Es constitueix el Comitè pro defensa de presos, perseguits, 1990: Tiberio Fernández i companys, màrtirs de la promoció
humana, Trujillo, Colòmbia.
desapareguts i exiliats polítics de Mèxic (EUREKA).
1984: 1’7 milions de persones es manifesten a São Paulo demanant 1996: Matança d’Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. La policia
militar de l’Estat mata 23 persones.
les eleccions «Directas ya».
2002: Carlos Escobar, jutge paraguaià, ordena la captura i extradició 1998: César Humberto López, de FraterPaz, assassinat, San Salvador.
del dictador Alfredo Stroessner, asilat a Brasília, per la mort
el 1979 d’una dirigent sindical del gremi docent.

18

Dissabte

Ac 4,13-21 /Sl 117
Mc 16,9-15
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.
2018: Comencen greus protestes populars, que inicien la pitjor
crisi de Nicaragua en la seva història recent.

Dia internacional de la lluita camperola.
És el “Primer de maig” dels camperols.
Dia mundial contra l’esclavitud infantil
215 milions de nens en aquesta situació,
segons l’OIT 2010

abril

19

2n Diumenge de Pasqua
Ac 2,42-47 / Sl 117
1Pe 1,3-9 / Jn 20,19-31

Lleó, Emma
Olavus Petri
1925: Desembarcament de marines a La Ceiba, Hondures.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú i el seu fill Patrocinio,
família indígena de catequistes, que va lluitar per la seva
terra, màrtirs d’El Quiché. 40 anys.
2005: Adolfo Scilingo, condemnat a Espanya a 640 anys de presó
per la seva participació en els «vols de la mort» de la
dictadura argentina.
2010: 1a Conferència Mundial dels pobles sobre el Canvi Climàtic i
els Drets de la Mare Terra. Tiquipaya. Cochabamba. Bolívia.
Dia Panamericà de l’Indi.
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20

Dilluns

21

Dimarts

Ac 4,23-31 / Sl 2
Ac 4,32-37 / Sl 92
Jn 3,1-8 Anselm
Jn 3,5a.7b-15
Sulpici
1586: Neix a Lima Rosa de Lima.
Naixement de Mahoma. Dia de perdó per al món.
1871: Els franciscans de Brasil alliberen els esclaus de tots els Naixement de Rama. Religió Sikh.
seus convents.
1792: Decapiten Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes», precursor
1898: Guerra entre Espanya i els EUA, que envaeixen Cuba, Puerto
de la Independència de Brasil.
Rico, Guam i Filipines.
1960: Brasília es constitueix com a capital de Brasil.
1980: Màrtirs indígenes de l’organització popular a Veracruz, 1965: Mor torturat Pedro Albizu Campos, independentista de
Mèxic. 40 anys.
Puerto Rico.
1980: «Primavera amaziga»: revolta cultural i democratitzadora 1971: Mor F. Duvalier, Haití.
dels amazigs de la Cabília algeriana contra el poder central 1989: Juan Sisay, màrtir de la fe i de l’art popular a Santiago de
i arabitzador d’Alger.
Atitlán, Guatemala.
1997: Gaudino dos Santos, indígena pataxó, mor cremat a Brasília 2013: Després de 20 anys, la Justícia condemna els policies
per uns joves.
responsables de la matança de Carandirú (2-10-92), Brasil.

22

Dimecres

Ac 5,17-26 / Sl 33
Jn 3,16-2121 21
Soter, Caius, Agapit
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca a Brasil. Comença la
invasió al Sud.
1519: Cortés desembarca a Veracruz amb 600 soldats, 16 cavalls
i peces d’artilleria.
1638: Hernando Arias de Ugarte, bisbe de Quito i de Santa Fe,
Colòmbia, defensor dels indis.
1982: Félix Tecu Jerónimo, camperol achí, catequista delegat de
la Paraula, Guatemala.
1990: Paulo i José Canuto, màrtirs de la lluita per la terra, a Río
María, PA, Brasil, assassinats. 30 anys.
1997: L’exèrcit assalta l’ambaixada del Japó a Lima assassinant
els catorze ocupants de l’MRTA.

abril

Dia Internacional de la Mare Terra (ONU).
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23

Dijous

24

Divendres

25

Dissabte

1Pe 5,5b-14 / Sl 88
Ac 5,34-42 / Sl 26
Ac 5,27-33 / Sl 33
Jn 6,1-15 Marc
Mc 16,15-20
Jn 3,31-36 Fidel
Jordi, Toyohico Kagawa
1971: Revolta indígena contra les proves atòmiques que contaminen 1915/17: Mort i deportació de gairebé un milió i mig d’armenis. 1667: Pedro de Betancourt, apòstol dels pobres a Guatemala,
1965: Intervenció dels EUA a la República Dominicana, amb
l’illa d’Anchitks, Alaska.
canonitzat el 30.07.2002.
40.000 homes.
1975: Es constitueix l’Associació Indígena de la República
Dia del Llibre i dels Drets d’Autor.
1985:
Laurita
López,
catequista,
màrtir
de
la
fe
a
l’Església
Argentina (AIRA).
«Per haver coincidit en aquest dia de 1616 la mort
salvadorenca.
de l’Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de
Dia mundial de la vida sense soroll.
2010: Mor a la presó Paul Shaefer, cap de la «Colònia Dignitat»
Cervantes i la de William Shakespeare».
al Sud de Xile durant la dictadura.
Comença el Ramadà
Nova: 00h26m (UTC) a Taure

abril

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

Anaclet, Marcel·lí, Isidor
1995: Assassinat de Quim Vallmajó (Navata, Alt Empordà, 1941)
a Rwanda, missioner a Àfrica.
1998: Assassinat a Guatemala Mons. Gerardi, després de publicar
l’informe «Nunca Más», que documenta 55.000 violacions de
drets humans, atribuïdes en un 80% a l’exèrcit.

Quim Vallmajó

26
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27

Dilluns

28

Dimarts

abril

Ac 6,8-15 / Sl 118
Ac 7,51–8,1a / Sl 30
Jn 6,22-29 Pere Chanel
Jn 6,30-35
Zita, Montserrat
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir, Mèxic.
1688: Carta Regia de Portugal restablint l’esclavitud i guerra
1999: El Tribunal del Deute Extern de Río de Janeiro, Brasil,
justa contra l’indígena.
determina que no es pagui.
1965: Lyndon Johnson ordena envair la República Dominicana.
2010: Bety Cariño i Jyri Jaakkola, mexicana i finlandès, defensors 1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina missionera recoleta,
dels DH, assassinats en atac armat a la seva caravana de
assassinada per la seva defensa dels indígenes a la Prefectura
solidaritat, a Oaxaca, Mèxic. 10 anys.
Apostòlica de Lábrea, Brasil. Va desaparèixer el 28 d’abril
i van trobar-ne el cadàver el 3 de maig.
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29

Dimecres

Ac 8,1b-8 / Sl 65
Jn 6,35-4028 28
Caterina de Sena
1982: Mort d’Enrique Alvear, bisbe, pastor i profeta de l’Església
a Xile.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, màrtir de la violència
i la impunitat, Guatemala.
2009: El jutge Garzón obre una causa per jutjar els responsables
de les tortures a Guantánamo durant l’administració Bush.

30

Dijous

1

Divendres

Ac 9,1-20 / Sl 116
Ac 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,52-59
Jn 6,44-51 Josep Obrer
Pius V
1948: Vint-i-un països firmen a Bogotà la carta constitutiva de l’OEA. Felip i Jaume
1977: Es crea l’associació de les Madres de la Plaza de Mayo, 1980: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo Cifuentes, catequista,
segrestats i morts, màrtirs, a Guatemala. 40 anys.
Argentina.
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.
Creixent: 18h38m (UTC) a Lleó

Dia internacional dels treballadors.

2

Dissabte

Ac 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,60-691 1
Anastasi
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...

maig

3

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

Felip i Jaume
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.
Dia (de l’ONU) de la llibertat de premsa.
1r diumenge de maig. Dia dels màrtirs d’Hondures.
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Un nou ésser humà… per a una nova humanitat
Nicolau João Bakker
São Paulo, Brasil

L’ésser humà no para de superar-se ell mateix. Els
pobles cerquen sempre el benestar i el progrés, competint entre ells per no perdre l’avantatge. En aquesta
cursa no és pas l’ésser humà qui condueix el procés,
és la mateixa màquina la que el comença a reemplaçar. No serà que els robots, ben aviat, ens bescantaran, robant els nostres somnis i la nostra manera de
viure, conviure i sobreviure?
N’hi ha molts que es preocupen per com avança el
carro, especialment les elits religioses. Durant segles,
en el cristianisme, les elits religioses, impulsades per
la filosofia grecollatina, tot sovint, estaven a l’avantguarda dels descobriments tècnics i científics. En la
modernitat, després de baralles sens fi, la ciència es
va separar de la tutela de l’Església. També la política. Avui, el nostre món és «laic». Però no serà que el
carro s’estimba?
Crec que ha arribat l’hora de posar més atenció al
que diuen els antropòlegs, especialment aquells que
s’atenen a la ciència però que no deixen de percebre
la importància de la religiositat humana. Karl Marx
(†1883) va veure en la religió de la seva època només
opi per al poble. D’aleshores ençà, nombrosos científics van predir la mort de Déu i la fi de la religió. El
procés d’aquesta «secularització» seria irrefrenable i
definitiu. Es van fer famosos, els «quatre cavallers del
Nou Ateïsme»: Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel
Dennet i Christothofer Hitschens. Però la vida sempre
ens sorprèn. El 1969 el sociòleg i teòleg luterà, Peter
L. Berger (†2017), deia que sentia novament una «remor d’àngels». Des d’aleshores el cant d’aquests àngels només s’ha enfortit. El nostre món actual coneix
milers de noves espiritualitats i recerques de sentit.
Què diuen avui els antropòlegs, biòlegs i neurocientífics que van estudiar en profunditat el procés
evolutiu de l’ésser humà? És un sentit comú entre
ells, afirmen Carel van Schaik i Kai Michel, que la
religiositat forma part de la base genètica de l’ésser
humà. És, en qualsevol època i en qualsevol lloc, part
constitutiva també de la cultura humana. Allò que ens
104

distingeix de la resta d’éssers vius és que nosaltres
com conscients de nosaltres mateixos i vam poder
desenvolupar un llenguatge que ens permet transmetre a les generacions següents el nostre aprenentatge,
constituint així un procés cultural acumulatiu. Però
és fonamental percebre que, sota aquestes múltiples
manifestacions culturals, hi ha una base biològica o
genètica comuna.
Durant centenars de milers d’anys –diuen els autors esmentats, els éssers humans vivien en petites
bandes nòmades, sense vida sedentària. La nostra
base genètica, les nostres principals intuïcions i predisposicions psicològiques, allò que, espontàniament,
valorem o rebutgem, totes les nostres inclinacions
«comunes», vénen d’aquesta època. La vida sedentària
a les petites aldees i ciutats, i després en els primers
regnes i civilitzacions, va començar fa tot just dotze
mil anys, «ahir», dins de la nostra llarga vida nòmada.
Per això, la nostra base genètica no està adaptada
a la gran complexitat de la vida urbana ni als ràpids
canvis culturals. Hi ha un mismatch, un «desajustament», una «bretxa antropològica», diuen els entesos,
entre una realitat i una altra. D’aquí la gran dificultat
per trobar un rumb adequat per a la vida moderna.
Quines són les característiques principals d’aquesta religiositat original, o «intuïtiva», pròpia dels
pobles nòmades, i que és a la base de les diferents
cultures locals? Les principals són: 1) una creença
natural, molt forta, en forces «sobrenaturals» (avantpassats, esperits bons i dolents, divinitats...) que
interfereixen en la vida natural; la interpretació de la
realitat i la recerca del sentit són bàsicament religioses. 2) Gran valoració de la cohesió grupal, del joc
net, i de la reciprocitat; exemples concrets i heroics
de dedicació grupal són admirats i enaltits. 3) Compartiment igualitari de la cacera i dels béns, amb gran
aversió a la desigualtat, a la injustícia social i a la
propietat privada. 4) La inexistència de jerarquies de
poder, mirant de solucionar els conflictes mitjançant
el consens, o amb lideratges momentanis. 5) Propen-

sió a la compassió envers els dèbils i deficients dins
del grup, però actitud rigorosa davant els perillosos
forasters, és a dir, una moralitat grupal rigorosa, amb
«dues vares de mesurar». 6) L’«ànima» de l’ésser nòmada i la seva religiositat s’expressa més per l’emocionalitat que no pas per la racionalitat, i es manifesta
preferentment en la màgia, la narració, la música, la
dansa, la mística i l’art.
Amb la recent vida sedentària i urbana van sorgir problemes completament nous, no afrontats mai
abans. El control de les terres fèrtils i la domesticació
d’animals van dur la propietat privada, amb la consegüent competència entre famílies i clans, i tota
mena d’enveges, cobdícies, exclusions i violències.
Les petites dinasties locals de poder, i després els
grans imperis que van sorgir d’aquell substracte, es
caracteritzen per guerres violentes, ostentació de luxe
al costat de pobresa i esclavitud, a més de patriarcats
moltes vegades poligàmics, on la dona perd el seu lloc
destacat tradicional. La nova vida a les ciutats porta
també un nombre molt gran de malalties i epidèmies
(entre elles la pesta), la qual cosa causa la mort no
només d’individus, sinó de poblacions senceres. I
sorgeix la llaga de l’anonimat urbà, causa d’una sèrie
d’anomalies psicològiques. La història d’Israel, narrada
a la Bíblia, retrata bé aquest quadre.
Les religions «institucionalitzades», entre elles el
cristianisme, sorgeixen en el context d’aquest nou i
immens repte que necessitava ser afrontat. La complexitat de la vida urbana dona lloc a les elits politicoreligioses que elaboren codis de conducta, lleis i
prohibicions per protegir el poble contra les desgràcies i per unir la nació contra l’amenaça constant dels
enemics. A Israel, per exemple, l’elit religiosa elabora
la «Torà», un codi de 613 prescripcions o prohibicions. L’obediència a les divinitats locals i, en una fase
posterior, a l’únic Déu, Jahvè, ocupa sempre el lloc
central a la vida de la nació i del poble. La política
i la religió encara s’entenen com a inseparables. La
Bíblia presenta exemples molt clars. Els reis d’Israel
i de Judà viuen envoltats de sacerdots i profetes que
diuen sí i amén a tots els seus desvaris: ostentació
de luxe, explotació dels pobres, i tota mena d’atropellaments polítics. La Bíblia va conservar la memòria
d’una altra classe de profetes anomenats «profetes de
la desgràcia», aquests sí, admirats pel poble. Denunciaven els abusos i defensaven la religiositat «intuïti-

va», la que és inherent a tot ésser humà que aprecia
la justícia i la igualtat i que estén la mà a qui passa
dificultats. Les religions instituïdes tenen aquesta dificultat: no interpreten correctament els «signes dels
temps» amb solucions racionals que el cor no entén.
Els antropòlegs esmentats, tot i que es defineixen com a ateus, després d’un exhaustiu estudi ben
fonamentat, afirmen que la Bíblia «és el llibre més
important i significatiu en tota la història de la humanitat». Per què? Perquè, en perspectiva antropològica,
és important distingir entre la religiositat «intuïtiva»,
original, comuna a tot ésser humà, i les religions
«institucionals», que van sorgir després a la complexitat de la vida urbana. Es pot observar una relació
dialèctica entre ambdues religiositats. Cada vegada
que una religió oficial, instituïda, s’aparta de la religiositat intuïtiva, per als seus seguidors perd «sentit»,
i la seva adhesió disminuirà. La Bíblia, per aquests
antropòlegs, és un exemple perfecte d’aquesta relació
dialèctica.
Que bé tenir Jesucrist com el nostre guia! Jesús
és admirat per totes les religions, precisament perquè
es va oposar a moltes de les exigències religioses
forasenyades del seu temps i va testimoniar la religiositat original, molt propera al cor del poble. Seguint
els passos d’Isaïes i d’altres profetes, va proclamar
la vinguda del ‘Regne de Déu’, una utopia que estarà
present enmig de nosaltres en la mesura en què el
nostre món creixi en justícia, igualtat i fraternitat.
Sí, un altre món és possible, la nova societat està a
l’abast de les nostres mans. El nou ésser humà que
cerquem, no obstant, no serà fruit dels espectaculars
canvis culturals que presenciem i que de vegades ens
fascinen. Serà fruit de les religions institucionalitzades que sàpiguen mostrar bons camins per al complexe món globalitzat actual, sense perdre de vista
la fidelitat a la religiositat original, intuïtiva, amb la
qual l’ésser humà va ser generat en aquest món. És
aquest el missatge de la ciència. En perspectiva de
la fe, diríem: la felicitat humana només serà possible
amb fidelitat al missatge del Creador, gravat, biològicament, a la naturalesa humana.

Schaik–Michel: The Good Book of Human Nature:
An Evolutionary Reading of the Bible, Basic Books,
2016
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2004 mor Maria Pepa Colomer,
primera aviadora catalana. Heroïna
com a pilot d’ambulància transportant ferits en vol rasant durant la
Guerra Civil. “La guerra va acabar
amb tots els meus somnis, i ja mai
més no he tingut cap contacte amb
l’aviació.”
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4

Dilluns

5

Dimarts

maig

Ac 11,1-18 / Sl 41
Ac 11,19-26 / Sl 86
Jn 10,1-10 Màxim
Jn 10,22-304 4
Ciríac, Mònica
1493: Butlla Inter Caetera per la qual el Papa fa donació de les 1862: Mèxic derrota els francesos a Puebla.
terres del nou Continent als Reis Catòlics.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legió de
1521: Pedro de Córdoba, primer apòstol missioner dels dominics a
Maria, màrtir salvadorenca.
Amèrica. Autor del primer catecisme a Amèrica.
2001: És assassinada Bàrbara Ann Ford, 64, religiosa nord-ameri1547: Cristóbal de Pedraza, bisbe d’Hondures, “Pare dels Indis”.
cana. Vivia al Quiché des de 1989.
2010: Martínez de Hoz, superministre ideòleg de la dictadura,
detingut als seus 84 anys d’edat, Buenos Aires.
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6

Dimecres

Ac 12,24–13,5 / Sl 66
Jn 12,44-505 5
Heliodor
1977:Oscar Alajarín, militant de l’església metodista, màrtir de la
solidaritat a l’Argentina.
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdot, Colòmbia.
1994: La Cort Constitucional de Colòmbia legalitza la «dosi
personal» de narcòtics.

7

Dijous

8

Divendres

9

Dissabte

Ac 13,13-25 / Sl 88
Ac 13,26-33 / Sl 2
Ac 13,44-52 / Sl 97
Jn 13,16-20 Víctor i Acaci
Jn 14,1-6 Pacomi, Gregori Ostienc
Jn 14,7-14
August, Flàvia, Domitil·la
1937: Judici a Prestes, 16 anys de presó. Brasil.
1753: Neix Miguel Hidalgo, prohom mexicà.
1982: Luís Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco, Perú, amenaçat de mort
1991: Capturen el fazendeiro Jerônimo de Amorim, per ordenar la 1770: Carles III ordena «que s’extingeixin els diferents idiomes
per la seva opció preferencial pels pobres, mor en «accident».
mort d’un sindicalista, Brasil.
indis i s’imposi el castellà».
1994: Pren possessió de la Presidència de Sud-àfrica, després de
1987: Vicente Cañas, missioner jesuïta, assassinat pels que
les primeres eleccions multiracials de la història del país,
Plena: 8h45m (UTC) a Escorpí.
cobejaven les terres dels indis que ell acompanyava, a
en las quals va obtenir el 62% dels vots, Nelson Mandela,
Mato Grosso, Brasil.
primer president negre del seu país, i el pres polític amb
1989: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí d’origen holandès
més anys a la presó.
assassinat per un militar a Santa María, Chiriquí, Panamà.
Dia internacional de les aus
Dia Internacional del Comerç Just (2n dissabte de maig)

Dia de la Creu Roja Internacional.

maig

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

Joan d’Àvila, Antoni
1795: El zambo José Leonardo Chirino encapçala la insurrecció de
Coro, Veneçuela, amb indis i negres, “per la llibertat dels
esclaus i l’eliminació dels impostos”.
1985: Ime García, sacerdot, i Gustavo Chamorro, militant, màrtirs
de la justícia i la promoció humana a Guanabanal, Colòmbia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdot, assassinat pels latifundistes,
màrtir de la pastoral de la terra, a Imperatriz, Brasil.
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 disset mesos que va
governar, després d’un cop d’estat.

Josimo Morais

10
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11

Dilluns

12

Dimarts

maig

Ac 14,5-18 / Sl 113
Ac 14,19-28 / Sl 144
Jn 14,21-26 Nereu, Aquil·leu, Pancraç
Jn 14,27-31a
1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de les «villas Dia atribuït a l’esclava Anastasia, que simbolitza totes les negres
torturades i violades fins a la mort pels propietaris blancs
miseria». www.carlosmugica.com.ar
de les hisendes.
1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luís Torres, escolà, màrtirs
1957: L’OIT adopta el Conveni 107 sobre Poblacions Indígenes i
a El Salvador.
Tribals, que protegeix l’indi.
1980: Walter Voodeckers, missioner belga, compromès amb els
camperols pobres, màrtir a Escuintla, Guatemala. 40 anys.
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13

Dimecres

Ac 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-812 12
Fàtima
1829: Naixement de Segundo Ruiz Belvis, patriota i revolucionari
porto-riqueny.
1888: S’aboleix jurídicament l’esclavitud al Brasil, quan ja el 95%
dels negres havien
aconseguit la llibertat per ells mateixos (llei àuria).
1977: Luís Aredez, metge, màrtir de la solidaritat entre els pobres
de l’Argentina.
1998: L’exèrcit ocupa a Bogotà la seu de la Comissió de Justícia i
Pau de la Conferència Nacional de Religiosos de Colòmbia.

14

Dijous

15

Divendres

16

Dissabte

Ac 1,15-17.20-26 / Sl 112
Ac 15,22-31 / Sl 56
Ac 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,9-17 Isidre Llaurador, Joana de Lestonnac
Jn 15,12-17 Joan Nepomucè, Ubald
Jn 15,18-21
Maties
1811: Independència del Paraguai. Festa nacional.
1903: Afusellen a Panamà, el general i guerriller Victoriano 1818: Joan II aprova l’arribada de colons suïssos cap a l’actual
Nova Friburg (estat de Río de Janeiro), després de la fam
1904: † Mariano Avellana, missioner popular, claretià, Xile.
Lorenzo, heroi nacional.
de 1817 a Suïssa.
1980: Matança del riu Sumpul, El Salvador, on hi moren més de 1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangèlic, màrtir de la
1981: Edgar Castillo, periodista, assassinat, Guatemala.
600 persones.
llibertat d’expressió a Guatemala.
1980: Juan Caccya Chipana, obrer, militant, víctima de la repressió 1987: Màrtirs indígenes, víctimes de la despossessió de les seves
policial al Perú. 40 anys.
terres, a Bagadó, Colòmbia.
1981: Carlos Gálvez, sacerdot, màrtir a Guatemala.
2011: Comencen arreu de les places de l’Estat espanyol les
1988: Camperols màrtirs per la causa de la Pau, Cayara, Perú.
acampades dels Indignats.
1991: Porfirio Suny Quispe, militant i educador, màrtir de la justícia
Dia internacional de la família (ONU)
i solidaritat a Perú.
Dia Internacional dels objectors de consciència.
Minvant: 12h03m (UTC) a Aquari

maig

17

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

Pasqual Bailón
1961: Comença el bloqueig comercial dels EUA contra Cuba, en
resposta a la seva Reforma Agrària.
2013: Mor a la presó, complint condemna, Jorge Videla,
exdictador argentí.
Dia mundial de les telecomunicacions.
Una crida a evitar els enormes desequilibris
en la producció de missatges i programes.
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18

Dilluns

19

Dimarts

112

Tupac Amaru II

maig

Ac 16,11-15 / Sl 149
Ac 16,22-34 / Sl 137
Jn 15,26–16,4a Pere Celestí
Jn 16,5-1118
Rafaela M. Porras
1895: Mor en combat, lluitant per la independència de Cuba,
1525: Fundació de Trujillo (Hondures).
José Martí.
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, lluitador del
1995: Mor Jaime Nevares, bisbe de Neuquén, veu profètica de
Perú i Bolívia, esquarterat.
l’Església argentina.
1895: Neix Augusto C. Sandino a Nicaragua.
1950: Es reuneix a Río de Janeiro el Consell Nacional de Dones Negres. 1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sense terra, assassinat
a São Miguel de Taipú, Brasil.

20

Dimecres

Ac 17,15.22–18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15
Bernardí de Siena
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

Dijous

22

Divendres

23

Dissabte

Ac 18,9-18 / Sl 46
Ac 18,23-28 / Sl 46
Ac 18,1-8 / Sl 97
Jn 16,20-23a Desideri, Ludwig Nommensen
Jn 16,23b-28
Jn 16,16-20 Joaquima Vedruna, Rita de Càsia
Feliça i Gisela, Joan Eliot
1977: Elisabeth Käseman, militant luterana, màrtir dels pobres,
1897: Mor a Puerto Plata Gregorio Luperón, heroi de la independència 1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envia 280 soldats, sol·licitats pels EUA, en suport
Buenos Aires, Argentina.
de la República Dominicana.
al cop a Santo Domingo.
2008: Tractat Constitutiu de la Unió de Nacions Sud-americanes,
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir, Guatemala.
UNASUR. 12 països d’Amèrica del Sud.
1991: Irene McCormack, missionera, i companys, màrtirs per la
Dia internacional de l’ONU de la biodiversitat. Estan en
causa de la pau, Perú.
perill d’extinció el 22% de les espècies de mamífers, el 23%
Acaba el Ramadà
de les d’amfibis, i el 25% de les de rèptils.
Dia mundial (de l’ONU) de la diversitat cultural
Dia mundial de la diversitat biològica
Nova: 115h39m (UTC) a Bessons

maig

24

Ascensió
Ac 1,1-11 / Sl 46
Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20

Vicenç de Lerins
1822: Batalla del Pichincha, plena independència de l’Equador.
1986: Ambrosio Mogorrón, infermer espanyol, i companys camperols, màrtirs de la solidaritat a San José de Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, lluitador per la reforma agrària,
assassinat a Progreso, Hondures.
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.
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25

Dilluns

26

Dimarts

27

Dimecres

maig

Ac 19,1-8 / Sl 67
Ac 20,17-27 / Sl 67
Ac 20,28-38 / Sl 67
Jn 16,29-33 Felip Neri, Mariana Paredes
Jn 17,1-11
Jn 17,11b-19
Gregori VII
Agustí de Cantorbery
1810: Revolució de maig, Dia de la Pàtria Argentina.
1966: Independència de Guyana.
Joan Calví
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià màrtir a mans 1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys, màrtir de la 1514: «Conversió» de Bartolomé de Las Casas a la Causa dels indis.
de terratinents i militars.
justícia a Recife, Brasil.
1975: S’oficialitza el quítxua al Perú.
2008: Detinguts 98 exagents de la DINA, aparell repressor de
Setmana de solidaritat amb els Pobles
la dictadura de Pinochet, per l’«operació Colombo», amb
de tots els territoris colonials (ONU)
119 assassinats.
2011: Adelino Ramos, líder camperol, víctima per la seva lluita
contra el latifundi devastador. Porto Velho, RO, Brasil.
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28

Dijous

29

Divendres

Ac 25,13-21 / Sl 102
Ac 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 21,15-19
Jn 17,20-26 Màxim
Emili i Just
1926: Cop d’Estat que porta el dretà Salazar al poder a Portugal, Jiri Tranovsky
1969: El «cordobazo»: explosió social contra la dictadura d’Onganía,
fins a la seva mort el 1970.
a Córdoba, Argentina.
1993: Javier Cirujano, missioner, màrtir de la pau i la solidaritat
1978: Matança d’un centenar d’indígenes quechís a Panzós,
a Colòmbia.
Guatemala.
2001: La justícia francesa crida Henry Kissinger, exsecretari d’Estat
dels EUA, implicat en assassinats de ciutadans francesos 1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», camperol, sindicalista,
agent de pastoral, màrtir a Conceição do Araguaia,
sota el règim de Pinochet.
Brasil. 40 anys.
2004: Amèrica Central firma un TLC amb els EUA que han de ratificar
2001: La jutgessa Servini, de l’Argentina, reitera a Xile la sol·licitud
els Congressos dels respectius països.
d’extradició de Pinochet per jutjar-lo per l’assassinat del
general Prats.
2009: Detenen a Santiago de Xile un dels soldats que va executar
Víctor Jara, 35 anys després.
2015: † P. Jaime McKenna, missioner de Dallas, EUA, que va
passar tota la seva vida treballant amb els pobres a molts
països d’Amèrica Llatina.

30

Dissabte

Ac 28,16-20.30-31 / Sl 10
Jn 21,20-25
Ferran, Joana d’Arc
1961: El dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo mor assassinat.
1994: María Correa, religiosa paraguaiana, germana dels indígenes
Mby’a i profeta de la denúncia a la seva terra. Paraguai.
1996: La comissió de desapareguts polítics aprova la indemnització
a la família de Fiel Filho, Brasil.

Creixent: 01h30m (UTC) a Verge

maig

31

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

Visitació de Maria
1979: Teodoro Martínez, camperol, militant cristià, màrtir a
Nicaragua.
1986: Primera Trobada d’Agents de Pastoral Negres de la diòcesi
de Duque de Caxias i São João de Meriti, Brasil.
1990: Clotario Blest, profeta cristià al món sindical xilè.
Dia mundial sense tabac.
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SOLIDARIS? ARREU I SEMPRE
Ignasi Riera Gassiot
Periodista, Madrid

La relectura d’uns quants números de l‘Agenda
Llatinoamericana m’ha suggerit la redacció, que mai
no duré a terme, d’un manual sobre l’aprenentatge de
la solidaritat, a l’engròs i a la menuda. No m’agraden
els miralls i sí les finestres. I és per això que assajaré
l’elogi de les persones que m’han assenyalat els camins d’altri. Fill de família molt nombrosa i, per tant,
sense l’experiència segurament enriquidora dels fills
únics, el primer exemple el dec a un matrimoni de
la Catalunya interior que, quan s’acabaven de casar,
van obrir un ‘colmado’ al meu barri de Vallcarca. Per
a nosaltres eren, com els deia tothom: ‘els nuvis’.
Amb el temps vaig saber que ell, el senyor Josep,
anava cada dia, de matinada, amb un camionet agònic, al Born. Quan tornava amb tot allò que havia
pogut comprar, i abans d’obrir la botiga, passava
pel pis d’un home gran que vivia sol i que tenia ja
una mobilitat escassa; el meu senyor Josep l’ajudava
a rentar-se, llevar-se, li preparava esmorzar, dinar
i sopar i, després, matiner, obria el seu negoci de
queviures, en temps d’estretors greus. Ningú no ho
sabia, això. Quan el senyor atès va morir, al cap de
molts anys, la gent del barri descobríem el misteri...
i com que sabíem que el senyor Josep no acceptaria
cap elogi pel seu gest, de tants i tants anys, tot
continuava igual. Pocs mesos després, va ser ell qui
va haver de plegar. Doncs bé: un dia, en un dels
molts programes de ràdio i de televisió on em feien
dir la meva, i un dia que es tractava del tema de la
solidaritat, vaig explicar l’exemple del senyor Josep.
Algú que ens coneixia, però, li va dir. L’endemà un
fill del senyor Josep em va telefonar al Parlament: el
seu pare estava desesperat. “ Mira que dir de mi que
soc solidari: si jo no he fet mal a ningú’” El vaig anar
a veure per aclarir-li que ‘solidari’ no era un insult...
Quan va morir, al cap de pocs dies, em van avisar. El
rector em va fer dir unes paraules a favor del senyor
Josep... per acabar dient que gràcies a ell, que potser no entenia aquell substantiu, jo havia après què
volia dir ‘solidaritat’.
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Una altra persona que m’ho va ensenyar va ser
l’escriptor Paco Candel. Érem amics de veritat. (El
primer llibre sobre ell el vaig escriure jo: Candel,
Paco o Francesc). A l’editorial on jo treballava, vam
editar uns quants llibres de l’autor dels ‘Altres Catalans’. Un d’ells: Crónica de marginados. Un altre:
Los que nunca opinan. Un altre: A cuestas con mis
personajes. Doncs bé: aquell amic entranyable, que
poca gent coneix al meu Madrid actual, tot i que va
ser senador per l’Entesa dels Catalans, i que va publicar un llibre d’aquella experiència: Un charnego en
el Senado, tenia una fòbia, gairebé malaltissa, per la
lectura que solíem fer els ‘opiniatres’ i els comentaristes de premsa escrita de les ‘estadístiques’. Si els
‘massa-media’ publicaven que havia baixat en quatre
punts –del 18 al 14 per cent– el nombre de pobres,
o de malalts, o de desnonats, o de famílies que vivien en estat de pobresa extrema..., i els articles
eren optimistes –‘la cosa millora, el govern (local,
estatal, autonòmic) ha fet una bona feina’, el Candel
em venia a veure indignadíssim per denunciar que no
dèiem res de res del catorze per cent que no havia
sortit del forat... Vaig entendre que la seva era la
sensibilitat d’algú que havia viscut a les barraques
de Montjuïc, que coneixia massa gent que les passava molt magres. El Candel em va obrir els ulls: hi ha
massa desigualtats al món... els més fotuts mai no
són notícia perquè, com va dir un director de diari
important al meu admirat Eugeni Madueño, quan jo
presidia la comissió de l’estudi de la pobresa a Catalunya: “Madueño, prou articles sobre la pobresa...
que aquest tema no ven”.
Havíem posat en marxa, a molts parlaments autonòmics, grups a favor de la Pau al Sàhara. Viatjàvem
sovint a Tinduff, on els saharauis havien hagut de
desplaçar-se perquè Espanya havia decidit ‘tocar el
dos’ de la colònia africana dels fosfats i dels espais
privilegiats de pesca. En una de les zones més inhòspites d’aquell desert, s’hi va instal·lar tot un poble,
que les autoritats del Marroc volien sotmetre. Els

supervivents vivien en un dels deserts més pobres
d’Algèria, esperançats, malgrat tot, per la promesa
d’un referèndum que havia anunciat, categòricament,
l’ONU –han passat els anys: i de referèndum res de
res!– i aleshores en guerra permanent contra el Marroc. A les ‘wilaies’ i ‘jaimes’, les dones s’havien de fer
càrrec de tota l’organització de la vida quotidiana,
inclosa l’escolarització de les criatures. Nosaltres
havíem promogut unes colònies d’estiu, amb una
finalitat no declarada: que els oftalmòlegs catalans
visitessin les carències de visió d’aquells fills del
desert. Doncs bé: allà vam descobrir que la prioritat
d’un poble que vivia en condicions tan precàries era
l’atenció als més vells, a la salut i a l’educació de
les criatures i l’atenció especial a les persones amb
discapacitats psíquiques. Lliçó: quan el principi de
solidaritat és la prioritat, no hi ha fronteres.
El 1988, amics xilens –alguns d’ells descendents
dels catalans republicans que havien arribat a l’exili
gràcies al ‘Winnipeg’, el vaixell que havia promogut
Pablo Neruda, ens van demanar suport: el sinistre
Pinochet havia decretat un referèndum, fora de
l’abast dels recursos de molts xilens (que havien de
pagar per poder votar), per perpetuar-se en el càrrec.
A la delegació que havia volat des de Madrid hi havia
pintors, actors, cantautors i músics, escriptors, professors universitaris i sindicalistes. La gent, empobrida, s’havia organitzat en ‘poblaciones’, menjaven
en una ‘olla común’ i trobaven espais on reunir-se,
de nits. A l’aeroport m’havien requisat tots els llibres
de poesia de Pablo Neruda. Com que portava còpies
manuscrites d’un grapat de poemes, a les cases on
anava a dormir, tota la família es passava la nit –i
jo, ronca que roncaràs!– copiant aquells poemes.
Encara vull fer esment de dues figures que m’han
ensenyat per què havíem de ser solidaris, si preteníem ser persones: el bisbe Casaldàliga i el fotògraf
Joan Guerrero. Tinc al davant el llibre de tots dos:
Los ojos de los pobres. A la portadella del llibre llegim: “En la Amazonia del Mato Grosso se le conoce
como Dom Pedro. (...) Su divisa es ‘no poseer nada,
no llevar nada, no pedir nada, no callar nada y, de
paso, no matar nada’... Ha sido el apóstol de los excluidos...” De Joan Guerrero: “Nací en Tarifa en 1940.
Me marcó profundamente el viento de los dos mares
que se juntan en el Estrecho. Soy un árbol transplan-

tado que echó raíces en Cataluña”. Si primer va viure
al barri del Poblesec –a l’escala, per cert, on també
vivia Joan Manuel Serrat–, va anar a parar a Santa
Coloma de Gramanet, antic poble rural, reconvertit
en espai bigarrat, símbol d’aquella transformació
especulativa que va suburbialitzar l’entorn de Barcelona. Ens diu: “He sido un tipo con suerte y he intentado aprender siempre, incluso en las situaciones más
dolorosas”. En una foto d’un vell, de Joan Guerrero,
amb ulls estàtics, però serens, aquests versos de Pere
Casaldàliga:
Tienes toda la razón,
toda la verdad del mundo,
toda la vida a cuestas.
Puedes plantarte de cara
y mirarnos frente a frente,
desafiándonos...
Una altra lliçó de solidaritat, una lliçó que val
molt més que un Màster (sense trampes, ai las!)
sobre les víctimes del franquisme. Quan vaig coordinar el llibre Memòria de la negra nit, els exemples
de solidaritat a l’interior de les presons, malgrat la
vigilància bèstia dels botxins, et trenquen el cor. I
encara més els de les dones dels presos que, a més
de fer créixer els fills, s’ajunten per poder recordar
als empresonats que elles són allà, que elles els estimen, que elles estan, potser sense saber-ho, també
empresonades sense que cap jutge els ho hagi dit.
La lectura de les memòries, que acaben d’aparèixer, dels primers trenta i tants anys de Lluís Martí
Bielsa, t’impressiona: perquè una persona que viu la
misèria a la infància, als camps de concentració francesos, a la clandestinitat, a la guerrilla, a diferents
presons... posa com a títol al seu llibre: Uno de tantos. I només lamenta, quan recupera la llibertat (bé
que sota vigilància de la Guàrdia Civil), que la gent
del seu entorn de cada dia sigui tan mal parlada.
Acabo, amb un agraïment: en temps de fatxendes, de cínics, de mentiders en nòmina, els exemples
de la gent solidària, anònima, són, potser, la darrera
esperança que ens queda. I que, com ens deia Miquel
Martí Pol: “Que tot està per fer i tot és possible”.
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1

Dilluns

2

Dimarts

2Pe 3,12-15a.17-18 / Sl 89
2Pe 1,1-7 / Sl 90
Mc 12,13-17
Mc 12,1-12 Pere i Marcel·lí
Justí
1989: Sergio Restrepo, sacerdot, màrtir de l’alliberament dels 1537: Butlla Sublimis Deus de Pau III, que condemna l’esclavitud.
1987: Sebastián Morales, diaca de l’Església evangèlica, màrtir
camperols de Tierralta, Colòmbia.
de la fe i la justícia a Guatemala.
1991: João de Aquino, president del Sindicat de Nueva Iguazú,
Brasil, assassinat. 2009: General Motors declara la suspensió
de pagaments més gran de la història industrial dels EUA,
amb 122.550 milions de deute.

juny

Dia mundial del reciclador

120

3

Dimecres

2Tm 1,1-3.6-12 / Sl 122
Mc 12,18-27
Carles Luanga
Joan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, bisbe de Mèxic, protector dels indis.
1758: La Comissió de Límits troba els Yanomami de Veneçuela.
1885: Sant Carlos Luanga i companys, màrtirs d’Uganda. Patrons
de la joventut africana.
1963: Mor Joan XXIII.

4

Dijous

5

Divendres

2Tm 3,10-17 / Sl 118
Gn 14,18-20 / Sl 109
Mc 12,35-37
1Co 11,23-26 / Lc 9,11b-17 Bonifaci
Francesc Caracciolo
1559: L’Oïdor Fernando Santillán informa de les matances 1573: Execució del cacic Tanamaco (Veneçuela).
1981: Es descobreix el primer cas de SIDA de la història, a Los
d’indis a Xile.
Angeles, EUA.
1980: José María Gran, missioner, i Domingo Batz, sagristà, màrtirs
1988: Agustín Ramírez i Javier Sotelo, obrers màrtirs de la lluita
a El Quiché, Guatemala. 40 anys.
dels marginats del Gran Buenos Aires, Argentina.
Dia internacional
dels nens
víctimes
Dia internacional
dels nens víctimes
innocents
de l’agressió
2000: La Cort d’Apel·lacions de Santiago retira la immunitat a
innocents de l’agressió.
l’expresident de facto Pinochet, acusat per 109 querelles
als tribunals xilens i buscat internacionalment.

6

Dissabte

2Tm 4,1-8 / Sl 70
Mc 12,38-44
Norbert
1940: Mor Marcus Garvey, líder negre jamaicà, mentor del
panafricanisme.
1980: José Ribeiro, líder de la nació indígena Apurinya, assassinat,
Brasil. 40 anys.
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.

Dia mundial del medi ambient.
Eclipsi penombrós de Lluna visible a Europa i Àfrica
Plena: 17h12m (UTC) a Sagitari

juny

7

guerrillers: moren deu camperols i un estudiant.
Trinitat
Ex 34,4b-6.8-9 / Int.: Dn 3 2005: Després de 30 anys de lluita, es retornen les terres dels
camperols de les Lligues Agràries Paraguaianes.
2Co 3,11-13 / Jn 3,16-18

Robert
Seattle
1494: Castella i Portugal signen el Tractat de Tordesillas negociant
les seves respectives àrees d’expansió a l’Atlàntic.
1978: Comença l’organització del Moviment Negre Unificat (MNU).
1990: Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol de les faveles, Nova
Iguaçú, Brasil, assassinada. 30 anys.
1998: Centenars de soldats cauen sobre representants indígenes
reunits a El Charco, Guerrero, Mèxic, als quals confonen amb
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8

Dilluns

9

Dimarts

1Re 17,1-6 / Sl 120
1Re 17,7-16 / Sl 4
Mt 5,1-12 Efrem, Columbà, Aidà, Bede
Mt 5,13-16
Salustià, Medard
1706: Una carta reial ordena segrestar la primera tipografia del 1597: José de Anchieta, canari d’origen, evangelitzador del Brasil,
«Gran Pare» dels guaranís.
Brasil, instal·lada a Recife.
1982: Luis Dalle, bisbe d’Ayaviri, Perú, amenaçat de mort per la 1971: Héctor Gallego, sacerdot colombià, desaparegut a Santa Fe
de Veraguas, Panamà, per la seva defensa dels camperols.
seva opció pels pobres, mor en un «accident» provocat
1979: Juan Morán, sacerdot mexicà, màrtir en defensa dels
i mai aclarit.
indígenes mazahues.
2001: Tres militars i un sacerdot són condemnats per l’assassinat
de Mons. Gerardi, tot i que queden alguns dubtes per 1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigent camperola, víctima de
la repressió al Perú.
aclarir en el cas.

juny

Dia mundial dels oceans
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10

Dimecres

1Re 18,20-39 / Sl 15
Mt 5,17-19
Críspul i Maurici
1521: Els indis destrueixen la missió de Cumaná (Veneçuela)
construïda per Las Casas.
1835: S’aprova al Brasil la pena de mort inapel·lable contra l’esclau
que mati o molesti al seu senyor.
1992: Norman Pérez Bello, militant, màrtir de la fe i l’opció pels
pobres, Colòmbia.

11

Dijous

12

Divendres

13

Dissabte

1Re 19,9a.11-16 / Sl 26
1Re 19,19-21 / Sl 15
Ac 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
Mt 5,27-32
Mt 5,33-37
Mt 10,7-13 Gaspar, Joan de Sahagún
Bernabé
1980: Ismael Enrique Pineda i companys, promotors de Càritas a 1514: Per primer cop es llegeix un «requerimiento» (al cacic Antoni de Pàdua
San Salvador, desapareguts a El Salvador. 40 anys.
Catarapa), en la veu de Juan Ayora, a la costa de Santa 1645: Comença la Insurrecció Pernambucana per expulsar el domini
holandès del Brasil.
Marta, Colòmbia.
1981: Joaquín Neves Norte, advocat del Sindicat de Treballadors 2003: El Suprem de Mèxic concedeix la extradició a Espanya de
Ricardo Cavallo, torturador durant la dictadura argentina,
Rurals de Naviraí, Paranà, Brasil, assassinat.
per ser jutjat per Garzón.
Minvant: 4h23m (UTC) a Peixos

juny

14

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

Eliseu, Basili el Gran,
Gregori Naciancè, Gregori de Niça
1977: Mauricio Silva Iribarnegaray, 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.
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15

Dilluns

16

Dimarts

juny

1Re 21,1-16 / Sl 5
1Re 21,17-29 / Sl 50
Mt 5,43-48
Mt 5,38-42 Joan Francesc de Regis
1932: Comença la guerra del Chaco entre Bolívia i el Paraguai. 1976: Matança de Soweto, Sud-àfrica: 700 nens assassinats per
1952: Mort de Víctor Sanabria, arquebisbe de San José de Costa Rica,
negar-se a aprendre «afrikaans», la llengua de l’opressor.
fundador de l’Acció Catòlica, defensor de la justícia social. 1976: Aurora Vivar Vásquez, militant, sindicalista, màrtir de les
1987: Dotze persones són assassinades a Santiago de Xile per
lluites obreres del Perú.
serveis de seguretat en el que es va anomenar «Operació 1978: Se signa el Tractat Torrijos-Carter pel qual els EUA cediran
Albània» o «Matança de Corpus Christi».
el Canal a Panamà.
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.
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17

Dimecres

2Re 2,1.6-14 / Sl 30
Mt 6,1-6.16-18
Ismael i Samuel
1703: Neix John Wesley a Anglaterra.
1983: Felipa Pucha i Pedro Cuji, camperols indígenes, màrtirs del
dret a la terra a Culluctuz, Equador.
1991: S’acaba l’apartheid a Sud-àfrica.
Dia internacional contra la desertificació i la sequera.

18

Dijous
Eclo 48,1-15 / Sl 96
Mt 6,7-15

19

Divendres

20

Dissabte

Cor de Jesús
Cor de Maria
Dt 7,6-11 / Sl 102 1
Is 61,9-11
Germà
Jn
4,7-16
/
Mt
11,25-3
Int.:
1Sm
2
/
Lc 2,41-51
1997: El Brasil aprova la llei que permet privatitzar les Romuald
Silveri
comunicacions.
1764: Neix José Artigas, alliberador de l’Uruguai i “pare” de la 1820: Mor Manuel Belgrano, prohom argentí.
Reforma Agrària.
1923: Mor assassinat Doroteo Arango, «Pancho Villa», general
1867: Maximilià, emperador imposat als mexicans, és afusellat.
revolucionari mexicà.
1986: Matança a les presons de Lima, Perú.
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.

juny

21

12è Diumenge ordinari
Jr 20,10-13 / Sl 68
Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33

Eclipsi anular de sol no visible ni a Amèrica ni a Europa
Nova: 4h41m (UTC) a Cranc

Lluís Gonzaga
Onèsim Nesib
1980: Desapareixen 27 dirigents sindicals de la Central Nacional de
Treballadors de Guatemala. Hi participen assessors militars
dels EUA. 40 anys.
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.
Solstici, d’estiu/hivern a les 21h43m (UTC)
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22

Dilluns

23

Dimarts

juny

2Re 17,5-8.13-15a.18 / Sl 59
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36 / Sl 47
Mt 7,6.12-1
Mt 7,1-5 Zenó, Marcial
Joan Fisher, Tomàs Moro
1534: Benalcázar entra a Quito i la saqueja.
1524: Arriben a les costes mexicanes els «dotze apòstols de la
1965: Arturo Mackinnon, d’origen canadenc i Missioner de Scarboro,
Nueva España», franciscans.
assassinat als 33 anys a Monte Plata pels militars per defensar 1936: Neix Carlos Fonseca fundador del FSLN.
els pobres, màrtir a la Rep. Dominicana.
1967: Matança de Sant Joan, al centre miner «Siglo XX», Bolívia,
1966: Manuel Larraín, bisbe de Talca, president del CELAM, pastor
on moren miners i les seves famílies.
del poble xilè. 1993: Aprovació a Nicaragua de la “Ley de
Lenguas” que cooficialitza i afavoreix les llengües indígenes.
2012: El president Fernando Lugo deposat pel Senat paraguaià
amb un judici polític sumaríssim.
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24

Dimecres

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

25

Dijous

26

Divendres

27

Dissabte

2Re 25,1-12 / Sl 136
Lm 2,2.10-14.18-19 / Sl 73
2Re 24,8-17 / Sl 78
Mt 8,1-4 Ciril d’Alexandria
Mt 8,5-17
Mt 7,21-29 Pelai
Guillem, Màxim
Confessió d’Augsburg
1541: Mort violenta de Pizarro.
1552: Domingo de Santo Tomás i Tomás de San Martín, dominics,
Felip Melancton
1822: Històrica trobada de San Martín i Bolívar a Guayaquil.
primers bisbes de Bolívia, defensors dels indis.
1524: Col·loqui dels sacerdots i savis asteques amb els «Dotze 1945: Se signa la Carta de las Nacions Unides a San Francisco, que 1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz renuncia davant
Apòstols de Mèxic».
començarà a existir oficialment el 24.10.1945.
d’una invasió fomentada per la CIA.
1975: Els màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt, colombià, Miguel 1987: Es crea la Confederació dels Pobles Indígenes de Mèxic. 1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdot indígena, màrtir de la
«Casimiro», sacerdots, i set companys camperols hondurenys.
justícia a Guatemala.
1986: El Tribunal Internacional de La Haia declara els EUA
Dia internacional de lluita contra l’ús indegut
«culpables de violar el Dret Internacional per la seva
i el comerç il·lícit de drogues.
agressió contra Nicaragua».
Dia internacional de suport a les víctimes de la tortura.
Dia de la conservació dels boscos tropicals.

juny

28

13è Diumenge ordinari
2Re 4,8-11.14-16a / Sl 88
Rm 6,3-4.8-11 / Mt 10,37-42

Creixent: 6h16m (UTC) a Lliura

Ireneu
1890: El govern republicà, en obrir les portes del Brasil als emigrants
europeus, estableix que els africans i asiàtics només podran
entrar amb autorització del Congrés.
1918: Desembarcament de marines a Panamà.
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.
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REPTES EPISTEMOLÒGICS DE LA REVOLUCIÓ DIGITAL
SIMÓN PEDRO ARNOLD
Chiquito, Perú

Les «noves relacionalitats» que teixeixen l’entramat humà des d’allò digital, tenen característiques
inèdites. Una nova humanitat està en gestació.
Acollir una nova humanitat de mutants
Davant d’aquesta constatació, s’ha de reformular
la pregunta fonamental de l’antropologia: Qui és l’ésser humà? Quina vigència tindran, d’aquí endavant,
els relats en què ens hem recolzat des de sempre?
Podria ser que haguéssim de renunciar a elaborar
qualsevol mena de relat, i acontentar-nos amb remugar eternament nous i sorprenents enigmes.
Treure del seu tresor allò nou i allò vell
Assumeixo el repte d’enfrontar-me directament
amb aquests interrogants. Intento un nou diàleg
dialèctic entre tradició i utopia, memòria i esperança,
a la llum d’aquest moment neofundacional de la humanitat. Tant de bo aquest diàleg pugui desembocar
en una proposta que m’atreviria a anomenar mística, o
mistagògica (que introdueixi pedagògicament al món
espiritual i simbòlic).
La revolució digital té a veure, en bona part, amb
l’experiència del temps. Amb l’accés immediat a tota
mena d’informació, la temporalitat, com a procés,
està entrampada en allò que anomenaria un curtcircuit: desapareix l’experiència del temps. Aquest es
redueix a una simple reserva externa i inesgotable
d’informacions, veritables o no, útils o no, però sempre fugaces.
Tots els relats sobre l’aventura humana, en totes
les cultures, filosofies i espiritualitats, integren una
experiència del temps des del passat com a herència,
vers el futur com a escatologia. A les cultures premodernes, el present constitueix només un moment
de discerniment i decisió. A la Modernitat, en canvi,
aquest moment es focalitza en el futur primer.
L’actual monopoli de l’instant, en allò que anomenem el Temps Real, ens esborra cada vegada més
l’horitzó del futur i la referència al passat. Perdem la
noció d’esperança i de projecte, el seu principi, com
l’anomena Ernst Bloch, el «principi esperança», parlant de la utopia moderna. En Postmodernitat, ja no
existeix el present com a taller, sinó només l’instant,
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com a mina de fets caòtics no connectats i sense
perspectives. El present ha estat reemplaçat per l’instant. El temps real ens ha googlejat. La temporalitat
es redueix a un servidor d’algoritmes. No és un escenari amb actors.
La dialèctica, saber, coneixement i saviesa
En els relats anteriors a la revolució digital, el
saber no era el pur accés desordenat a la informació,
sinó una capacitat lliure i intel·ligent d’interpretació,
integració, maneig i transformació. Saber és passar
d’una font externa, neutra i morta, a una nova interiorització, una competència única i, en definitiva, un
apoderament vital.
En la simbòlica judeocristiana, el coneixement té
a veure amb l’experiència de la trobada fecunda. Es
diu que l’home coneix la dona i recíprocament, quan
es troben en una nova dimensió de la seva relació que
esdevé fecunda.
Per a les tradicions anteriors, la saviesa té a veure
amb l’experiència acumulada en el temps. És absolutament pròpia del subjecte i li permet discernir, jutjar,
decidir, actuar sense deixar-se manipular ni condicionar. És la condició interna de la llibertat.
Reinventar temps: de la notícia a l’esdeveniment
Com reinventar el temps com un espai creatiu de
llibertat davant del bombardeig ideològic incessant de
l’instant digital?
La vida troba el seu sentit en l’esdevenir. En ell,
no només sóc espectador d’una notícia, sinó actor
directe d’un fet que m’afecta. La fe és esdevenir. En
la perspectiva de l’encarnació, tot allò que esdevé és
diví. En el sentit de l’aliança, de l’alliberament i de la
promesa.
El risc de la googlelització humana
Que potser allò digital seria només pura notícia,
externa, anecdòtica i passatgera? Allò que esdevé,
ben al contrari, és interior, transformador, alliberador.
El risc, amb la googlelització de la humanitat és reduir tot relat a pures creences imposades.
El vam haver de patir durant els mitològics temps
premoderns. La Modernitat ens va permetre alliberar-nos d’aquests relats absurds. Però sospito que el

risc dels relats irracionals i fanàtics està perillosament
amagat altre cop en els soterranis d’allò digital, si no
recuperem la capacitat d’implicar-nos en l’esdevenir
del món.
Allò que s’esdevé és sorpresa, canvi i conversió. La
notícia –pura anècdota externa imposada– es transforma en alteritat interioritzada, lliure convicció en
l’esdevenir.
Recuperar l’art de la narració compartida
Una comprensió i utilització superficials dels estereotips creats pel món digital podrien dur a la mort
de tot relat veritable. Se’ns educa en la repetició, en
la imitació, tancant així, per a la gran majoria, l’accés a la novetat creativa, a la pregunta oberta que
possibilitaria un nou relat. Com recuperar aquest art
fonamental?
El paradigma del WhatsApp
El risc de pèrdua de capacitat de construir relats
nous té el seu paradigma en el WhatsApp. En suggerir-nos cegament, i fins i tot de manera anticipada
a qualsevol missatge, abreviacions, conceptes i presuggeriments polisèmics, aquest nou espai ens pot
dispensar de pensar. Teleguia, d’alguna manera, el
nostre propòsit d’explicar, induint una mandra i un
conformisme no només literari, sinó fins i tot ètic i
intel·lectual.
Quelcom semblant passa amb la nova era de la
imatge digital, molt diferent ja de les imatges massives de la generació mediàtica anterior. Avui la imatge
és cada vegada més narcisista. N’hi ha prou amb mirar
les xarxes per constatar una explosió d’imatges on el
mitjà es redueix a un pretext per posar en valor l’ego
dels selfies.
Però no només patim aquest egoisme digital de la
imatge. A més, en l’era del fake, la màgia del photoshop ens posa sempre alertes davant del muntatge i la
manipulació. No hi ha res que sigui més devastador
del relat, el qual implica la condició de veritat en
l’intercanvi.
Passar d’allò «pornogràfic» a allò «poètic»
Estem davant d’un sistema, un prototipus, que
m’atreviria a anomenar pornogràfic, que aparenta
mostrar-ho tot, quan, de fet, no mostra res, o manipula tant la realitat que es torna irreconeixible. Aquí
hi ha la fal·làcia d’un pseudorelat. Com passar d’allò
pornogràfic a allò poètic? En comptes de mostrar-ho
tot, el poeta suggereix el misteri amagat, sense reve-

lar-lo. Com recuperar, fins i tot reinventar allò simbòlic, més enllà d’allò simplement emocional i sentimental de tants suposats missatges?
Això constitueix una crida a tots els bloguers poetes, creadors, inventius. En la infinita paleta de pintor
d’allò digital, somio amb l’adveniment d’una generació
de creadors que se n’apoderin, com altres van fer-ho
amb la fotografia o el cinema a la Modernitat.
Recuperar la pregunta més enllà de les respostes
L’art de la paràbola no cerca respostes. A diferència de l’era Google, que només respon, fins i tot abans
de la pregunta, la paràbola torna una altra pregunta
incòmoda o sorprenent, més enllà de les receptes
curtes i fàcils.
Invoco el retorn a la paràbola, que degolli la
ideologia mortífera dels discursos estereotipats. Allò
que necessitem, és recuperar les veritables preguntes.
S’han d’aprofitar els espais de fòrums virtuals per
exercitar el debat contradictori, tan preuat per la tradició jueva, i tan temut per totes les nostres institucions verticals, incloent molts aspectes del món digital.
De la memòria al memorial
La nova humanitat mutant podria perdre la memòria. Aquesta amenaça incumbeix tant a la memòria
del passat (la tradició) com a la memòria del futur (la
utopia), perjudicant tota possibilitat de crear un relat
de sentit.
En el vocabulari mistagògic que he emprat al
començament, es pot fer una distinció entre memòria
com a simple emmagatzematge de records, i memorial. Aquest es comprèn com a actualització, més: com
a actualització simbòlica del tresor de la tradició.
Simbòlicament, l’esdeveniment fundador del Sopar
de Jesús, per exemple, no ha conclòs. Continua essent
fecund i actiu en el present etern liturgitzat. Convindria recuperar aquesta experiència de continuïtat en
el nou univers digital.
En aquest sentit, invoco una nova mistagogia
que valori el caràcter confusament sagrat de l’espai
digital. Urgeix un escenari ritual on s’esdevingui constantment un memorial d’allò humà: eternitzar l’instant. Més enllà del relat mític, del que n’hem assenyalat més amunt la probable obsolescència en el món
digital, és el moment d’una nova ritualitat, d’una nova
iniciació en el Misteri sempre actual d’allò humà.
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1907 neix Frida Kahlo, pintora i escriptora mexicana, rebel contra les
convencions morals, gran defensora
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29

Dilluns

30

Dimarts

Am 3,1-8;4,11-12 / Sl 5
Ac 12,1-11 / Sl 33
Mt 8,23-27
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19 Protomàrtirs de Roma
Pere i Pau
1995: Conflicte de terres a São Félix do Xingú, Brasil. Moren sis Joan Olof Wallin
1520: La «nit trista», derrota dels conqueridors a Mèxic.
camperols i un policia.
1997: Condemnats els tres fazendeiros que havien ordenat 1975: Dionisio Frías, camperol, màrtir de les lluites per la terra
a la Rep. Dominicana.
l’assassinat de Josimo Tavares (Brasil, 10 de maig 1986).
2018: Mor Miguel Guzman, impulsor de l’Agenda Llatinoamericana 1978: Hermógenes López, rector, fundador de l’Acció Catòlica
Rural, màrtir dels camperols guatemalencs.
a El Salvador.
2008: Manuel Contreras, excap de la policia de la dictadura és
condemnat a dues cadenes perpètues per l’assassinat de
l’excomandant en cap de l’Exèrcit xilè Carlos Prats i la
seva esposa, a Buenos Aires el 1974. També condemnen
set agents més de la DINA.
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Dia dels màrtirs de Guatemala (abans, de l’exèrcit)

1

Dimecres

Am 5,14-15.21-24 / Sl 49
Mc 8,28-3
Cast, Secundí, Aaró
Caterina Winkworth, John Mason Neale
Festa nacional del Canadà.
1974: Mor Juan Domingo Perón, tres vegades president de
l’Argentina.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luís Navarrete, catequista,
màrtirs a Guatemala.
1990: Mariano Delaunay, mestre, màrtir de l’educació alliberadora
a Haití. 30 anys.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, malgrat
l’oposició dels EUA.

2

Dijous

3

Divendres

Ef 2,19-22 / Sl 116
Am 7,10-17 / Sl 18
Jn 20,24-29
Mt 9,1-8 Tomàs apòstol
Vidal, Marcial
1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil).
1951: S’aprova al Brasil la llei Alfonso Arinos, que condemna com
1823: Acaba la guerra d’independència de Bahía, Brasil, amb la
a contravenció penal la discriminació de raça, color i religió.
conquesta de Salvador.
1978: Pablo Marcano García i Nydia Cuevas assalten el consolat
1925: Neix el revolucionari africà Lumunba.
de Xile a San Juan, per denunciar l’absurditat de celebrar
1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica, fa la seva primera
la independència del país (EUA) que la nega a Puerto Rico.
conferència legal després de 30 anys.
1987: Tomás Zavaleta, franciscà salvadorenc, màrtir de la
solidaritat, a Nicaragua.

4

Dissabte
Am 9,11-15 / Sl 84

Mt 9,14-17
Isabel de Portugal
1776: Independència dels EUA. Festa nacional.
1974: Antoni Llidó Mengua, sacerdot diocesà espanyol, detingut
i desaparegut sota el règim de Pinochet.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador Barbeito
i José Barletti, màrtirs de la justícia, Argentina.
2014: La Justícia argentina confirma que Mons. Angelelli fou
assassinat i condemna a perpetuïtat dos exmilitars implicats.
Dia internacional de la vida silvestre

Dia internacional sense bosses de plàstic

Distància mínima anual al sol: 152.095.287 km, avui.

juliol

5

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

Eclipsi penombrós de Lluna, visible a Amèrica i Europa
Plena: 2h44m (UTC) a Capricorn

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.
2012: Rafael Videla, líder del cop d’estat de 1976, condemnat a 50
anys pel robatori de nadons durant la dictadura argentina.
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6

Dilluns

7

Dimarts

juliol

Os 8,4-7.11.13 / Sl 113B
Os 2,16.17b-18.21-22 / Sl 144
Mt 9,32-38
Mt 9,18-26 Fermí
Maria Goretti
1415: Mor John Huss, a la República Txeca.
1976: Arturo Bernal, camperol cristià, dirigent de les Lligues
1943: Mor Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de les religioses
Agràries, mort per la tortura, Paraguai.
«Cruzadas de la Iglesia» i del primer sindicat obrer femení 1991: Carlos Bonilla, obrer, màrtir del dret al treball a Citlaltepetl,
d’A.L a Oruro (Bolívia). Canonitzada per Francesc I el 2018.
Mèxic.
1986: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per la democràcia 2005: Un triple atemptat suïcida causa 56 morts al metro de Londres.
del poble xilè.
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8

Dimecres

Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104
Mt 10,1-77 7
Eugeni, Adrià, Priscil·la
1538: Mort violenta d’Almagro.
1991: Martín Ayala, màrtir de la solidaritat dels marginats del
seu poble salvadorenc.
2008: Mort de Mercedes Ventura i M. Eugenia Hernández, educadores
d’El Salvador.

9

Dijous

10

Divendres

11

Dissabte

Os 11,1-4.8c-9 / Sl 79
Os 14,2-10 / Sl 50
Is 6,1-8 / Sl 92
Mt 10,7-15 Cristòfol
Mt 10,16-23 Benet
Mt 10,24-33
Roser de Chiquinquirá
1816: En el Congrés de Tucumán, Argentina, les Províncies Unides 1509: Naixement de Calví, a França.
1968: Fundació del Moviment Indígena dels EUA (American
del Riu de la Plata declaren la seva independència d’Espanya. 1973: Independència de les Bahames. Festa nacional.
Indian Movement).
1980: Faustino Villanueva, sacerdot espanyol, màrtir al servei 1977: Carlos Ponce de León, bisbe de San Nicolás, màrtir de la
Festa nacional.
del poble indígena quiché, Guatemala, cosit a trets al seu
1821: San Martín proclama la independència de Perú.
justícia a l’Argentina.
despatx parroquial.
1880: Joaquín Nabuco funda la Societat Brasilera contra l’esclavitud,
Dia mundial de la població.
que va tenir una gran actuació a places públiques i clubs. 1988: Joseph Lafontant, advocat, màrtir de la defensa dels drets
humans a Haití.
1920: Pedro Lersa, estibador a Recife, lluitador pels drets dels
1993: Mor Rafael Maroto Pérez, lluitador incansable per la justícia
treballadors, engarjolat i mort a la presó.
i la llibertat a Xile, sacerdot.
2002: Es descobreix al Txad un crani de 7 milions d’anys, de
l’homínid conegut més antic.

juliol

12

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

Joan Gualbert
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colòmbia.
1917: Vaga general i insurrecció a São Paulo.
1976: Aurelio Rueda, sacerdot, màrtir dels habitants dels tuguris
a Colòmbia.
Minvant: 21h29m (UTC) a Àries
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13

Dilluns

14

Dimarts

juliol

Is 7,1-9 / Sl 47
Is 1,10-17 / Sl 49
Mt 11,20-24
Mt 10,34–11,1 Francesc Solano
Enric
1900: Neix Juana Fernández Solar, santa Teresa de Jesús dels Camil de Lelis
1616: Francisco Solano, missioner franciscà, apòstol dels
Andes, carmelita descalça xilena.
indis al Perú.
1982: Fernando Hoyos, jesuïta, educador entre els camperols, i
Chepito, de 15 anys, escolà, morts per l’exèrcit, Guatemala. 1630: Hernandarias publica al Paraguai les primeres ordenances
en defensa dels indis.
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 anys, Perú.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada i assassinada per militars, 1969: Esclata la «guerra del futbol» entre El Salvador i Hondures,
causada per l’expulsió de colons salvadorencs de territori
símbol de la lluita del Poble d’Hondures contra la impunitat
hondureny.
militar.
2007: Final de la impunitat legal a l’Argentina: la Cort Suprema
declara nuls els indults als repressors.
2008: Rodolfo Ricciardelli, fundador del Moviment de Sacerdots
pel Tercer Món, Argentina.
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15

Dimecres

Is 10,5-7.13-16 / Sl 93
Mt 11,25-27
Bonaventura
Vladimir
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir del poble uruguaià,
torturat.
1976: Rodolfo Lunkenbein, missioner, i Lorenzo Simão, cacic
bororo, màrtirs del poble indígena al Brasil.
1981: Misael Ramírez, camperol, animador de comunitats, màrtir
de la justícia, Colòmbia.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diòcesi d’El Quiché,
assassinat per les forces de la seguretat de l’Estat, Guatemala.
Dia internacional de l’ONU de la Família.

16

Dijous

17

Divendres

18

Dissabte

Las Casas

Mq 2,1-5 / Sl 9
Is 26,7-9.12.16-19 / Sl 101
Is 38,1-6.21-22.7-8 / Int.: Is 38
Mt 12,14-21
Mt 11,28-30 Aleix, Bartolomé de Las Casas
Mt 12,1-817 Arnulf, Frederic
Carme
1750: José Gumilla, missioner defensor dels indis, conreador de 1566: Mort de Bartolomé de Las Casas, 82 anys, primer sacerdot 1872: Mor el gran indi zapoteca Benito Juárez.
les llengües indígenes, Veneçuela.
ordenat al Continent, profeta llatinoamericà, defensor de 1976: Carlos de Dios Murias i Gabriel Longueville, sacerdots,
segrestats i morts, màrtirs de la justícia a La Rioja, Argentina.
1982: Els “sense sostre” ocupen 580 cases a Santo André, São
la Causa dels indis i dels negres.
Paulo, Brasil.
1976: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma, Argentina.
2000: Mor Elsa M. Chaney (*1930), feminista nord-americana, 1980: Sagnant cop militar a Bolívia, encapçalat pel general Luís
autora d’estudis sobre les dones a A.L.
García Meza. 40 anys.

juliol

19

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

Justa i Rufina, Arseni
1824: Itúrbide, emperador de Mèxic, és afusellat.
1936: Els obrers armats de Barcelona i altres poblacions aturen
l’alçament militar contra la República. Comencen tres anys
de Guerra Civil.
1979: Triomfa la Revolució Sandinista a Nicaragua.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.
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20

Dilluns

21

Dimarts

22

Dimecres

juliol

Mq 6,1-4.6-8 / Sl 49
Mq 7,14-15.18-20 / Sl 84
Cant 3,1-4 / Sl 62
Mt 12,38-42 Llorenç de Bríndisi
Mt 12,46-50 Maria Magdalena
Jn 20,1.11-18
Elies
1500: Reial cèdula que ordena alliberar tots els indis venuts com a 1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, lluitador en favor dels 1980: Jorge Oscar Adur, sacerdot assumpcionista, ex-president
esclaus a la Península, i tornar-los a les Índies.
camperols pobres, assassinat a Brasiléia (AC), Brasil. 40 anys.
de JEC, Raúl Rodríguez i Carlos Di Pietro, seminaristes,
1810: Independència de Colòmbia. Festa nacional.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
desapareguts, Argentina. 40 anys.
1923: Doroteo Arango, «Pancho Villa», general revolucionari 1987: Alejandro Labaca, Vicari d’Aguaricó, i Inés Arango, missonera,
mexicà, mor assassinat.
a la selva equatoriana.
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.
Nova: 15h33m (UTC) a Cranc
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24

Dijous
Jr 2,1-3.7-8.12-13 / Sl 35
Mt 13,10-17

Brígida
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.

Divendres

25

Dissabte

Jr 3,14-17 / Int.: Jr 31
Ac 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
Mt 13,18-23 Jaume
2Co 4,7-15 / Mt 20,20-28
Cristina
1783: Neix Simón Bolívar a Caracas.
1495: Diego Colón funda a la Hispaniola (Rep. Dominicana) la
1985: Ezequiel Ramim, missioner combonià, màrtir de la Terra,
ciutat de Santiago de los Caballeros.
defensor dels «posseiros» a Cacoal, Rondônia, Brasil. 1524: Es funda Santiago de los Caballeros, Guatemala.
Assassinat.
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 tretze
companys, màrtirs a El Salvador.
1981: Ángel Martínez Rodrigo i Raúl José Léger, catequistes
missioners laics, Guatemala.
1983: Luís Calderón i Luís Solarte, militants, màrtirs de la lluita
dels “destechados” de Popayán, Colòmbia.
Simón Bolívar

23

juliol

26

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

Joaquim i Anna
1503: El cacic Quibian (Panamà), destrueix la ciutat de Santa
María, fundada per Colom.
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.
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27

Dilluns

28

Dimarts

29

Dimecres

juliol

Jr 13,1-11 / Int.: Dt 32
Jr 14,17-22 / Sl 78
Mt 13,31-35 Innocenci
Mt 13,36-43 Marta
Celestí
1909: Setmana tràgica a Barcelona, reivindicacions obreres Johan Sebastian Bach, Heinrich Schütz, George Frederic Handel Maria, Marta i Llàtzer de Betània, Olaf
1821: Independència del Perú. Festa nacional.
fortament reprimides.
1980: Matança de 70 camperols a San Juan Cotzal, Guatemala.
Creixent: 10h32m (UTC) a Escorpí
40 anys.
1981: Stanley Francisco Rother, nord-americà, assassinat, després
de tretze anys de servei sacerdotal compromès en favor
dels pobres a Santiago de Atitlán, Guatemala.
1986: Els cooperants Yvan Leyvraz (suís), Bernd Koberstein
(alemany) i Joël Fieux (francès) assassinats per la Contra
a La Zompopera, Nicaragua.
2010: L’ONU declara l’aigua i el sanejament dret humà bàsic,
proposat per Bolívia.
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1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jn 11,19-27

30

Dijous

31

Divendres

Jr 18,1-6 / Sl 145
Jr 26,1-9 / Sl 68
Mt 13,47-53 Ignasi de Loiola
Mt 13,54-58
Pere Crisòleg
1970: Guerrillers tupamaros segresten el cònsol del Brasil a
1502: Colom arriba a Hondures.
1811: És afusellat Miguel Hidalgo, rector de Dolores, heroi de la
Montevideo. 50 anys.
Independència de Mèxic.
1997: Fòrum dels Moviments d’esquerra d’A.L. a São Paulo.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la Segona Església
Festa islàmica del Sacrifici, Eid al-Adha
Baptista de Cuba, involucrat en la lluita revolucionària, és
cosit a trets al carrer per la policia de Batista.

1

Dissabte

Jr 26,11-16.24 / Sl 68
Mt 14,1-12
Alfons Ma de Liguori
1920: Gandhi comença la seva campanya de desobediència
civil a la Índia.
1975: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, militant cristiana, màrtir a
la revolució nicaragüenca.
1979: Matança de Chota, Perú.

agost

2

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

Eusebi Vercelli
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, apòstol dels malalts i els
presos, lluitador per la justícia, desaparegut a Guatemala.
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Espiritualitat sense religió
Hugo Cáceres
Lima, Perú

En Santiago va ser batejat catòlic i va contraure
matrimoni religiós, però després del seu divorci va
deixar de reconèixer-se com a creient i va preferir
definir-se amb el terme “espiritual”. És conscient
que les restes del catolicisme que li queden són com
trossos del naufragi de la seva vida anterior, i han
subsistit dolçament en aquesta etapa de la seva vida,
la celebració del Nadal i una particular atracció per
les imatges de Maria, tènues sentiments d’apreciar el
poder femení universal. En Santiago insisteix que no
professa pas cap religió, però s’autodefineix com un
ésser espiritual amb prou llibertat per no obeir cap
precepte religiós, sense considerar-se agnòstic. El seu
divorci no va ser només la ruptura amb la seva esposa; també va ser el primer de molts passos que el van
allunyar de la institució eclesial. Algunes vegades li
venen a la ment alguns records de l’ordre moral que va
aprendre a casa i a l’escola catòlica, i al seu cor certes
nocions de compassió i cura dels necessitats –obres
de misericòrdia se’n deien?.
No obstant això, en Santiago, que va ser voluntari
adolescent en una missió de la seva parròquia, dóna
suport generosament a una ONG que defensa causes
ecològiques. Cada matí, abans de la seva exigent
feina de tecnologia informàtica, en Santiago comença
els seus exercicis de respiració guiat per un tutorial
de Mindfulness. Reprodueix amb gran disciplina les
postures que veu a la pantalla, fins que la seva mestra virtual anuncia amb el so d’un bol tibetà que la
sessió d’avui s’ha acabat. Segons la informació de la
petita pantalla auxiliar, els exercicis els han seguit
avui 245 persones de divuit països. El seu coach de
salut i benestar li ha proposat una dieta de grans i
iogurt, que en Santiago consumeix orientant-se cap al
sol ixent, amb gest d’agraïment a la Terra. Un cop ha
acabat el seu primer àpat, repeteix una oració dirigida
al Jo Universal.
La seva espiritualitat continua essent personal:
restes de l’Abba de Jesús? Aquell Jo Universal és una
persona amb la qual en Santiago pot dialogar i amb
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la qual manté una relació amorosa diària. Repeteix
interiorment el mantra de set síl·labes que va escriure
durant un retir virtual dirigit per un monjo cistercenc:
Com-pa-sión (inspira), sos-tén-me-hoy (espira). Després d’una dutxa freda, s’unta el cos amb un oli d’un
suau olor a espígol, que va adquirir per internet en
una fira virtual New Age. En arribar als seus turmells
i peus recorda: “Ja t’han ensenyat, home, què és bo,
què espera de tu el Senyor: practica la justícia, estima
la bondat, comporta’t humilment amb el teu Déu” (Miquees 6,8), evocació remota de la seva confirmació.
Mentre condueix el seu cotxe, en Santiago escolta
música gregoriana; no en té pas ni idea del significat de les antigues melodies, però el predisposen a
travessar més tranquil el trànsit congestionat de la
capital sud-americana on viu. Un cop ha arribat a la
feina, en Santiago inhala la darrera alenada d’aire
fresc i ingressa al seu petit despatx de treball, on
promociona tècniques d’emmagatzematge d’informació en el ciberespai. Respon correus electrònics a
diversos racons del planeta, en posar-se en contacte
amb diversitat de persones interessades en preservar
informació, documents, plànols, fotos... Persones que
estan darrere de biblioteques, col·legis, hospitals i facultats universitàries. A cadascun li para prou atenció
i tracta d’imaginar les seves cares, que estan rere de
cada correu electrònic que respon, acomiadant-se amb
una espontània paraula amable. Va aprendre-ho d’un
mestre budista. Aquesta gentilesa virtual, amb diverses persones, en tres idiomes, a les que mai coneixerà
cara a cara, li ha permès suportar amb gràcia una
activitat que la companyia hagués preferit “robotitzar” mitjançant una complexa programació de preguntes i respostes; ell va insistir davant la direcció de la
companyia que un tret d’humanitat atreu més clients i
humanitza els treballadors. Després de tot, l’espiritualitat que en Santiago practica es recolza en la plena
certesa que tot l’Univers està interconnectat per una
misteriosa xarxa de dependència, que va d’allò micro
a allò macro, sense jerarquies. En respondre als seus

amics sobre les seves idees sobre l’origen de l’Univers,
en Santiago es remunta al silenci anterior a la Gran
Explosió: l’amor compassiu estava a punt per iniciar
una expansió, de la qual només som el “reflex d’una
de les seves ones”... La compassió i gentilesa amb les
quals en Santiago tracta diàriament totes les persones
que sent rere els seus correus electrònics, està arrelada en aquesta unitat de la matèria “en expansió”,
de la qual totes les religions, els seus llibres sagrats i
profetes, en són només reflexos del seu amorós inici,
que es va esdevenir fa 13.000 milions d’anys...
Al migdia, en Santiago es troba amb la seva parella per dinar junts. Comparteixen algunes pràctiques
dietètiques i interessos per la protecció de la Creació;
discuteixen la necessitat de convertir-se en vegans,
reduir el consum de plàstics i com viure més amigablement sobre la Terra. No s’animen a viure junts, tot
i que gaudeixen de caps de setmana en convivència
sense més compromisos. Ambdós començaran aviat la
seva dècada dels quaranta, però prefereixen preservar
la seva llibertat, controlar els seus propis comptes
bancaris i viure en una independència que en Santiago anomena “una amorosa i lliure interconnexió”.
Aquesta llibertat també permet a en Santiago de
passar algun dia amb la seva filla, amb qui li encanta
sortir a la muntanya o al mar. La seva responsabilitat
paterna també transita per la seva espiritualitat de
la interdependència, expressada en un apropament
emocional a la seva filla de dotze anys. Junts s’ho
passen molt bé, conversen força i en Santiago veu en
la lluïssor dels ulls de la Camila, la mateixa guspira
que va llençar tota la matèria original i indiferenciada
en la seva ruta vers la complexitat i la constant evolució. Recullen petxines a la platja i després en comparen les formes per identificar-les amb les guies que
apareixen a les pantalles de les seves tablets a l’app
Learning the new history of the Universe.
L’espiritualitat d’en Santiago no el manté pas allunyat de la recerca de la justícia i l’equitat a qualsevol
lloc del planeta. S’informa de situacions de drets humans i de la Terra, a Sudan o Nicaragua; promou causes de defensoria i és actiu en la recollida de firmes
virtuals per augmentar la consciència sobre temes on
el guia la seva compassió. Bastant pessimista respecte dels polítics, en Santiago es resisteix a dur una
etiqueta partidària; el seu cor i la seva ment estan
centrats en afers més universals, i s’avorreix quan els

seus amics, amb els quals pren algunes cerveses setmanalment, s’embranquen en temes polítics. Els seus
bons companys el solen animar a intervenir amb preguntes com “A veure, què pensa el monjo còsmic...”.
En el seu temps lliure, en Santiago manté dos
blogs: Espiritualitat sense religió i Oracions per navegar per la web. Els seus seguidors, d’origen ben
divers responen a la seva comunicació; o, amb polzes
alçats, monosíl·labs i, ben pocs amb preguntes, frases
d’agraïment o rebuig. Les entrades que han suscitat
més interrogants es titulen: Sóc un amb el Tot, i Tota
la matèria és sagrada... En Santiago els sol respondre
amb altres preguntes:
- Seguidor 1: No creus en la salvació mitjançant
Jesucrist?
- Santiago: No et sembla que tot l’Univers ja està
salvat des del seu primer impuls?
- Seguidor 2: Estàs afirmant que tota la matèria és
igual al Pa Eucarístic?
- Santiago: Penses que hi ha quelcom no-sagrat a
l’Univers?
El nostre ésser-espiritual sense religió no està
exempt de dubtes i pors, com el més comú dels mortals. En visitar la seva mare amb Alzheimer, internada
en una clínica en el pavelló de demència severa, la
pena i l’aparent solidesa de les seves conviccions
sobre una vida més enllà de la present es veuen desafiades amb una forta sacsejada. Mentre acarona la
mà de la seva mare, no sap quin mantra repetir, el seu
cor s’encongeix en el pit i una ombra cobreix la seva
visió de l’eternitat. La seva espiritualitat personal
postmoderna no troba consolacions en aquesta visita
setmanal.
A la nit, després d’un sopar auster, en Santiago
pinta una mandala proposada pel seu coach d’habilitats toves per a un dia de feina amb més de trenta
clients. Amb el ratolí selecciona els colors, arrossegant-los des d’una paleta virtual, per omplir de tons
pastel els pètals en blanc d’una flor de lotus. Tanca
els ulls i desconnecta la seva tablet, mentre recorda
les cares distants de les persones que avui hi han
contactat mitjançant el seu blog, un empresari de
Singapur, una estudiant de teologia d’El Salvador,
un ancià d’Anglaterra, les arrugues de la seva mare i
els petons de la seva filla i la seva estimada. Així, es
queda adormit mentre col·loca les seves mans damunt
del pit.
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3

Dilluns

4

Dimarts

5

Dimecres

agost

Enrique Angelelli

Jr 28,1-17 / Sl 118
Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101
Jr 31,1-7 / Int.: Jr 31
Mt 14,13-21 Joan M. Vianney
Mt 14,22-36 Blanca, Osvald
Mt 15,21-28
Lídia
1492: Colom salpa de Palos de Moguer en el seu primer viatge cap 1849: Anita Garibaldi, heroïna brasilera lluitadora per la llibertat 1499: Alonso de Ojeda arriba a La Guajira, Colòmbia.
a les Índies occidentals.
a Brasil, Uruguai i Itàlia.
1980: Matança de miners a Caracoles, Bolívia, després d’un cop 1976: Enrique Angelelli, bisbe de La Rioja, Argentina, profeta i
d’estat: 500 morts. 40 anys.
màrtir dels pobres.
1999: Tí Jan, sacerdot compromès amb la causa dels pobres, 1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdot màrtir a El Salvador,
assassinat a Port-au-Prince, Haití.
metrallat damunt l’altar.
1982: És destruït per l’alcaldia de Salvador, el «terreiro» Casa
Plena: 13h58m (UTC) a Aquari
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.
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6

Dijous

7

Divendres

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
Na 12,1.3;3,1-3.6-7 / Int.: Dt 32
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9 Sixt i Gaietà
Mt 16,24-28
Transfiguració
1325: Es funda Tenochtitlán (Mèxic DF).
1819: Amb la victòria de Boyacá, Bolívar obre el camí per
1538: Fundació de Santa Fe de Bogotà.
l’alliberament de Nueva Granada.
1524: Batalla de Junín.
1985: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir de la fe i la
1825: Independència de Bolívia. Festa nacional.
solidaritat a El Salvador.
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Hiroshima. 120.000 2015: Mor a Santiago de Xile Manuel Contreras, braç dret de
morts.
Pinochet en la repressió, dissenyador de l’operació Còndor,
1961: Conferència de Punta del Este: es funda l’«Aliança pel
condemnat a més de 500 anys de presó, a 58 sentències
Progrés».
fermes i 56 judicis pendents.
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.

8

Dissabte

Ha 1,12–2,4 / Sl 9
Mt 17,14-20
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’expresident i dictador Pinochet.

agost

9

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

Fabià, Romà
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Nagasaki.
1991: Miguel Tomaszek i Zbigniew Strzalkowski, franciscans,
missioners al Perú. 1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En
un conflicte amb els treballadors sense terra a la Hisenda
Santa Elena, la policia militar mata 10 treballadors i arresta
192 persones, amb crueltat.
2000: Mor Orlando Orio, exdesaparegut, testimoni, profeta de la vida,
figura de referència de l’Església compromesa de l’Argentina.
2007: El banc més gran de França, BNP Paribas, bloqueja tres fons
d’inversió: comença la crisi econòmica mundial.
Dia de l’ONU de les poblacions indígenes.
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10

Dilluns

11

Dimarts

Ez 1,2-5.25-28c / Sl 148
Ez 2,8–3,4 / Sl 118
Mt 17,22-27 Clara d’Assís
Mt 18,1-5.10.12-14
Llorenç
1809: Primer crit d’independència a l’Amèrica Llatina continental, 1992: Comença la marxa de 3.000 sense terra a Rio Grande
do Sul, Brasil.
el de l’Equador. Festa nacional.
1974: Tito de Alencar, dominic, torturat fins al suïcidi, Brasil. 1997: Comença la “crisi asiàtica”, que s’expandirà a les finances
de tot el món.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del moviment comunal,
segrestat i desaparegut, Perú.
Minvant: 14h45m (UTC) a Taure

12

Dimecres

Ez 9,1-7;10,18-22 / Sl 112
Mt 18,15-20
Julià
1546: Mor Francisco de Vitoria a Salamanca.
1976: 17 bisbes, 36 sacerdots, religioses i laics llatinoamericans
són detinguts per la policia en una reunió religiosa a
Riobamba, Equador.
1981: IBM inicia el mercat dels ordinadors personals, que
revolucionarà la vida humana.
1983: Margarita M. Alves, presidenta del Sindicat rural d’Alagoa
Gande, Brasil, màrtir de la terra.

agost

Dia internacional de l’ONU de la joventut.
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13

Dijous

14

Divendres

Ez 16,1-15.60.63 / Int.: Is 12
Ez 12,1-12 / Sl 77
Mt 19,3-12
Mt 18,21-29 Maximilià Kolbe
Policarp, Hipòlit
1521: El dia 1-Serp de l’any 3-Casa, després de 80 dies de setge, 1816: Mor a presó Francisco de Miranda, prohom veneçolà, precursor
cau Mèxic-Tenochtitlán, Cuauhtémoc és fet presoner i moren
de la independència.
uns 240.000 guerrers.
1983: Mor Alceu Amoroso Lima, “Tristão de Athayde”, escriptor,
1961: Es construeix el mur de Berlín.
filòsof, militant cristià.
2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, assassinada a 1984: Màrtirs camperols de Pucayacu, departament d’Ayacucho,
União do Sul, MT, Brasil.
Perú.
1985: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament d’Ayacucho,
Perú.

15

Dissabte

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
1Co 15,20-27a / Lc 1,39-56
Assumpció
1914: Inauguració del Canal de Panamà.
1980: José Francisco dos Santos, president del Sindicat dels Treballadors Rurals a Corrientes (PB), Brasil. Assassinat. 40 anys.
1984: Luís Rosales, líder sindical, i companys, màrtirs de la lluita
per la justícia entre els obrers bananers de Costa Rica.
1989. María Rumalda Camey, catequista i representant del GAM al
departament d’Escuintla, Guatemala, capturada il·legalment
i desapareguda davant del seu espòs i fills.

agost

16

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

Roc, Esteve d’Hongria
1976: Coco Erbetta, catequista, universitari, màrtir de les lluites
del poble argentí.
1993: Màrtirs indígenes yanomamis, de Roraima, 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.
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17

Dilluns

18

Dimarts

19

Dimecres

agost

Ez 34,1-11 / Sl 22
Ez 24,15-24 / Sl 32
Ez 28,1-10 / Int.: Dt 32
Mt 20,1-6
Mt 19,16-22 Helena
Mt 19,23-30 Joan Eudes
Jacint
1850: San Martín mor a França.
1527: El cacic Lempira és assassinat durant una conferència de 1991: Intent de cop d’Estat a la Unió Soviètica.
1997: El Moviment dels Sense Terra ocupa dues hisendes a Pontal
pau (Hondures).
Nova: 00h41m (UTC) a Lleó
do Paranapanema, SP, Brasil.
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.

150

20

Dijous

21

Divendres

22

Dissabte

Ez 43,1,7a / Sl 84
Ez 37,1-14 / Sl 106
Ez 36,23-28 / Sl 50
Mt 23,1-12
Mt 22,34-40 Maria Reina
Mt 22,1-14 Pius X
Bernat
1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc, assassinat 1988: Jürg Weis, teòleg suís missioner evangèlic, màrtir de la
1778: Neix el general Bernardo O’Higgins, prohom xilè.
solidaritat amb El Salvador.
1998: Els EUA bombardegen l’Afganistan i Sudan.
durant un cop d’estat a Bolívia.
Any nou islàmic: 1442

Dia mundial del folklore.

agost

23

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

Rosa de Lima
1948: Fundació del Consell Mundial d’Esglésies.
1975: A Paraguai es crea l’Institut Nacional de l’Indi.
Dia internacional de l’ONU del record del tràfic d’esclaus
i la seva abolició.
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24

Dilluns

25

Dimarts

2Te 2,1-3a.14-17 /Sl 95
Ap 21,9b-14 / Sl 144
Mt 23,23-26
Jn 1,45-51 Josep de Calasanç
Bartomeu
1617: Rosa de Lima, patrona i primera santa canonitzada d’Amèrica. Lluís de França
1977: Primer Congrés de les Cultures Negres de les Amèriques. 1825: Independència d’Uruguai. Festa nacional.
1980: Disset dirigents sindicals reunits a la finca del bisbat 1991: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir de la fe i la
promoció humana, Perú.
d’Escuintla, Guatemala, desapareguts.
2009: La Fiscalia dels EUA decideix investigar casos de possibles
tortures de la CIA durant el govern Bush.

agost

Creixent: 15h57m (UTC) a Sagitari
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26

Dimecres
2Te 3,6-10.16-18 / Sl 127

Mt 23,27-32
Teresa Jornet
1968: Inauguració de la Conferència de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista, assassinat
pels militars, El Salvador.
2005: La Cort Suprema de Xile desafora l’exdictador Pinochet.

27

Dijous

28

Divendres

29

Dissabte

Jean-Marie Vincent

1Co 1,1-9 / Sl 144
1Co 1,17-25 / Sl 32
Jr 1,17-19 / Sl 70
Mt 24,42-51 Agustí
Mt 25,1-13 Martiri de Joan Baptista
Mc 6,17-29
Mònica
1828: L’Acord de Montevideo, patrocinat per la Gran Bretanya, 1994: Jean-Marie Vincent és assassinat a Port-au-Prince, religiós 1533: «Bateig i execució» d’Atahualpa.
assegura la independència d’Uruguai.
montfortià, compromès amb els drets humans. Durant els 1563: Es crea la Real Audiència de Quito.
1847: El superintendent anglès i el rei mískito anuncien l’abolició
3 anys del govern colpista de Raoul Cédras, més de 100 1986: Malgrat la prohibició del cardenal de Río de Janeiro, es
desenvolupa la III Trobada de Religiosos, Seminaristes i
de l’esclavitud, a la Costa Carib de Nicaragua.
sacerdots, religiosos i religioses van ser empresonats o
Sacerdots negres de Río de Janeiro.
1987: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la defensa dels DH
obligats a abandonar les seves parròquies.
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

30

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

Fèlix, Esteve Zudaire
1985: 300 agents del FBI envaeixen Puerto Rico i arresten a més
d’una dotzena de lluitadors per la independència.
1993: Policies i un esquadró de la mort executen 21 persones a la
favela «do Vigário Geral», a Rio de Janeiro.
Dia internacional dels desapareguts.
(Amnistia Internacional i FEDEFAM)
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DE DISSIDÈNCIES I ESPERANCES
Mònica Tarradellas Martínez
Advocada, Girona

En la darreria del segle XX i principi del segle XXI,
la societat de l’Estat Espanyol va viure un miratge.
La il·lusió del canvi va generalitzar una creença de
ruptura, de progressió, de llibertat i de democràcia.
Durant aquest període, en consonància amb aquest
estat mental, la societat es va mantenir fidel a les
institucions, lleial al sistema, i va justificar mesures
polítiques, socials i econòmiques, en pro del bé comú.
Només una minoria va lliurar batalles, en moltes
ocasions sectorials, davant injustícies, disfuncions i
excessos de l’estat, que van ser severament reprimides
i castigades amb memorables operacions policials,
dirigides, sovint, des de l’hereu del Tribunal d’Ordre
Públic, l’Audiència Nacional. Però eren pocs els que
patien el flagell d’un sistema que, malgrat l’anunciat
nou règim de 1978, va mantenir el seu nucli i els seus
poders fàctics intactes; i aquests pocs van ser titllats
per la resta d’agitadors, radicals i problemàtics. El
moviment independentista de diferents nacions de
l’estat, l’ecologista o l’okupa, són només alguns dels
exemples d’aquelles lluites socials dels anys vuitanta
i noranta que es van portar a terme en minoria i que
van ser esclafades i reprimides, sense que ningú protestés o analitzés les intervencions des d’una mirada
crítica, sempre necessària.
La bonança econòmica afavoria la submissió i el
silenci, i la pàtina de modernor esvaïa els records,
encara molt recents, de l’anterior règim o, millor dit,
de l’anterior estadi d’un règim que mai va acabar de
marxar del tot.
Al meu entendre, el canvi es va produir, i amb
especial intensitat a territori català, quan l’economia
va començar a fallar i les decisions polítiques van ser
cada vegada més descaradament dirigides a protegir
els factòtums que, durant anys, havien romàs a l’ombra enriquint-se i apuntalant, encara més, la seva
posició privilegiada. La necessitat va despertar de la
letargia social els ciutadans, que, de sobte, van recordar que la protesta i la manifestació eren eines que
mai haurien d’haver deixat de banda per a garantir
l’exercici dels seus drets més fonamentals.
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Un primer assaig d’exercici de dissidència majoritària es va donar l’any 2003, quan el recolzament del
govern de l’Estat Espanyol a la invasió d’Iraq va portar
a milions de persones al carrer, sota el lema de “no a
la guerra”. Un moviment social multitudinari va sacsejar els fonaments de l’estat i va arribar a influir en un
canvi de govern en les eleccions generals espanyoles
de 2004.
Una altra sacsejada important, que va tornar a
aconseguir mobilitzar la gent, es va produir l’any 2010
amb la reforma laboral impulsada pel govern, llavors
presidit pel socialista Rodríguez Zapatero, que afeblia
la situació del treballador, i afectava a drets laborals
bàsics; reforma que neix, a més, en un entorn de
deriva descaradament conservadora de les polítiques
d’un govern teòricament socialista, que va comportar,
entre altres greuges per la gran majoria de la població, la congelació de les pensions, la rebaixa de sous
a funcionaris i la pujada d’impostos. En aquella ocasió, i concretament el 29 de setembre, els sindicats
van promoure una vaga general, que va mobilitzar a
places i carrers a molts dels que portaven anys acceptant sense qüestionar.
Però si hi ha un moviment popular que va marcar
un abans i un després en les lluites socials del segle
XXI a l’Estat Espanyol va ser el Moviment 15-M o dels
indignats, que va sorgir el diumenge 15 de maig de
2011, una data en la qual arreu del territori de l’Estat
Espanyol es van produir importants manifestacions,
que van tenir una rellevant repercussió nacional i
internacional.
La gent estava descontenta per la gestió pública realitzada en els darrers anys, per l’esclat de la
bombolla immobiliària, per les retallades socials i pel
suport del govern a les entitats bancàries que havien
ajudat activament a esvair la il·lusió de viure en una
societat pròspera.
El “no ens representen”, referint-se als governants, era un dels lemes dels indignats, que, després
de molts dies d’acampada en espais públics –amb
càrregues policials incloses, i un cop fixades propostes

i objectius, van canviar d’escenari per procurar traslladar l’esperit d’aquest moviment assembleari als barris
d’arreu de l’Estat Espanyol.
La gent, definitivament, havia optat per deixar de
fer la gara-gara al poder i prendre l’espai públic; per
reivindicar que, darrera l’aparença democràtica i social
de l’estat, continuaven vius, i ben vius, uns dèficits
heretats que arrossegaven la majoria al cataclisme.
Fruit d’aquesta nova manera d’entendre la participació ciutadana en els afers d’estat, per exemple,
a Catalunya, el dia 15 de juny de 2011 milers de
persones es van concentrar a les portes del Parc de
la Ciutadella de Barcelona per a manifestar la seva
disconformitat amb uns pressupostos profundament
antisocials que, aquell mateix dia, es votaven al Parlament de Catalunya.
Aquesta iniciativa va provocar una vintena de
detencions mesos després i la incoació d’un procediment judicial que va culminar dos anys i mig més
tard. El maig de 2014, en un judici davant l’Audiència
Nacional de Madrid, a nombrosos ciutadans asseguts
a la banqueta dels acusats se’ls va demanar per part
de les acusacions (Fiscalia, el Parlament de Catalunya,
Generalitat i Manos Limpias) penes de presó molt
importants. Tot i que el judici va acabar amb l’absolució dels encausats, aquesta va ser revocada anys més
tard pel Tribunal Suprem –erigit en màxim guardià de
l’ordre i la unitat que tant interessa als que continuen
manant entre bambolines, que va imposar diverses
condemnes de tres anys de presó.
La repressió policial i judicial a aquesta nova manera ciutadana d’actuar va ser evident. Tant se val que
es tractés de moviments pacífics, assemblearis, democràtics i transversals, s’havia d’actuar contra ells per
frenar-los i impedir que aconseguissin fer trontollar la
bastida del Reino de España. I com que semblava que
amb accions policials i judicials no en farien prou, no
es van estar tampoc de canviar les lleis pertinents per
atemorir la dissidència, estesa perillosament, i retornar-la a l’àmbit de la marginalitat que garanteix un
fàcil i efectiu control sobre la mateixa.
Només en aquest context es pot arribar a entendre
la Llei de Seguretat Ciutadana aprovada l’any 2015,
més coneguda com a Llei Mordassa, una llei que, segons organismes internacionals de defensa dels drets
humans, suposa una restricció innecessària i injustificada dels drets a la llibertat de reunió, expressió

i informació, així com també algunes de les recents
reformes del Codi Penal.
A tall d’exemple esmentarem l’article 36.2 d’aquesta Llei de Seguretat Ciutadana que assenyala que
“serà infracció molt greu –fins a 600.000 euros– la
pertorbació de la seguretat ciutadana”, un redactat
que segons molts comporta allò que es coneix com a
“buro-repressió”, la desmobilització a força de sancions administratives.
Però malgrat els titànics esforços de l’estat i els
seus poders, formals i fàctics, per a criminalitzar i
castigar la dissidència, la gent no s’ha aturat i ha
continuat sortint i ocupant l’espai públic per reivindicar més llibertat i més justícia social. El moviment
independentista a Catalunya, que ha patit episodis
de repressió memorables com l’empresonament de
dirigents de la societat civil i dirigents polítics o el
mateix 1 d’octubre, n’és la prova vivent.
Les noves tecnologies i els instruments tècnics
que ens han permès accedir de forma massiva a la informació han tingut un paper destacat en els primers
decennis del segle XXI. Gràcies a internet i altres avenços comunicatius, els governants han vist facilitada
la seva tasca de control i seguiment de la ciutadania,
però també les xarxes socials han sigut recursos freqüentment emprats en les accions col·lectives per
convocar, coordinar, comunicar o organitzar, i han
permès que la improvisació i la resposta immediata
entressin en joc en l’esfera de la protesta ciutadana.
D’altra banda, les xarxes també han obert nous espais de transmissió d’informació i de debat; i també
han sigut emprades, per col·lectius concrets, com a
instrument de denuncia o d’atac virtual. Estic parlant
de fenòmens com WikiLeaks o Anonymous. Podem dir
que la tecnologia com a eina política ha arribat per
quedar-se.
El panorama, malgrat que la dissidència s’hagi estès i l’esgotament del període post-transició sigui evident per a importants sectors de la societat, és molt
complicat a l’Estat Espanyol. Per això cal continuar
lluitant; cal continuar organitzant-se per denunciar,
reivindicar i protestar; cal exigir el respecte dels drets
per als quals tants van lluitar abans que nosaltres. I
us preguntareu per què? Doncs perquè hi ha esperança
que, com deia Hessel, sempre va ser una de les forces
dominants en les revolucions i les insurreccions.
155

Agost

2020

Dl Dm Dc

Dj

3
10

6
13

4
11

5
12

Dv Ds Dg
1
2
7
8
9
14 15 16

Dimarts

Dilluns

Dl Dm Dc Dj
17 18 19 20
24 25 26 27
31

Dv Ds Dg
21 22 23
28 29 30

Dijous

Dimecres

31

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

1

156

Dl Dm Dc
5 6
12 13

7
14

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

5

Octubre

Diumenge

Dissabte

Divendres
4

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

6

SETEMBRE
1
2
3
4
5
6

11

12

13

1992 Mae Carol Jemison, metgessa
americana, es converteix en la
primera dona afroamericana que
viatja a l’espai. “Els meus pares eren
els millors científics que he conegut
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31

Dilluns

1

Dimarts

2

Dimecres

setembre

Leonidas Proaño

1Co 2,10b-16 / Sl 144
1Co 2,1-5 / Sl 118
Lc 4,31-37 Antolí, Elpidi
Lc 4,16-30 Gil
Ramon Nonat
1925: Els marines dels EUA acaben una ocupació d’Haití de deu anys. Nit de l’ascensió de Mahoma: és traslladat de La Meca a Jerusalem,
Plena: 3h22m (UTC) a Peixos.
1962: Independència de Trinitat i Tobago.
d’on va pujar al cel.
1988: Mor Leónidas Proaño, bisbe dels indis, a Ríobamba, Equador. 1971: Julio Spósito Vitali, estudiant, 19 anys, militant cristià,
2001: La Cort Interamericana de DDHH condemna Nicaragua
màrtir de les lluites del
per haver violat els drets dels indígenes mayagna de la poble uruguaià, assassinat per la policia.
Costa Atlàntica.
1976: Inés Adriana Coblo, militant metodista, màrtir de la causa
dels pobres, Buenos Aires.
1978: Sorgeix el grup d’Unió i Consciència Negra, després dels
Agents de Pastoral Negres.
1979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la Paraula, màrtir
de la Bona Notícia als pobres a El Salvador, assassinat.
2011: Reinel Restrepo, rector de Marmato (Caldas, Colòmbia), líder
de l’oposició a les megaexplotacions mineres, assassinat.
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1Co 3,1-9 / Sl 32
Lc 4,38-44

3

Dijous
1Co 3,18-23 / Sl 23
Lc 5,1-11

4

Divendres

5

Dissabte

1Co 4,1-5 / Sl 36
1Co 4,6b-15 / Sl 144
Lc 5,33-39 Llorenç, Justinià
Lc 6,1Gregori el Gran
Rosalia
1759: Lisboa expulsa de la colònia als jesuïtes, acusats d’”usurpar Albert Schweitzer
1972: La censura brasilera prohibeix publicar notícies sobre
tot l’Estat de Brasil”.
Amnistia Internacional.
1970: Triomf electoral de la Unitat Popular, Xile. 50 anys.
1976: Mor Ramón Pastor Bogarín, bisbe, fundador de la Universitat 1984: Andrés Jarlán, sacerdot missioner francès, mort per una 1983: Els aturats acampen a l’Assemblea Legislativa de São Paulo.
d’Asunción, profeta de l’Església al Paraguai.
bala disparada per policies a la població militant de La
Victoria, Santiago, Xile.
1995: Conferència Mundial de Pequín sobre la Dona.
2005: El jutge Urso imposa presó a Jorge Videla i altres disset
repressors de la dictadura militar argentina.

setembre

6

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

Joan de Ribera, Zacaries
1839: Pengen Manuel Congo, cap del Quilombo a la Serra do Mar,
destruït pel futur Duc de Caxias. Brasil.
1995: 2.300 sense terra ocupen la hisenda Boqueirão, Brasil.
En seran expulsats.
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7

Dilluns

8

Dimarts

1Co 5,1-8 / Sl 5
Mq 5,1-4a / Sl 12
Lc 6,6-11 Nativitat de Maria
Mt 1,1-16.18-23
Regina
1822: Independència del Brasil. Crit d’Ipiranga. “Crit dels 1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera volta al món.
Exclosos” al Brasil.
1974: Ford concedeix a Nixon «perdó ple i absolut per tots
1968: Clausura de la Conferència de Medellín.
els delictes que hagués pogut cometre quan ocupava
1981: Assemblea Nacional de creació del Grup d’Unió i Consciència
la presidència».
Negra.

setembre

Dia internacional de l’alfabetització.
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9

Dimecres

1Co 7,25-31 / Sl 44
Lc 6,20-26
Pere Claver
1613: Alçament de Lari Qäxa, Bolívia (aimaràs i quítxues s’enfronten
als espanyols).
1654: Pedro Claver, apòstol dels esclaus negres a Cartagena,
Colòmbia.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, i Ramón Rojas, catequista,
màrtirs de la fe i el servei als camperols colombians. 30 anys.

10

Dijous

11

Divendres

1Co 8,1b-7.11-13 / Sl 138
1Co 9,16-19.22b-27 / Sl 83
Lc 6,27-38 Protus i Jacint
Lc 6,39-42
Nicolau de Tolentino
1924: Els marines ocupen diverses ciutats hondurenyes per donar 1714: Barcelona cau assetjada per les tropes borbòniques després de
suport a un candidat presidencial.
tres mesos de resistència. Pèrdua de les llibertats i persecució
1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula, catequista, Verapaz,
de la llengua catalana. Diada Nacional de Catalunya.
Guatemala, segrestat i torturat per les forces de seguretat. 1973: Cop d’estat a Xile contra el president constitucional Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, màrtir de la
solidaritat, Guatemala.
Minvant: 7h25m (UTC) a Bessons.
1988: Màrtirs de l’església de Sant Joan Bosco, a Port-auPrince, Haití.
1990: Myrna Mack, antropòloga, lluitadora pels drets humans,
assassinada a Guatemala.
2001: Atemptat terrorista contra les Torres Bessones de Nova York
i el Pentàgon de Washington.
2008: Matança de camperols a El Porvenir, Pando, Bolívia, a las
ordres de terratinents i empresaris amb la connivència del
Prefecte Leopoldo Fernández, avui empresonat..

12

Dissabte

1Co 10,14-22 / Sl 115
Lc 6,43-49
Leonci i Guiu
1977: Martiri de Steve Biko a la presó del règim blanc de Sud-àfrica.
1982: Alfonso Acevedo, catequista, màrtir del servei als desplaçats
d’El Salvador.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de Pedro
Canário (ES), Brasil. 2001: Barbara Lee, congressista per
Califòrnia, vota en contra de concedir a Bush poders especials
per envair l’Afganistan.

setembre

13

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

Joan Crisòstom
1549: Juan de Betanzos es retracta de la seva opinió anterior que
els indis no eren humans.
1589: Rebel·lió sagnant dels maputxes a Xile.
1978: L’ONU aprova una resolució en la qual es reafirma el dret de
Puerto Rico a la independència i a la lliure determinació.
1980: Premi Nobel de la Pau a Adolfo Pérez Esquivel, arquitecte
argentí, empresonat i torturat.
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14

Dilluns

15

Dimarts

Hb 5,7-9 / Sl 30
Exaltació de la Santa Creu / Nm 21, 4b-9
Sl 77 / Jn 3,13-17 Dolors
Jn 19,25-27
1843: Naixement de Lola Rodríguez, autora de l’himne de la 1810: «Crit de Dolores» a Mèxic. 210 anys.
insurrecció del 23.9.1868 contra el domini espanyol a 1821: Independència d’Amèrica Central. Festa nacional a tots els
països d’Amèrica Central.
Puerto Rico, «la Borinqueña».
1856: Batalla de San Jacinto, derrota dels filibusters de William 1842: Afusellen, a San José de Costa Rica, Francisco de Morazán,
unionista centreamericà.
Walker a Nicaragua.
1992: Comença la I Assemblea del Poble de Déu (APD). Es crea el 1973: Arturo Hillerns, metge, màrtir del servei als pobres a Xile.
1974: Antoni Llidó, sacerdot català, desaparegut, màrtir a les
terme «macroecumenisme».
presons de Xile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegat de la Paraula, Baja
Verapaz, Guatemala.

16

Dimecres

1Co 12,31–13,13 / Sl 32
Lc 7,31-35
Corneli i Cebrià
1501: El rei dóna autorització al governador de les illes del Carib
per dur-hi esclaus negres.
1821: Independència de Mèxic. Festa nacional.
1931: Fundació a São Paulo del Front Negre Brasiler, més tard
violentament clausurat per Getulio Vargas.
1955: Insurrecció cívicomilitar que derroca el president
constitucional Perón.
1973: Assassinat del cantautor xilè Víctor Jara.
1983: Guadalupe Carney sj, assassinat per l’exèrcit hondureny.
Recolliu la seva autobiografia a servicioskoinonia.org/
bilblioteca

setembre

Dia internacional (ONU) per la capa d’ozó.
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17

Dijous

18

Divendres

1Co 15,12-20 / Sl 16
1Co 15,1-11 / Sl 117
Lc 8,1-3
Lc 7,36-50 Josep de Cupertino
Robert Bel·larmino
1645: Juan Macías, germà dominic, confessor de la fe i servidor Dag Hammarskjold
1810: Independència de Xile. Festa nacional.
dels pobres al Perú colonial.
1980: Mor en accident Augusto Cotto, baptista militant salvadorenc. 1945: Decret de Getulio Vargas que només permet la immigració
al Brasil a persones que «preservin i desenvolupin en la
1981: John David Troyer, missioner menonita dels EUA, màrtir de
composició ètnica del país la seva ascendència europea».
la justícia a Guatemala.
1982: Alirio, Carlos i Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez i Marcos Marín, 1969: El «Rosariazo». La ciutadania doblega les forces policials
a Rosario, Argentina.
camperols, catequistes de Cocorná, Colòmbia, assassinats.
1983: Julián Bac, celebrador, i Guadalupe Lara, catequista, 1998: Miguel Ángel Quiroga, marianista, assassinat per paramilitars, Chocó, Colòmbia.
màrtirs a Guatemala.
2006: Jorge Julio López, lluitador pels DH, primer desaparegut
en democràcia, Argentina.

Dissabte

1Co 15,35-37.42-49 / Sl 55
Lc 8,4-15
Gener
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.

Any nou jueu: 5781 (Rosh Hashanah)
Joan Alsina

Nova: 8h60m (UTC) a Verge.

19

setembre

20

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

Andreu Kim, Fausta
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.
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21

Dilluns

22

Dimarts

Pr 21,1-6.10-13 / Sl 118
Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Lc 8,19-21
Mt 9,9-13 Maurici
Mateu
1526: Arriba el primer europeu a les costes equatorianes.
1862: Els esclaus dels EUA són alliberats jurídicament.
1956: El dictador Anastasio Somoza mor a mans de Rigoberto 1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdot, a Valparaíso, Xile,
López Pérez, Nicaragua.
torturat i assassinat al Buc Esmeralda de l’Armada, per la
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesià xilè, assassinat a Iquique
dictadura de Pinochet.
per la dictadura de Pinochet.
1977: Eugenio Lyra Silva, advocat popular, màrtir de la justícia,
1981: Independència de Belize.
Santa María da Vitoria, Brasil.
Dia internacional (de l’ONU) de la Pau.

Dia mundial sense cotxe.
Equinocci, de tardor/primavera a les 13h30m (UTC)

23

Dimecres

Pr 30,5-9 / Sl 118
Lc 9,1-6
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.
Dia internacional contra l’explotació
sexual i la tracta de persones

setembre

Creixent: 23h55m (UTC) a Capricorn
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24

Dijous

25

Divendres

26

Dissabte

Coh 11,9–12,8 / Sl 89
Coh 1,2-11 / Sl 89
Coh 3,1-11 / Sl 43
Lc 9,43b-45
Lc 9,7-9 Cleofàs
Lc 9,18-2 Cosme i Damià
Mare de Déu de la Mercè
Sergi de Radonezh
1974: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols màrtirs del poble
1553: Executen el líder maputxe Caupolicán.
1849: Pengen Lucas da Feira, esclau negre fugitiu, cap de
equatorià, líders cristians de les seves comunitats en lluita
1976: Independència de Trinidad i Tobago.
sertanejos. Brasil.
per la reforma agrària assassinats a Riobamba, Equador.
1976: Marlene Kegler, estudiant i obrera, màrtir de la fe i el servei
1963: Cop militar pro-EUA a la República Dominicana. Bosch, 2014: 43 estudiants de l’Escola Normal d’Ayotzinapa (Mèxic) fets
entre els universitaris de La Plata, Argentina.
admirador de la revolució cubana, és derrocat.
desaparèixer i sis assassinats per policies complint ordres
de l’autoritat local. Els seus familiars i organitzacions
d’arreu del món els cerquen amb el lema “Vius se’ls van
endur, vius els volem”.

setembre

27

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

Vicenç de Paül
Dia d’Enriquillo, cacic quisqueià que va resistir la conquesta
espanyola a la República Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, heroi de la classe obrera, mort per
la repressió policial a Minas, Brasil.
1990: Germana Agustina Rivas, religiosa del Bon Pastor, màrtir
a La Florida, Perú.
Dia de la Bíblia
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Canviant la mirada
del pensament modern al pensament complex
Cruz Prado

San José, Costa Rica

“Els descobriments de Newton van proporcionar un marc fiable en el qual va poder desenvolupar-se la
moderna ciència occidental, però quan el segle XX va adoptar un nou punt de vista, va descobrir que el marc
newtonià era un cas especial dins de la realitat molt més àmplia. Segons la teoria de la relativitat, l’espai no
és quelcom fixe i immutable, com tampoc ho és el temps. Les idees de sentit comú sobre causa i efecte no
són vàlides en la teoria quàntica, i ara sembla que els objectes s’han de conèixer més per les seves relacions,
que no pas per qualsevol característica fixa i independent”. George Leonard, The Silent Pulse.
Les accions humanes s’assenten en les emocions
a partir del coneixement que els éssers humans tenim de la vida, en les percepcions i interpretacions
que en fem, i en les construccions i/o projectes que
som capaços d’imaginar, de somiar. La forma d’accedir a aquesta informació és a partir dels descobriments científics de cada època, i així és com, des
que l’ésser humà –home i dona– va habitar la terra,
va començar una llarga cadena de descobriments i
invents per satisfer les seves necessitats.
Entre els primers descobriments i invents que van
dur grans canvis a la vida de l’ésser humà podem recordar el foc, la roda, l’escriptura i molts d’altres que
van permetre millors condicions de supervivència
als primers humans. A aquests invents en van seguir
d’altres, com la impremta, la telecomunicació, els
automòbils... i molts més, que van ajudar a millorar
els nivells de socialització de l’ésser humà.
Així com aquests exemples, podem continuar
esmentant-ne molts més, que marquen les diferents
èpoques i són el reflex de l’avenç de la ciència. Cada
època està dins d’un paradigma; cada paradigma és
un marc de referència per entendre i explicar certs
aspectes que conformen la nostra percepció de la
realitat. Per tant, un canvi de paradigma suposa
una nova manera d’enfocar antics problemes. Per
exemple, durant un temps es va creure que la terra
era planera i que al final hi havia un abisme; també
es creia que la terra era el centre de l’univers. No
obstant això, els avenços científics i el descobriment
d’Amèrica van aportar a la creació del paradigma modern la informació necessària per demostrar que la
166

terra és esfèrica i que gira al voltant del sol. A partir
d’això van canviar totes les relacions en el món
occidental: les econòmiques, socials, geogràfiques,
religioses, culturals...
Sabem que els coneixements humans es duplicaven cada deu anys... Les darreres dècades
del segle XX, tot just acabat, s’han obtingut més
coneixements científics que en tota la història de
la humanitat i s’ha iniciat un nou segle amb tres
esdeveniments científics d’enormes repercussions:
la revolució quàntica: l’àtom, la revolució molecular
(ADN) i la revolució informàtica.
Tot paradigma implica la construcció de models,
que constitueixen representacions del món on vivim,
establint analogies amb les ciències humanes i socials. Després de cert temps, cada paradigma comença
a experimentar contradiccions, es produeixen esquerdes, fet pel qual el procés es torna a repetir. És així
com la ciència va ampliant els descobriments i els
avenços. El paradigma de la modernitat, construït
en la tradició cultural d’Occident i fonamentalment
en el pensament d’Aristòtil, es basa històricament
en la lògica i l’acció política amb les aportacions,
primer, de Descartes i, després, de Newton. Aquest
paradigma evidencia una forma de veure el món i la
vida: mecanicista, lineal, objectivista i fragmentada,
les característiques més importants de la qual són
les propietats i comportaments de les parts, que
determinen el tot.
La realitat la componen objectes materials subjectes a lleis físiques, objectives i independents de
la persona que les mira. El coneixement des d’aques-

ta perspectiva és fragmentat, i les coses es divideixen en parts. El pensament és dicotòmic, les coses
són contràries o complementàries. El món va passar
a ser com un conjunt de blocs o peces mecàniques
interrelacionades i, suposadament, governades per
lleis universals, necessàries i immutables.
Aquest pensament lineal, fragmentat i mecànic
cala al llarg de varis segles en totes les convencions
socials, morals, legals, així com en els protocols
d’investigació que estableixen què és el que es
considera dins del pensament positivista: què és
ciència.
El problema de fons és que som fills i filles
d’aquest racionalisme instrumental modern, afirmant
que el món es pot descriure objectivament, modelat
i regulat per les teories que privilegien allò quantificable, allò previsible i allò concret, rebutjant
qualsevol explicació basada en fenòmens subjectius.
Aquesta forma de pensar va resoldre problemes essencials de supervivència, però en va generar molts
d’altres, com el procés d’acumulació inherent al
sistema productiu, que a la mateixa velocitat incrementa tota mena de desigualtats i agressions.
Com que el coneixement és poder, llastimosament
el poder es reflecteix en allò polític i en allò econòmic, i la seva concentració s’evidencia en els que
tenen molt i els que no tenen, fent-se una diferència
entre els éssers humans que resulta nociva, atès que
allò que volem és que tots els éssers humans tinguin

allò que necessiten per viure dignament.
D’aquesta manera, qualsevol pretensió de canvi
social, ambiental o de comprensió de la realitat,
requereix d’una reelaboració des d’altres models
mentals, és a dir, des d’un altre paradigma. Es tracta
de veure amb altres ulls, de canviar la mirada.
En aquest sentit, estem vivint la complexa transició d’un canvi d’època, passant per un inevitable
moment de bifurcació, interactuant en la turbulència
d’un món modern en ràpida transformació. Estem
caminant vers un altre sistema diferent, atès que el
present ja ha esgotat gairebé tots els seus mecanismes de sustentació. Estem passant d’un paradigma a
un altre. Estem vivint en un món en el qual el canvi
més gran és el mateix ritme del canvi.
La ciència s’ha convertit així en un gran relat:
biologia molecular, teoria del caos, xarxes neuronals,
fractals, complexitat, biodiversitat, equilibri dinàmic, lògica borrosa, hipòtesi Gaia, realitat virtual,
intel·ligència artificial, ciberespai, incertesa...
El destí de la humanitat depèn de la capacitat
que tinguem d’assumir el repte davant de “les noves formes de ser, de sentir, de pensar, de valorar,
d’actuar, de resar”, que necessàriament comporten,
segons Leonardo Boff, “nous valors, somnis i comportaments, assumits per un nombre cada vegada
més gran de persones i comunitats”.

El premi Nobel Ilya Prigogine va afirmar que “estem en un moment apassionat de la història, potser
un punt decisiu de gir”, Fritjof Capar l’anomena El Punt Crucial, el qual es caracteritza pel sorgiment
d’una nova visió que es resisteix a encaixar en l’esquema newtonià, excessivament mecanicista. Hem
passat d’un “paradigma de rellotgeria” en el qual tot era mecànicament predeterminat, fix i lineal, a un
altre molt més obert, flexible, holístic i ecològic, que exigeix “una transformació fonamental dels nostres pensaments, percepcions i valors”, una profunda modificació de la majoria de les relacions socials i
de les formes d’organització.
Els descobriments de la teoria quàntica i de la relativitat, és a dir, de la nova física, assenyalen que
no hi ha objectivitat, i que som nosaltres mateixos, per la qualitat i la forma de la nostra percepció, els
qui generem i creem la realitat tal i com ella es desenvolupa, i impliquen una ruptura epistemològica
radical respecte de la percepció mecanicista anterior. No podem interpretar, entendre el món, parlar del
món, sense examinar-nos, sense arribar a entendre’ns a nosaltres mateixos (Joost Kuitenbrouwer).
Aquest nou escenari mundial implica la pèrdua del paradigma que ens presidia, i requereix de noves
respostes en tots els ordres, polític, econòmic, ecològic i cultural (Francisco Gutiérrez).
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científics, homes, sense reconèixer
les aportacions de la investigadora
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28

Dilluns

29

Dimarts

Jb 1,6-11 / Sl 16
Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Jn 1,47-51
Lc 9,46-50 Miquel, Gabriel, Rafael
Venceslau i Llorenç Ruíz
1871: Els benedictins, primera orde religiosa que allibera els
551 aC: Naixement de Confuci a Xina.
1569: Casiodoro de Reina porta a la impremta la seva traducció
seus esclaus al Brasil.
de la Bíblia, fet que dóna peu al Dia de la Bíblia a diversos 1906: Segona intervenció armada dels EUA a Cuba, que durarà
països llatinoamericans entorn d’aquest dia.
dos anys i quatre mesos.
1871: Llei brasilera «del ventre lliure», que separaria les criatures 1992: La Cambra brasilera destitueix el president Collor.
negres dels seus pares esclaus, com a primers «menors
Dia mundial dels mars
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. 30 anys.
2012: Mor Pierre Dubois, capellà obrer, profeta dels DH i la justícia
social, La Victoria, Santiago, Xile

setembre
octubre

Yom Kippur jueu

170

30

Dimecres

Jb 9,1-12.14-16 / Sl 87
Lc 9,57-62
Jeroni
1655: Coronilla i companys, cacics indígenes, màrtirs de
l’alliberament, Argentina.
1974: Carlos Prats, general de l’exèrcit xilè, i la seva esposa,
màrtirs de la democràcia, a Xile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador i seminarista, màrtir
pel seu poble hondureny.
1991: Vicente Matute i Francisco Guevara, màrtirs de la lluita per
la terra, Hondures.
1991: José Luis Cerrón, universitari, màrtir de la solidaritat entre
els joves i els pobres d’Huancayo, Perú.
1991: Cop d’estat contra el president constitucional Jean-Bertrand
Aristide, Haití.

Dijous

1

2

Divendres

Jb 19,21-27 / Sl 26
Jb 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138
Lc 10,1-12 Àngels custodis
Lc 10,13-16
Teresa del Nen Jesús
1542: Comença la guerra de l’Araucània.
1869: Naixement de Mahatma Gandhi.
1949: Triomf de la Revolució Xinesa.
1968: Matança de Tlatelolco, a la Plaça de les Tres Cultures,
1991: Els militars expulsen el president constitucional d’Haití,
de Mèxic DF.
Aristide, i comença una matança.
1972: La United Brand Company comença a envair el territori
1992: Julio Rocca, cooperant italià, màrtir de la solidaritat al Perú.
Brunka, Hondures.
2017: Violenta repressió del govern espanyol contra els participants 1989: Jesús Emilio Jaramillo, bisbe d’Arauca, Colòmbia, màrtir
en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, un
de la pau i del servei.
miler de ferits.
1992: Repressió policíaca contra els presos de Carandirú, São
Paulo: 111 morts i 110 ferits.
Dia internacional de les persones d’edat.

3

Dissabte

Jb 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 118
Lc 10,17-242 2
Francesc de Borja
1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1980: María Magdalena Enríquez, baptista, secretària de premsa
de la Comissió de DH, defensora dels drets dels pobres, El
Salvador. 40 anys.
1990: Reunificació d’Alemanya. 30 anys.

Dia internacional per la No Violència (ONU)

Plena: 19h05m (UTC) a Àries

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

Francesc d’Assís
Teodor Fliedner
1555: El concili provincial de Mèxic prohibeix el sacerdoci als indis.
1976: Omar Venturelli, màrtir per lliurar-se als més pobres a
Temuco, Xile.
2007: Ingressen a la presó la vídua i els cinc fills de Pinochet per
apropiació de fons públics.

octubre

4

Dia mundial de l’Amnistia.
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5

Dilluns

6

Dimarts

Ga 1,6-12 / Sl 110
Ga 1,13-24 / Sl 138
Lc 10,25-3-7 Bru
Lc 10,38-42
Plàcid i Mauri
1995: L’exèrcit guatemalenc assassina onze camperols a la William i Tyndal
comunitat «Aurora 8 de octubre», per desanimar el retorn 1981: 300 famílies sense sostre resisteixen el desallotjament a
dels refugiats exiliats a Mèxic.
J. Robru, São Paulo.
Dia internacional dels professors (ONU).

octubre

Dia mundial dels sense sostre.
Primer dilluns d’octubre
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7

Dimecres

Ga 2,1-2.7-14 / Sl 116
Lc 11,1-4
Roser
Enric Melcior, Muhlenberg
Nostra Sra. del Roser, patrona dels negres, Brasil.
1462: Pius II censura oficialment la reducció d’africans a l’esclavitud.
1931: Naixement de Desmond Tutu, arquebisbe negre sud-africà,
premi Nobel de la Pau.
1973: Màrtirs de Lonquén, Xile.
1978: José Osmán Rodríguez, camperol Delegat de la Paraula,
màrtir a Hondures.
1980: Manuel Antonio Reyes, capellà, màrtir per lliurar-se als
pobres, a El Salvador. 40 anys.
2001: Els EUA comencen la invasió de l’Afganistan.

8

Dijous

9

Divendres

10

Dissabte

Ga 3,1-5 / Int.: Lc 1
Ga 3,7-14 / Sl 110
Ga 3,22-29 / Sl 104
Lc 11,5-13 Dionís, Lluís Beltrán
Lc 11,15-26 Tomàs de Villanueva
Lc 11,27-28
Taïs i Pelàgia
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, fill d’un 1581: Mor Luis Beltrán, missioner espanyol a Colòmbia, dominic, 1987: I Trobada dels Negres del Sud i Sud-est del Brasil, a Río
general bolivià, màrtir de les lluites d’alliberament del
predicador, patró principal de Colòmbia.
de Janeiro.
seu poble. 50 anys.
1967: Ernesto Che Guevara, metge, guerriller, internacionalista, 2007: Cadena perpètua per a Christian Von Wernich, capellà dels
1974: Es reuneix a Asunción el Primer Parlament Indígena Americà
assassinat a Bolívia.
torturadors a l’Argentina.
del Con Sud.
Minvant: 22h39m (UTC) a Cranc
1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora dels pobres
d’Amèrica Llatina.

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

octubre

11

Soledat Torres Acosta
1531: Mor Ulrico Zwinglio, a Suïssa.
1629: Luis de Bolaños, franciscà, precursor de les reduccions
indígenes, apòstol dels guaranís.
1962: S’inaugura el Concili Vaticà II.
1976: Marta González de Baronetto i companys, màrtirs del servei,
Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández i companys, indígenes, màrtirs de la
terra a Hidalgo, Mèxic.
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12

Dilluns

13

Dimarts

14

Dimecres

octubre

Ga 4,22-24.26-27.31–5,1 / Sl 112
Ga 5,18-25 / Sl 1
Ga 5,1-6 / Sl 118
Lc 11,29-32 Eduard
Lc 11,42-46
Lc 11,37-41 Calixt
Pilar, Serafí
Crit dels exclosos a diversos països d’A.L.
1987: 106 famílies sense terra ocupen hisendes a diversos punts 1964: Martin Luther King Jr. es converteix en el guanyador més
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
jove del Premi Nobel de la Pau per la seva lluita no violenta
de Río Grande do Sul, Brasil.
1492: A les 2 a.m. Colom entreveu l’illa Guanahaní, a la qual
contra el racisme als EUA.
anomenarà San Salvador (avui Watling).
1973: 77 universitaris morts i centenars de ferits per demanar un
1909: Afusellament del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia a
govern democràtic a Tailàndia.
Barcelona.
Festa jueva del Suckot
1925: Desembarquen 600 marines a Panamà.
1958: Primers contactes amb els indígenes Ayoreos (Paraguai).
Dia Internacional contra els desastres naturals.
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuïta missioner, màrtir de la
Segon dimecres d’octubre
caritat, Ribeirão Bonito, MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangèlic, màrtir de la Causa
dels pobres a Guatemala.
2018: Surten de San Pedro Sula més de 5.000 persones en una
caravana migrant cap als EUA.
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15

Dijous

16

Divendres

Ef 1,1-10 / Sl 97
Ef 1,11-14 / Sl 32
Lc 11,47-54 Margarida M. Alacoque
Lc 12,1-7
Teresa d’Àvila
1535: Pedro de Mendoza s’endinsa al Río de la Plata amb dotze 1952: Es crea la CNBB, Conferència Nacional de Bisbes Brasilers
vaixells i 15.000 homes.
(catòlics).
1980: El president Figueiredo expulsa del Brasil el sacerdot italià 1992: Es concedeix el premi Nobel de la Pau a Rigoberta Menchú.
Víctor Miracapillo.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical i polític, assassinat
1994: Aristide retorna al poder a Haití després de la interrupció
a Santa María da Boa Vista, Brasil.
pel cop militar de Raoul Cedras.
1998: Pinochet és detingut a Londres. Més de 3.100 persones van
2008: El general Sergio Arellano Stark, cap de la Caravana de la
ser torturades, desaparegudes i/o assassinades durant els
Mort, enviat a presó 35 anys després, Xile.
disset anys que va durar la seva dictadura. 2008: Garzón
obre la primera causa contra el franquisme.

17

Dissabte

Ef 1,15-23 / Sl 8
Lc 12,8-12
Ignasi d’Antioquia
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.

Dia mundial de l’alimentació (FAO, 1979).
Nova: 17h31m (UTC) a Lliura

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

Lluc evangelista
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 tres víctimes enterrades
clandestinament a São Paulo.

octubre
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19

Dilluns

20

Dimarts

21

Dimecres

octubre

Ef 2,1-10 / Sl 99
Ef 2,12-22 / Sl 84
Ef 3,2-12 / Int.: Is 12
Lc 12,35-38 Úrsula, Celina, Hilarió
Lc 12,13-21 Laura
Lc 12,39-48
Pere d’Alcàntara
1973: Gerardo Poblete, sacerdot salesià, torturat i mort, màrtir de
Pau de la Creu
1548: Fundació de la ciutat de La Paz.
1970: Mor a Mèxic Lázaro Cárdenas, patriota mexicà.
1883: Fi de la guerra de límits entre Xile i el Perú.
la pau i la justícia a Xile.
2001: Digna Ochoa, advocada, assassinada pel seu compromís, al 1944: El dictador Ubico és derrocat a Guatemala per insurrecció
Centre de DH Agustín Pro, Mèxic D.F.
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.
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22

Dijous
Ef 3,14-21 / Sl 32
Lc 12,49-53

23

Divendres

24

Dissabte

Ef 4,1-6 / Sl 23
Ef 4,7-16 / Sl 121
Lc 12,54-59 Antoni M. Claret, arquebisbe de Santiago de Cuba
Lc 13,1-9
Joan de Capestrano
1945: Comença a existir oficialment l’ONU. Dia de l’ONU.
Jaume de Jerusalem
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, màrtir de la justícia a 1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiant universitari, Perú. 1977: Juan Caballero, sindicalista porto-riqueny, assassinat per
l’Argentina.
esquadrons de la mort.
1986: Vilmar José de Castro, agent de pastoral i militant per la terra,
1981: Eduardo Capiau, religiós belga, màrtir de la solidaritat
assassinat a Caçú, Goiás, Brasil, per la UDR dels terratinents. 2005: Mor Rosa Parks símbol de la lluita per la igualtat racial als EUA.
a Guatemala.
1987: João «Ventinha», posseiro a Jacundá (PA), Brasil, assassinat 2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DH, assassinat per la
1987: Nevardo Fernández, màrtir de la lluita per les reivindicacions
seva resistència a les multinacionals mineres i d’electricitat.
per tres pistolers
indígenes a Colòmbia.
Malacatán, San Marcos, Guatemala
2009: Gregorio Álvarez, darrer dictador d’Uruguai (1981-1985),
condemnat a 25 anys de presó.
Creixent: 11h23m (UTC) a Aquari
Dia de les Nacions Unides.
Aniversari de la signatura de la seva Carta (1945).
Dia mundial d’informació sobre el desenvolupament
Setmana pel desarmament (ONU) Oct., 24-30.

de la fe, Colòmbia.
30è Diumenge ordinari
Ex 22,20-26 / Sl 17 1989: Jorge Párraga, pastor evangèlic, i companys, màrtirs de la
causa dels pobres, Perú.
1Te 1,5c-10 / Mt 22,34-40
2002: Mor Richard Shaull, teòleg de l’alliberament presbiterià,
Crisant, Gaudenci
missioner a Colòmbia i el Brasil.
1887: Un sector de l’exèrcit brasiler, solidari amb la lluita popular,
es nega a ser utilitzat per destruir els palenques dels negres.
1975: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la dictadura
militar a São Paulo. 1983: Els EUA envaeixen Grenada i
posen fi a la revolució del New Jewel Movement.
1987: Carlos Páez i Salvador Ninco, indígenes; Luz Estela i Nevardo
Fernández, obrers, Colòmbia.
1988: Alejandro Rey i Jacinto Quiroga, agents de pastoral, màrtirs

octubre

25

177

26

Dilluns

27

Dimarts

octubre

Ef 4,32–5,8 / Sl 1
Ef 5,21-33 / Sl 127
Lc 13,10-17 Gustau
Lc 13,18-21
Felicíssim, Evarist
Felip Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1553: Mor a la foguera Miquel Servet, condemnat tant per catòlics
1980: Ramón Valladares, secretari administratiu de la Comissió de
com per protestants, màrtir de les llibertats de pensament,
drets humans a El Salvador, assassinat. 40 anys.
de consciència i d’expressió.
1987: Herbert Anaya, advocat, màrtir dels Drets Humans a El 1866: Pau de Black Hills entre Xeiennes, Sioux i Navajos, i
Salvador.
l’exèrcit dels EUA.
2011: Carmelo Astiz i quinze militars més són condemnats a penes 1979: Independència de San Vicente i les Granadines. Festa
de presó perpètua i 25 anys per la seva repressió durant la
nacional.
dictadura argentina.
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 quinze repressors més.
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28

Dimecres

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.

29

Dijous

30

Divendres

31

Dissabte

Ef 6,10-20 / Sl 143
Fl 1,18b-26 / Sl 41
Fl 1,1-11 / Sl 110
Lc 13,31-35 Alfons Rodríguez
Lc 14,1.7-11
Lc 14,1-11
Narcís
1626: Els holandesos compren als indis l’illa de Manhattan per 1950: Insurrecció nacionalista a Puerto Rico, dirigida per Pedro 1553: Apareix la primera comunitat negra d’Amèrica Llatina que
Albizu Campos.
no va experimentar l’esclavitud, a Esmeraldas, Equador. El
24 dòlars.
1987: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i catequistes 1979: Santo Días da Silva, 37 anys, líder sindical, metal·lúrgic,
seu líder: Alonso Illescas.
militant de la pastoral obrera, màrtir dels obrers brasilers. 1973: José Matías Nanco, pastor evangèlic, i companys, màrtirs
màrtirs a Guatemala.
1983: Raúl Alfonsín és elegit a l’Argentina després de la dictadura
1989: Matança dels pescadors d’El Amparo, Veneçuela.
de la solidaritat, Xile.
dels militars.
Dia universal de l’estalvi.
1987: El Congrés de Nicaragua aprova l’Estatut d’Autonomia
Dia de la Reforma protestant.
de les Regions del Carib, primera autonomia multiètnica
d’Amèrica Llatina.
Plena: 12h49m (UTC) a Taure
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, persona amb una discapacitat
física, del Moviment Sense Terra, alcaldessa de Mundo Novo,
Brasil, assassinada.

31è Diumenge ordinari
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a

Tots Sants
1950: Els nacionalistes porto-riquenys Oscar Collazo i 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.
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Cuba i la Revolució 4.0
Luís Carlos Marrero
L’Havana, Cuba

L’ésser humà sempre ha estat en procés d’evolució.
La necessitat constant d’anar assumint nous reptes
sembla ser un determinant biòpsic-social-cultural-polític i espiritual de la humanitat. Així, aquest desig
primari d’evolució ens ha dut a múltiples re-evolucions, en diversos sentits: polítiques, culturals, sexuals,
de gènere, entre d’altres que podríem continuar esmentant.
Vivim en un escenari complex d’interconnectivitats. El món i els seus anomenats confins han deixat
de ser secrets i desconeguts. Tan sols accedint a
internet podem trobar milions d’informacions –verídiques o no– sobre qualsevol qüestió a investigar. L’era
de la connectivitat ens ha apropat encara més: ja que
no hi ha fronteres, es pot viatjar arreu del món només
pitjant una tecla des de qualsevol ordinador.
Avui ens trobem en allò que s’ha anomenat la
Revolució 4.0, o Quarta Revolució Industrial. Cal recordar que la Primera Revolució Industrial va tenir els
seus orígens a finals del segle XVIII. L’aparició de la
màquina de vapor va substituir els telers mecànics i,
d’aquesta manera, part de la mà d’obra humana.
Aquestes primeres «programacions» van donar
pas a l’aparició de les energies elèctriques originant,
d’aquesta forma, l’anomenada Segona Revolució Industrial. Amb la qual apareix la producció en cadena,
i la necessitat de mà d’obra humana va continuar
disminuint. Cal acotar que tant el vapor d’aigua com
l’electricitat van conduir a un desenvolupament de
tecnologies i màquines per produir valor.
Ja a finals dels anys seixanta del segle passat
surten a la llum els anomenats controladors lògics
programables. Va ser un ordinador utilitzat en l’enginyeria per industrialitzar processos electromecànics,
donant pas a l’anomenada Tercera Revolució Industrial, fundada des dels seus inicis en les teories físiques
i alguns materials d’aquest segle.
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Així arribem al nostre segle XXI. El desenvolupament en matèria tecnològica i digital camina amb
passos accelerats. Estem en una nova era on els escenaris esdevenen imprecisos i allò virtual sembla anar
ocupant més espai-temps sobre la realitat. Hem entrat
en l’anomenada Revolució 4.0, la qual va tenir el seu
origen en una proposta del govern alemany del 2011,
oficialitzada el 2015 i que va proposar de manera
succinta la utilització de la informàtica, la robòtica i
l’automatització per a la producció de béns i serveis,
englobant en el seu quefer la nanotecnologia, la
biotecnologia, la robòtica, introduint oficialment la
intel·ligència artificial.
Acompanyant aquest procés, va aparèixer també
a finals del segle XX l’anomenat «Transhumanisme» o
«Home ++», corrent filosòfica, psicològica i biològica,
que pretén crear una mena de superhumà, que no
tindrà sentiments ni malalties ni envellirà.
Enmig d’aquests escenaris, a Cuba, on encara
comptem en alguns llocs amb tecnologia analògica, ja
s’està entreveient des de fa alguns anys i amb grans
esforços, l’entrada del país en allò que, des d’instàncies governamentals i científiques, s’ha anomenat la
«Informatització de la Societat». El govern assigna
recursos per tal que el nostre país vagi en consonància amb els temps. Els nostres avenços en el camp de
la biotecnologia i nanotecnologia estan tenint excellents reconeixements internacionals en l’esfera de la
salut, i la digitalització de processos en béns i serveis
van permetent les facilitats de vida del nostre poble.
Segons alguns estudis existeixen organismes i
empreses que ja s’estan inserint en aquesta nova
revolució i mostren alguns resultats satisfactoris en
les àrees del petroli i electricitat, en procés d’automatització i digitalització industrial. La Universitat de
Ciències Informàtiques té al seu càrrec la creació de
la majoria de programes i aplicacions que usen moltes

empreses, institucions, ministeris i governs locals.
Els propers anys està prevista la tecnologització i
digitalització d’indústries com l’alimentària, la sucrera
i la de materials de construcció, les quals necessiten
d’aquestes tecnologies per poder ser competitives en
el món d’avui.
Altres especialitats d’aquesta Quarta Revolució
Industrial també estan presents i s’estudien detingudament per a la seva implementació. Entre elles podríem esmentar l’anomenada Intel·ligència Artificial
ja que té un rol importantíssim per a la creació de
sistemes que assimilin i s’adeqüin de forma autònoma
a les produccions.
La hiperconnectivitat o l’«Internet de les Coses»
també forma part d’aquests estudis ja que ajuda a
promoure la connexió entre els objectes electrònics
que formen una fàbrica o una altra institució amb
l’objectiu d’obtenir informació sobre el procés de
fabricació o dades per optimitzar la productivitat i els
resultats; acompanyat de la ciberseguretat. Existeixen
en el país empreses encarregades de protegir les informacions.
Una altra característica és l’emmagatzematge «en
el núvol». Cada vegada es genera més informació per
ser processada i emmagatzemada per les organitzacions. La informació digitalitzada s’emmagatzema
en «el Núvol», de manera que tots els participants
puguin accedir-hi en el moment que sigui precís. El
repte consisteix en els llocs d’emmagatzematge –els
anomenats Servidors de Big Data– ja que cada vegada
ocupen més espai físic, i no contribueixen gaire al
medi ambient, degut al cost energètic que necessiten
per als seus sistemes de refredament.
Hi ha molts més elements que podríem esmentar,
com ara la producció additiva o impressió en 3D, la
robòtica, els sistemes ciberfísics, la fàbrica 4.0, la
producció real i augmentada, entre altres, i cadascun
mereixeria un article. Això no obstant, la societat
cubana continua envellint a un ritme accelerat, i
l’augment de persones de 60 anys o més té resultats
significatius. Tot i que aquesta Quarta Revolució Industrial o Informatització de la Societat –com la coneixem a Cuba– s’ha col·locat entre les prioritats de
la nació, s’han de tenir en compte aquests indicadors
que aporten les ciències socials i les investigacions en
el país.
«Segons dades facilitades pel Centre d’Estudis de

Població i Desenvolupament (CEPDE), les projeccions
de la població cubana indiquen que com a tendència
la xifra de persones que arriben a l’edat laboral continuarà disminuint, mentre que la d’aquells que arriben
a la de jubilació s’incrementarà fins al 2033. Amb altes i baixes d’aquests indicadors, entre els anys 2021
i 2045 podria acumular-se un dèficit que superaria els
815 mil efectiu en el mercat laboral».
Per al Doctor en Ciències Luís A. Montero Cabrera,
president del Consell Científic de la Universitat de
L’Havana, «Aquest panorama imposa que la societat es
reconfiguri, i amb ella els seus entorns laborals. Caldrà aleshores la qualificació i requalificació de la força
de treball cercant com augmentar la seva productivitat, sobretot quan comenci a decréixer. Un altre savi
consell seria que a mesura que disminueixi el capital
humà, s’inverteixi en desenvolupament tecnològic
cercant com compensar la fórmula».
Cada vegada creix més el capital d’aquestes noves
tecnologies i en ocasions sobrepassa la nostra imaginació i la manera en què ens relacionem amb nosaltres mateixos. No hi ha dubte que aquesta Quarta
Revolució és aquí i ha vingut per quedar-se. El que en
fem depèn de cadascun de nosaltres.
Ens agradaria recordar la interpel·lació de Jesús
als fariseus quan els seus deixebles obrien camí arrencant espigues un dissabte, dia de descans segons la
llei jueva: «El dissabte ha estat fet per a l’home, i no
l’home per al dissabte» (cf. Marc 2, 27).
Parafrasejant avui aquesta metàfora ens situem
davant del repte ètic de preguntar: la tecnologia estarà al servei de l’ésser humà o l’ésser humà al servei
de la tecnologia? Cada vegada els avenços tecnològics
ens apropen de manera virtual però ens allunyen i
confinen de la nostra essència humana. Ja no estem
conversant com es feia abans; avui xategem, testegem, ens e-mailem, ens donem likes. Fins i tot estem
perdent la capacitat d’escriure; només usem algunes
lletres i símbols.
Confiem que entre les tantes revolucions que Cuba
ha hagut de defensar, la Revolució 4.0 ens serveixi
per obtenir millors resultats per al nostre país en el
camí de continuar dignificant l’ésser humà i la natura.
Una altra manera de relacionar-nos amb els avenços
tecnològics també és possible.
La decisió és a les nostres mans.
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2018 The New York Times publica un
article on s’alerta de la desaparició
massiva d’insectes arreu i les conseqüències per a la resta d’éssers.
L’article es titula: “L’apocalipsi dels
insectes és aquí. Què significa per a
la resta de vida a la Terra?”
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2

Dilluns

3

Dimarts

novembre

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Fl 2,5-11 / Sl 21
Fl 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6 Martí de Porres
Lc 14,15-24
Fidels Difunts
1979: Primera Trobada de les Nacionalitats i Minories (Cuzco). 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.
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4

Dimecres

Fl 2,12-18 / Sl 26
Lc 14,25-33
Carles Borromeo
1763: Els Ottawa (EUA) ataquen Detroit.
1780: Rebel·lió contra els espanyols liderada per Tupac Amaru, Perú.
1969: Carlos Mariguela és executat a São Paulo

5

Dijous

6

Divendres

7

Dissabte

Fl 3,3-8a / Sl 104
Fl 3,17–4,1 / Sl 121
Fl 4,10-19 / Sl 111
Lc 15,1-10 Lleonard
Lc 16,1-8 Ernest
Lc 16,9-15
Zacaries i Isabel
1866: El decret imperial núm. 3275 allibera els esclaus de la John Christian Frederik Heyer
1838: Independència d’Hondures.
1980: Fanny Abanto, mestra, líder d’educadors, animadora de
nació que estiguin disposats a defensar el Brasil a la guerra 1513: Ponce de León pren possessió de Florida.
CEBs de Lima, vinculada a les lluites populars, testimoni
contra el Paraguai.
1917: Triomfa la insurrecció obrera i camperola a Rússia i comença la
de la fe. 40 anys.
1988: José Ecelino Forero, agent de pastoral, màrtir de la fe i
primera experiència de construcció del socialisme en el món.
1988: Araceli Romo Álvarez i Pablo Vergara Toledo, militants
del servei a Colòmbia.
1962: Mor Leonor Roosevelt, activista pels DH i primera dama
cristians màrtirs de la resistència contra la dictadura a Xile.
dels EUA.
Dia Internacional de l’ONU per a la Prevenció
1978. Antonio Ciani. Dirigent estudiantil de l’AEU a Guatemala.
de l’Explotació del Medi Ambient en la Guerra.
Desaparegut.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscà, màrtir de la defensa
dels pobres, Guatemala.

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

Deodat
1546: Rebel·lió dels cupules i els chichuncheles contra els
espanyols a Yucatán.
1976: Carlos Fonseca cau a Zinica.
1987: Màrtirs indígenes de Pai Tavyeterá, Paraguai.
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8

Minvant: 11h46m (UTC) a Lleó

185

9

Dilluns

10

Dimarts

11

Dimecres

novembre

Tt 2,1-8.11-14 / Sl 36
Tt 1,1-9 / Sl 23
Tt 3,1-7 / Sl 22
Lc 17,7-10 Martí de Tours
Lc 17,11-19
Lc 17,1-6 Lleó el Gran
Teodor
1938: Nit dels vidres trencats, comença la violència antisemita 1483: Naixement de Luter, a Alemanya.
Soren Kierkgaard
a Alemanya.
1969: El govern brasiler prohibeix la publicació de notícies 1983: Sebastián Acevedo, militant, màrtir de l’amor filial al
poble xilè.
1977: Justo Mejía, sindicalista camperol i catequista, màrtir de
sobre indis, guerrilla, moviment negre i contra la
la fe a El Salvador. 1984: Primera Trobada dels Religiosos,
discriminació racial.
Seminaristes i Capellans Negres de Río de Janeiro.
1980: Policiano Albeño, pastor evangèlic, i Raúl Albeño, màrtirs
1989: Cau el mur de Berlín.
de la justícia, El Salvador.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdot indígena páez, assassinat
a Santander, Colòmbia.
1996: Jafeth Morales López, militant popular colombià, animador
de CEBs, assassinat.
2004: La Comissió Nacional sobre Tortura lliura al president
de Xile el testimoni de més de 35.000 víctimes de la
dictadura de Pinochet.
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12

Dijous

13

Divendres

14

Dissabte

3Jn 5-8 / Sl 111
Flm 7-20 / Sl 145
2Jn 4-9 / Sl 118
Lc 18,1-8
Lc 17,20-25 Leandre
Lc 17,26-37 Dídac d’Alcalà
Josafat
1838: Abolició de l’esclavitud a Nicaragua.
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot, 33 anys, màrtir dels 1960: Vaga nacional de 400.000 ferroviaris, portuaris i mariners,
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministre de l’eucaristia,
Brasil.
moviments d’alliberament del poble uruguaià.
màrtir de la solidaritat, Guatemala. 40 anys.
2008: El jutge Baltasar Garzón ordena investigar les execucions
de l’època franquista a Espanya.

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

Albert el Gran
1562: Juan del Valle, bisbe de Popayán, Colòmbia, pelegrí de la
causa indígena.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebel contra els conqueridors,
màrtir de la insurrecció indígena a Bolívia, esquarterat
per l’exèrcit.
1889: Es proclama la República al Brasil.
1904: Desembarquen marines a Ancón, Panamà.
1922: Més de 100 treballadors assassinats a Guayaquil, Equador,
per defensar els seus drets laborals.
1987: Fernando Vélez, advocat i militant, màrtir dels drets
humans a Colòmbia.

Nova: 03h07m (UTC) a Escorpí

novembre
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16

Dilluns

17

Dimarts

18

Dimecres

novembre

Ap 4,1-11 / Sl 150
Ap 1,1-4;2,1-5a / Sl 1
Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14
Lc 19,11-28
Lc 18,35-43 Isabel d’Hongria
Lc 19,1-10 Elsa
Margarida, Gertrudis
1982: Fundació del Consell Llatinoamericà d’Esglésies, CLAI.
1985: Luís Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe a Guatemala. 1867: El Duc de Caxias escriu a l’Emperador preocupat per la
1989: Ignacio Ellacuría, companys jesuïtes i les seves dues
possibilitat que els negres que tornin de la guerra del Paraguai
empleades domèstiques, assassinats a la UCA de San Salvador.
comencin una guerra interna, pels seus legítims drets.
1970: Gil Tablada, assassinat per oposar-se a l’acaparament de
terres, La Cruz, Costa Rica.
Dia internacional per la tolerància (ONU).
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperant basc, i Jorge Luis Mazo,
sacerdot, assassinats pels paramilitars, a Quibdó, Colòmbia.
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19

Dijous
Ap 5,1-10 / Sl 149
Lc 19,41-44

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

Dia internacional de l’aire pur

20

Divendres

21

Dissabte

Ap 11,4-12 / Sl 143
Ap 10,8-11 / Sl 118
Lc 20,27-40
Lc 19,45-48 Presentació de Maria
Fèlix de Valois, Octavi
1542: Les Lleis Noves regulen les encomiendas d’indis. Suprimides 1831: Colòmbia es proclama estat sobirà, dissolent-se la Gran
Colòmbia.
el 1545 romanen de fet fins al 1710.
1695: Mort-martiri de Zumbí dels Palmares. Líder dels Palenques 1966: Fundació de l’Organització Nacional de Dones de Chicago.
de Palmares. Dia nacional brasiler de la Consciència Negra. 1975: Matança de camperols per mercenaris contractats pels
latifundistes a La Unión, Hondures.
1976: Guillermo Woods, sacerdot missioner, excombatent
nord-americà al Vietnam, màrtir i servidor del poble de
Guatemala.
2000: Condemnat a cadena perpètua Enrique Arancibia, exagent
de la DINA xilena, per atemptar contra el general Prats a
Buenos Aires el 30.09.1974.
Dia internacional dels Drets del Nen.
Dia mundial per la industrialització d’Àfrica.

Darrer diumenge de l’any litúrgic
Ez 34,11-12.15-17 / Sl 22
1Co 15,20-26.28 / Mt 25,31-46

Cecília
1910: João Cândido, l’«almirall negre», lidera la «Revolta de la
Chibata» a Rio de Janeiro.
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistes i animador
de CEB, assassinat per la policia d’Hisenda en el pati on es
reunia la comunitat, El Salvador.

novembre

22

Dia universal de la música.
Creixent: 02h45m (UTC) a Peixos
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23

Dilluns

24

Dimarts

Ap 14,14-19 / Sl 95
Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23
Lc 21,5-11
Lc 21,1-4 Andreu Dung-Lac
Climent
1927: Miguel Agustín Pro, assassinat, amb tres laics, per ordre del 1590: Agustí de La Corunya, bisbe de Popayán, desterrat i
empresonat per defensar els indis.
president de Mèxic Plutarco Elías Calles, durant la persecució
religiosa de l’època dels cristeros.
1807: Mor José Brandt, cap de la nació Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera catorze casos de violació de
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrer, Paraguai.
1980: Ernesto Abrego, rector, desaparegut amb quatre dels seus
drets humans contra indígenes.
germans a El Salvador. 40 anys.

25

Dimecres

Ap 15,1-4 / Sl 97
Lc 21,12-19
Caterina d’Alexandria
Isaac Wats
1808: Se 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. 60 anys.
1975: Independència de Surinam. Festa nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá’í, indígena, màrtir de la lluita per la
terra dels seus germans, que havia parlat amb Joan Pau II
a Manaus el 1980. Assassinat.
2016: Mor Fidel Castro als 90 anys.

novembre

Dia internacional contra la Violència
i l’Explotació de la dona.
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26

Dijous

27

Divendres

28

Dissabte

Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Sl 99
Ap 20,1-4.11–21,2 / Sl 83
Ap 22,1-7 / Sl 94
Lc 21,20-28 Virgili
Lc 21,29-33 Caterina Labouré
Lc 21,34-36
Joan Berchmans
1984: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuayco, Perú.
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiant universitari peruà, 1975: El FRETILIN, Front Revolucionari per un Timor Est
2017: Frau en les eleccions presidencials d’Hondures, la repressió
mort durant la seva detenció i interrogatori pels militars.
Independent, declara la independència del país, que era
contra els opositors deixa 40 morts i més de 1.000 detinguts 1980: Juan Chacón i companys dirigents del FDR, màrtirs a El
colònia de Portugal.
arbitràriament.
Salvador. 40 anys.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, màrtir de la Causa dels
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.
pobres, Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdot, obrer, màrtir de les
CEBs, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, rector, màrtir dels camperols d’El Salvador.
40 anys.

1r Diumenge d’Advent 1980: Dorothy Day, Fundadora Pacifista del Moviment Catholic
Worker al servei dels desemparats.
Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 / Sl 79
1Co 1,3-9 / Mc 13,33-37 2000: Mor a Panamà mossèn Antonio Fernández Ibáñez, defensor
Sadurní
dels grups ètnics més desprotegits.
1810: Miguel Hidalgo, rector de Dolores, promulga a Guadalajara 2017: Cadena perpètua a 29 dels acusats en la Megacausa dels
el primer Ban d’Abolició de l’Esclavitud i els privilegis
«vols de la mort», Argentina
colonials, Mèxic.
Dia de Solidaritat amb el Poble Palestí (ONU)
1916: Desembarcament massiu de Marines i implantació del
protectorat a la Rep. Dominicana.
1976: Pablo Gazzari, sacerdot argentí, Germanet de l’Evangeli,
segrestat i llençat viu al mar en els “vols de la mort”.

novembre
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Catalunya, la lluita pel relat
Francesc Escribano

Periodista, Vilanova i la Geltrú, Catalunya

En el món d’ahir, quan els poders fàctics volien
acabar amb un tema que els incomodava, la solució
era fàcil: aplicaven tota la força disponible al seu
abast per ocultar-lo, invisibilitzar-lo i aconseguir
que no se’n parlés gaire o gens. Eren els temps en
els quals imperava la censura i l’autocensura com
a mètodes de repressió dels continguts i de la dissidència política. En el món d’ahir, quan un pare
no volia que els seus fills accedissin a determinats
continguts, ho tenia fàcil, només havia de tancar
amb clau a la biblioteca tots aquells llibres que
considerava perillosos.
En el món d’avui, la censura ja no funciona
de la mateixa manera i, per tant, la fórmula que
acostuma a aplicar el poder per fer front a tot allò
que no li agrada és directament la contrària. Enlloc
de parlar-ne poc, parlar massa. En un món hipercomunicat, on estem permanentment connectats,
rebent, reenviant i emetent missatges sense parar,
el silenci no pot ser una opció. La confusió, sí.
Per això, quan apareix qualsevol tema problemàtic,
enlloc de voler ocultar-lo, el que s’acostuma a fer
és barrejar les mentides amb les mitges veritats,
envoltar-lo de xerrameca i ximpleria i deixar que
facin el joc l’avidesa esbojarrada de les xarxes socials i la voracitat insensata de determinats mitjans
de comunicació moderns. Aquell vell axioma que
deia que sempre era bo que parlessin de nosaltres
encara que ho fessin malament, té un límit, el límit
de parlar-ne massa i superar el nivell i la intensitat
màxima de xerrameca que podem arribar a suportar.
Quan dic xerrameca, em refereixo a aquesta barreja indiscriminada que es produeix actualment a
les xarxes i als mitjans entre fonts documentades
i indocumentades, entre professionals de la informació i ciutadans anònims que difonen missatges i
notícies i entre gent que sap i gent que no sap del
que parla.
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Aquesta reflexió teòrica la faig induït per dues
poderoses circumstàncies: una és la meva dedicació
professional al món de la comunicació, que m’hi fa
pensar cada dia i l’altra, potser més determinant,
té a veure amb la meva condició de català i al fet
d’haver viscut un any d’una intensitat política inèdita en la nostra història recent, que també m’hi ha
fet pensar i molt.
El que hem viscut a Catalunya aquests últims
mesos, marcats especialment per la celebració del
Referèndum de l’1 d’Octubre i per la repressió de
la qual va ser objecte, és un bon exemple de com
funcionen les coses en el món d’avui. Abans, per
valorar una situació d’aquestes característiques, ho
hauríem fet a través d’una proporció equilibrada de
fets, notícies i opinions que ens ajudarien a discernir entre la veritat i la mentida. Ara, tot això està
més que superat. Fets? Opinions? Veritat? Mentida?
Tot això sembla formar part del passat. Ara tot es
redueix a un nou i poderós mantra: el relat. Tant se
val quins són els fets objectius, la realitat contrastada, les raons, la justícia... La clau de la victòria
mediàtica, l’objectiu central de tots els esforços
s’han de concentrar i passen per construir un relat
prou potent i versemblant capaç de créixer i multiplicar-se a través de les xarxes socials.
És el que vam viure a Catalunya el dia 1 d’Octubre. El govern de la Generalitat va convocar un
referèndum sobre la independència de Catalunya; el
govern espanyol va assegurar que era il·legal i que
no se celebraria mai; la Generalitat va dir que sí; el
govern espanyol va insistir en que no; però finalment el referèndum es va celebrar i més de dos milions de catalans van anar a votar. Les imatges del
que va passar a Catalunya aquell primer d’octubre
van donar la volta al món. Els periodistes internacionals ho van certificar. Milions de persones es van
mobilitzar de manera pacífica, però la policia, per

mandat judicial i, sobretot, per ordre del Govern espanyol, va intervenir en alguns col·legis electorals
i va acabar amb la votació reprimint amb duresa els
votants que intentaven defensar les urnes. Els fets
són clars, les imatges contundents, la responsabilitat de la violència, aparentment inqüestionable.
Però això, ja ho hem dit, no és determinant. El que
importa és el relat i el cas català és un exemple
claríssim per analitzar la manera com es reconstrueix la realitat a partir, no del que ha passat, sinó
del que més convé que hagi passat.
Els polítics catalans responsables del referèndum han acabat a la presó i a l’exili acusats de
rebel·lió, perquè una maquinària perfecta de construcció d’un relat impecable ha consolidat la idea
que el procés va ser violent. La violència és la clau
en el relat. La única realitat possible és la realitat
construïda, tant se val que sigui veritat o mentida,
tant se val que les imatges ho puguin desmentir o
no –com va passar en una entrevista amb Alfonso
Dastiz, Ministre d’Exteriors, a la BBC on va voler
convèncer l’entrevistador que les imatges de càrregues policials fetes pels equips informatius de la
cadena eren falses. L’únic que importa és repetir
una i mil vegades el relat per aconseguir que les
xarxes i els mitjans el repeteixin i el viralitzin per
magnificar la cerimònia de la confusió i la xerrameca interminable que va associada a la nova manera
de comunicar-nos en aquest segle XXI.
I enmig d’aquest paisatge nou i pintoresc, lluny
molt lluny, queden la veritat i la mentida. I més
lluny encara la justícia. El principal problema és
com fer-hi front, com lluitar contra aquesta nova
realitat. En el món d’ahir, no dic que fos fàcil evitar
la censura però, amb el temps, s’havien arribat a
trobar els mecanismes per sortejar-la amb èxit. En
el món d’avui, tot sembla més complicat, però en
cap cas és impossible. El cas de Catalunya és un
bon exemple de com es construeix un relat des del
poder en aquests temps de la postveritat i de la
hipercomunicació que estem vivint, però també és
un bon exemple de com s’està confrontant aquest
relat i com s’està intentant desmuntar aquesta
estratègia. És un cas encara viu. Caldrà seguir connectats i vigilants per veure com evoluciona.

Khan Akademy:
Meravelles possibles amb
la tecnologia més simple
Salman Khan és el creador de la Khan Academy,
una web gratuïta que permet que nens i adolescents
d’arreu del món aprenguin matemàtiques i ciències al
seu ritme, a través de vídeos i exercicis.
La plataforma, amb més de 60 milions d’usuaris
registrats a 190 països, ofereix en més de 30 idiomes
material educatiu, gratuït, a través d’internet, per a
totes les edats i a qualsevol lloc del món. El sistema
d’aprenentatge personalitzat permet als alumnes
aprendre dins i fora de l’aula, matèries com les matemàtiques, la ciència o la història. El seu sistema està
sostingut per Bill Gates i altres generoses fortunes.
Nascut a Nova Orleans el 1976, de mare índia i
pare bengalí, i criat en una llar que es mantenia amb
el just, Khan s’ha guanyat la fama de revolucionari
amb un sistema sorgit de la seva pròpia experiència.
L’enginyer elèctric, matemàtic i informàtic format a
Harvard i el MIT creu que cada estudiant és únic i té
ritmes d’aprenentatge únics, que el sistema tradicional d’ensenyament no pot satisfer.
Khan planteja una mena d’escola al revés: s’aprèn
a casa, amb lliçons gravades en vídeo i exercicis, i es
fan els deures a l’aula. D’aquesta forma, l’estudiant
que no ha entès un concepte només ha de rebobinar
la lliçó les vegades que li calgui, fins que la domini.
I el professor, que disposa d’un programa per seguir
els progressos i entrebancs de cada alumne a casa,
pot invertir el seu temps en resoldre llacunes. La seva
proposta passa pel contrari que l’escola tradicional
que et castiga per experimentar i fracassar. Diu: “Puja
a la bici i cau. Fes-ho tantes vegades com et calgui,
fins que la dominis. L’alumne que treballa al seu ritme, de cop comença a interessar-se i a evolucionar”.
Khan ho va aprendre de la seva cosina Nadia, una
intel·ligent nena de dotze anys a la qual el 2004 se
li havien entravessat les matemàtiques. L’analista va
decidir donar-li lliçons telefòniques. Després d’això,
Khan es va trobar ensenyant a una quinzena de fills
de familiars i amics. El telèfon no era pràctic, així
que va provar amb sessions en grup per skype, però
no resultava tan eficaç fins que un amic el va animar
a fer vídeos i pujar-los a YouTube.
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2018 mor Amos Oz, pacifista,
escriptor i professor israelià.
Defensor dels acords de pau i del
diàleg amb els palestins. Creador
del moviment Xalom Akhav (Pau
Ara). “Penso que l’essència del
fanatisme resideix en el desig
d’obligar els altres a canviar.”
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30

Dilluns

1

Dimarts

Rm 10,9-18 / Sl 18
Is 11,1-10 / Sl 71
Mt 4,18-22 Eloi
Lc 10,21-24
Andreu apòstol
1967: La conferència episcopal brasilera (CNBB) protesta contra 1981: Diego Uribe, sacerdot, màrtir de la lluita d’alliberament
del seu poble, Colòmbia.
l’empresonament de sacerdots.
2017: El militar salvadorenc Orlando Montano entra a la presó a 2000: El jutge Guzmán disposa l’arrest domiciliari i el processament
de Pinochet.
Madrid, extraditat des d’Estats Units, el primer de 20 acusats
més per la matança dels jesuïtes de la UCA de San Salvador.
Dia mundial de la lluita contra la SIDA.
Eclipsi penombrós de Lluna, visible a Amèrica
Plena: 7h29m (UTC) a Bessons

2

Dimecres

Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 15,29-37
Bibiana
1823: Declaració de la doctrina Monroe: «Amèrica pels americans».
1956: Desembarcament del Granma a Cuba.
1972: Panamà reconeix el dret dels indígenes a la seva comarca.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel i Jean
Donovan, de Maryknoll, segrestades, violades i assassinades.
El Salvador.
1990: Camperols màrtirs d’Atitlán, Guatemala. 30 anys.
2011: El govern espanyol demana l’extradició dels militars que
assassinaren Ignacio Ellacuría i companys, per assassinat,
terrorisme i crims contra la Humanitat.

desembre

Maryknoll

Dia internacional contra l’esclavitud (ONU).
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Dijous

4

Divendres

5

Dissabte

Is 26,1-6 / Sl 117
Is 29,17-24 / Sl 26
Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Mt 7,21.24-27 Joan Damascè, Bàrbara
Mt 9,27-31 Sabas
Mt 9,35–10,1.6-8
Francesc Xavier
1502: Moctezuma és entronitzat com a senyor de Tenochtitlan. 1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de Palmares, 1492: En el seu primer viatge Colom arriba a La Española.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú.
Brasil.
1824: La constitució brasilera, en la seva llei complementària,
2002: Mor Ivan Illich, filòsof i sociòleg de l’alliberament.
prohibeix als leprosos i negres anar a escola.
2000: Dos exgenerals argentins són condemnats a cadena perpètua
Dia internacional del discapacitat.
per la justícia italiana: Suárez Masón i Santiago Riveros,
per crims durant la dictadura.
Dia internacional del Voluntariat i
de la cura ambiental (ONU).

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

Nicolau de Bari
Nicolau de Mira
1534: Fundació de Quito.
1969: Mor João Cândido, l’”almirall negre”, heroi de la Revolta de
Chibata de 1910, Brasil.
2013: Mor Nelson Mandela.

desembre
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Dilluns

8

Dimarts

9

Dimecres

desembre

Is 35,1-10 / Sl 84
Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Is 40,25-31 / Sl 102
Lc 5,17-26 Concepció de Maria
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38 Leocàdia, Valeri
Mt 11,28-30
Ambròs
1975: El govern militar d’Indonèsia envaeix Timor Est, matant 1542: Las Casas acaba la seva «Brevísima relación de la destrucción 1824: Victòria de Sucre a Ayacucho. Última batalla per la
de las Indias».
Independència.
60.000 persones en dos mesos.
1981: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, hondurenys, celebradors de 1965: Clausura del Concili Vaticà II.
1976:
Ana
Garófalo,
metodista,
màrtir
de
la
Causa
dels
pobres,
la Paraula i màrtirs de la solidaritat amb els refugiats.
Buenos Aires, Argentina
1977: Alicia Domont i Leonie Duquet, religioses, màrtirs de la
Minvant: 22h36m (UTC) a Verge.
solidaritat amb els familiars de desapareguts a l’Argentina.
1994: La justícia turca condemna Leyla Zana a disset anys de
presó per defensar els drets dels kurds.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdot que treballava amb els
camperols a Orient, assassinat per paramilitars, Colòmbia.
2004: dotze països funden la Comunitat Sud-americana de Nacions:
361 milions d’habitants.
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10

Dijous

11

Divendres

Is 41,13-20 / Sl 144
Is 48,17-19 / Sl 1
Mt 11,16-19
Mt 11,11-15 Damas
Eulàlia de Mèrida
1898: Espanya, derrotada, cedeix Puerto Rico i Filipines als EUA. Lars Olsen Skrefsrud
1948: L’ONU proclama la Declaració Universal dels Drets Humans. 1978: Gaspar García Laviana, sacerdot, màrtir de les lluites
1996: Es concedeix el Nobel de la Pau a José Ramos Horta, autor
d’alliberament, Nicaragua.
del pla de pau per al Timor Est del 1992, i a Carlos Ximenes 1994: Primera Cimera Americana, a Miami. Els governs decideixen
Belo, bisbe de Dili.
crear l’ALCA, sense la participació dels pobles. El 2005
fracassarà.
1997: El govern socialista francès aprova la reducció de la jornada
setmanal a 35 hores.
Dia internacional de les muntanyes

Dia dels Drets Humans (ONU)
Dia dels drets dels animals

3r Diumenge d’Advent
Is 61,1-2a.10-11 / Int.: Lc 1,46-54
1Te 5,16-24 / Jn 1,6-8.19-28

Llúcia
1968: La Cambra dels Diputats s’oposa al Govern i és suprimida,
Brasil.
1978: Independència de Santa Lucía.

Dissabte

Zac 2,14-17 / Sl 95
Lc 1,39-45
Guadalupe, Juan Diego
1531: Maria s’apareix a l’indi Juan Diego al Tepeyac, on s’adorava
Tonantzin, la «venerable Mare».
1981: Matança d’«El Mozote», centenars de camperols a Morazán,
El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza “Tencho”, seminarista, màrtir, Huehuetenango, Guatemala.
2002: El Congrés de Nicaragua desafora l’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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Dilluns

15

Dimarts

Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24
So 3,1-2.9-13 / Sl 33
Mt 21,23-27 Valerià
Mt 21,28-32
Joan de la Creu
1975: Daniel Bombara, membre de la JUC, màrtir dels universitaris
Teresa d’Àvila
compromesos amb els pobres a l’Argentina.
1890: Rui Barbosa ordena cremar els documents relatius a la situació
de l’esclavitud al Brasil per esborrar la taca de la nació. 2009: Mor Ronaldo Muñoz, teòleg de l’alliberament xilè, exemple de
coherència entre fe, teologia i pràctica. A Santiago de Xile.
1973: L’ONU identifica Puerto Rico com a colònia i afirma el seu
dret a la independència.
Eclipsi total de Sol, visible a Amèrica Con Sud

desembre

Nova: 14h16m (UTC) a Sagitari
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Dimecres

Is 45,6-25 / Sl 84
Lc 7,19-23
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, a San Francisco,
MG, Brasil.
1991: Indígenes màrtirs del Cauca, Colòmbia.
1993: Aixecament popular a Santiago del Estero, Argentina, on es
cala foc a les seus dels tres poders de l’Estat..

17

Dijous

18

Divendres

Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Jr 23,5-8 / Sl 71
Mt 1,1-17 Rufus i Zòsim
Mt 1,18-24
Joan de Mata, Llàtzer
1819: Es proclama la República de la Gran Colòmbia a Angostura. 1979: Matança de camperols a Ondores, Perú.
1830: Mor, víctima de tisi o càncer, prop de Santa Marta, Colòmbia, 1979: Matança de camperols a El Porvenir, El Salvador.
Simón Bolívar, l’Alliberador de Veneçuela, Colòmbia, Equador 1985: João Canuto i fills, líder sindical al Brasil.
i Perú, i fundador de Bolívia, als 47 anys d’edat.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la corrupció de
2009: Antonio Aparecida da Silva, teòleg negre de l’alliberament,
la policia, Río de Janeiro.
brasiler, símbol de la teologia negra llatinoamericana. A São 1994: Es recuperen les restes de Nelson MacKay, primer cas dels
Paulo-Marília, Brasil.
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).

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

Domènec de Silos, Ceferí
1818: Luis Beltrán, sacerdot franciscà, «primer enginyer de l’exèrcit
alliberador» dels Andes, Argentina.
1989: Els EUA ataquen i envaeixen Panamà per capturar Noriega.

Dissabte

Jt 13,2-7.24-25a / Sl 70
Lc 1,5-25
Nemesi
1994: Crisi econòmica mexicana: deu dies més tard la devaluació
del peso arribaria al 100%.
1994: Alfonso Stessel, 65 anys, sacerdot, assassinat a ganivetades
i trets a Guatemala.
2001: Després d’un discurs del president, el poble argentí surt al
carrer provocant la seva renúncia.
2001: “Pocho” Lepratti, 36 anys, dirigent de barri i catequista,
militant pels Drets dels Infants, assassinat per la policia
de Rosario, Argentina. Moren 30 persones més. www.
pochormiga.com.ar
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Dilluns
Ct 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 10h02m (UTC)

desembre

Creixent: 21h41m (UTC) a Àries
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22

Dimarts
1Sm 1,24-28 / Int.:
1Sm 2 Lc 1,46-56

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

Mq 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 deu mil persones.
1989: Gabriel Maire, assassinat a Vitoria, Brasil per la seva
pastoral compromesa.
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Dijous
(mitjanit:) Is 62,1-5 / Sl 88
Ac 13,16-17.22-25 / Mt 1,1-25

25

Divendres

26

Dissabte

Ac 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Mt 10,17-22
Hermínia i Adela
Nadal
Esteve
1873: Expedició repressiva contra els guerrillers dels quilombos 1553: Valdivia és derrotat a Tucapel pels araucans.
1864: Comença la Guerra de la Triple Aliança: Brasil, Argentina i
a Sergipe, Brasil.
Uruguai contra Paraguai.
1652: Alonso de Sandoval, testimoni de l’esclavitud a Cartagena
1896: Mor a Sabadell, Isabel Vilà, primera sindicalista catalana.
1996: Vaga general a l’Argentina.
de Indias, profeta i defensor dels negres.
1925: La llei brasilera passa a garantir quinze dies a l’any de
vacances a la indústria, el comerç i els bancs.

facilita els acomiadaments.
Sagrada Família
Sir 3,2-6.12.14 / Sl 127 2001: Petrona Sánchez, líder camperola i de l’organització de dones,
assassinada per les FARC a Costa de Oro, Chocó, Colòmbia.
Col 3,12-21 / Lc 2,22-40
2007: És assassinada Benazir Butto, al Pakistan.
Joan evangelista
2011:
José María ‘Pichi’ Meisegeier sj. Membre del MSTM (Mov.
1512: Promulgació de noves lleis reguladores de “l’encomienda”
Sacerdots per al Tercer Món). Inclaudicable en la Causa
dels indis, per les denúncies de Pedro de Córdoba i Antonio
dels pobres del poble villero. Argentina
Montesinos.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacic de la nació Pankararé, Brasil,
mort en lluita per la terra.
1985: El governador de Río de Janeiro firma la llei 962/85 que
prohibeix la discriminació racial als ascensors dels edificis.
1996: Vaga d’un milió de sud-coreans contra la llei laboral que

desembre
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Is 52,7-10 / Sl 97
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18
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28

Dilluns

29

Dimarts

30

Dimecres

1Jn 2,12-17 / Sl 95
1Jn 2,3-11 / Sl 95
Lc 2,36-4029
Lc 2,22-35 Sabí
Sants Innocents
Tomàs Becket
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1987: Més de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabà, Brasil, 1502: Salpa d’Espanya la flota més gran d’aleshores: 30 vaixells amb
uns 1.200 homes, sota el comandament de Nicolás de Obando.
tirotejats al pont del riu Tocantins, atacats per la Policia
1977: Matança dels camperols d’Huacataz, Perú.
Militar.
2001: Edwin Ortega, camperol chocoà, líder juvenil, assassinat
per les FARC en una assemblea de joves al riu Jiguamandó, 1996: Acords de Pau entre el Govern guatemalenc i la guerrilla
Plena: 01h28m (UTC) a Àries
que posen fi a 36 anys d’hostilitat, més de 100.000 morts
Colòmbia.
1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Mt 2,13-18

desembre

2010: Govern i Universitat acorden continuar les excavacions
per trobar restes de desapareguts durant la dictadura,
Montevideo.
2012: Detinguts i processats vuit militars per l’assassinat de Víctor
Jara a Santiago de Xile, 39 anys després.
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i 44 aldees arrasades.
Dia internacional per la biodiversitat.

31

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

1

Divendres

2

Dissabte

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.

Any 2020, dins dels següents decennis de l’ONU:
2011-2020: Decenni de la seguretat vial, de la biodiversitat i de l’eradicació del colonialisme
2014-2024: Decenni de l’energia per a tothom sostenible
2015-2024: Decenni internacional dels afrodescendents
2016-2025: Decenni de l’ONU d’acció sobre la nutrició
2018-2028: Decenni internacional per l’acció Aigua per al Desenvolupament Sostenible
2019-2030: Decenni de l’ONU per l’Agricultura Familiar
www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/index.html
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Garantir l’accés mundial a internet
Reconegut com a dret humà i obligació moral
Laura Morral
iwith.org, Barcelona, Catalunya

La bretxa digital encara afecta milions d’habitants
del nostre planeta. Si continuem així, l’objectiu de
l’ONU que el 90% de la població tingui accés a internet el 2050 queda lluny de complir-se.
Aquest és el gran repte que encara queda per
assolir i que agreuja, encara més, les desigualtats
econòmiques, socials i educatives que existeixen entre
diferents territoris del planeta.
Segons l’ONU, 3.900 milions de persones estaven
connectades a internet a finals de 2018. Aquesta xifra
representa un 51,2% de la població mundial i significa un avenç respecte del 48,6% del 2017. Tot i així,
encara hi ha una gran bretxa de penetració d’internet
entre unes regions del món i unes altres.
Per aquest motiu, els estats, les administracions i
tots els agents implicats han de prioritzar les inversions en educació, alfabetització en línia i infraestructures de banda ampla.
L’endarreriment a l’hora d’estendre una xarxa d’accés mundial obrirà, encara més, la bretxa entre els
que aprofiten internet i els seus beneficis, i els que
no tenen accés a la xarxa i estan marginats, perquè
viuen en una regió sense connexió. Si no s’hi posa una
solució, les persones o territoris que no tenen internet
podrien quedar condemnades a un estat de marginació
més gran del que viuen ara.
Un dels problemes és que la majoria dels llocs que
romanen fora de línia són rurals i remots i els costos
d’instal·lació d’internet mòbil i altres tecnologies són
cinc vegades més alts que no pas els costos d’installació a les àrees urbanes.
Per aquest motiu, les empreses de telecomunicacions necessiten incentius per connectar aquestes zones
i, fins ara, els estats i els responsables d’aquest àmbit
estan mirant cap a un altre costat mentre la meitat del
món continua sense connexió!
Els alts costos són una de les principals causes
210

de la bretxa digital. L’objectiu de l’ONU de tenir un
internet assequible és que el cost d’1 giga de dades
no superi el 2% dels ingressos. A Sud-àfrica, un dels
països més avançats del seu continent, només el 20%
de la població se’l pot permetre. A Moçambic, un dels
països més pobres del món, internet és impensable per
a gairebé tothom.
El problema és que la inversió dels operadors de
telecomunicacions s’ha estancat o ha disminuït els
darrers anys, i la inversió sovint és ineficient, amb
fons mal assignats per arribar a la majoria de les persones. Però quan es tracta de reduir la bretxa digital,
les excuses no haurien d’existir. És una obligació moral
no deixar ningú enrere.
No només això. Garantir la connexió dels desafavorits forma part també dels seus drets humans. Així,
almenys, ho consideren les Nacions Unides, que defensen que l’accés a la xarxa sigui un dret fonamental.
La resolució advoca per augmentar l’accés a internet,
ja que facilita moltes oportunitats per a una educació
assequible i inclusiva a nivell mundial, i proporciona
altres recursos per a l’educació, especialment, a través
de la bretxa digital.
La decisió de les Nacions Unides és particularment
rellevant quan tenim en compte que alguns governs
han començat a utilitzar internet i a tallar-ne l’accés
com a mesura per controlar els ciutadans, fins i tot per
a qüestions que es poden considerar menors.
A més, centrar-se en l’accés i el preu pot distreure
d’un altre problema important. Arreu del món, l’ús
d’internet està estretament vinculat a l’educació, i
moltes persones que no hi estan connectades estan
mancats d’educació bàsica i d’habilitats digitals. La
manca d’habilitats també podria generar una crisi en
un món actual, hiperdigitalitzat.
Estar desconnectats significa no poder-se beneficiar dels importants recursos socioeconòmics que

ofereix el món digital i tots els seus avenços. Quan els
governs i les empreses privades cerquen com instal·lar
infraestructura, també han d’invertir en capacitació i
educació.
L’alfabetització és un gran obstacle: si les persones
no poden llegir i escriure, si no tenen les habilitats
necessàries fins i tot quan internet sigui assequible, no
se’n beneficiaran. Avui dia, gairebé tots els serveis es
poden proporcionar a través d’internet. I la bretxa està
creixent perquè més serveis s’estan movent en línia.
Per això, s’han fixat set ambicioses metes per ampliar la infraestructura de banda ampla i l’accés i utilització d’internet per a tots els habitats del planeta,
amb l’objectiu d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides. Van
establir-se el setembre del 2015 per millorar la vida
i l’economia de les persones sense accés, evitant així
que la meitat del món estigués desconnectat.
Fem un resum per internet el 2025:
· El 2025, tots els països han de disposar
d’un pla o estratègia de banda ampla finançada, o incloure la banda ampla en les seves
definicions d’accés i servei universals.
· El 2025, els serveis de banda ampla bàsics
han de ser assequibles als països en desenvolupament, representant menys del 2% de la
renda nacional bruta mensual per càpita.
· El 2025, l’índex de penetració de la banda
ampla/usuaris d’internet ha d’assolir el 75%
mundial, el 65% en els països en desenvolupament i el 35% en els països menys avançats.
· El 2025, el 60% dels joves i adults ha d’haver aconseguit al menys un mínim nivell de
competències en aptituds digitals sostenibles.
· El 2025, el 40% de la població mundial ha
d’utilitzar serveis financers digitals.
· El 2025, el percentatge de microempreses i
petites i mitjanes empreses desconnectades
s’ha d’haver reduït un 50% per sector.
· El 2025, s’ha d’haver aconseguit la igualtat
de gènere en totes les metes.
Les conclusions són clares. Internet Universal, sí,
però reduir desigualtats econòmiques, socials, educatives i de tota mena entre les regions continua essent
una obligació planetària. Perquè si no, de res serveix
connectar el món a l’entorn digital.

La FUNDACIÓ iWith.org és una organització sense
afany de lucre, internacional, amb la missió d’ajudar el
Tercer i Quart sector en l’aprofitament de les oportunitats que ofereix internet. Acompanyem les entitats
del sector sense afany de lucre en tot el procés i els
oferim la Plataforma de Serveis Internet Abcore Cadí
(www.abcore.org/es), desenvolupada per iWith per a
elles.
Què oferim:
Dominis: elecció del nom, registre i gestió. Allotjament web: disposem d’una infraestructura moderna
de servidors que permet allotjar webs, campus, botigues virtuals i bases de dades per a projectes solidaris.
Programació web: disposem de la programació de referència en el sector no lucratiu. Amb Adcore Cadí, les
organitzacions tenen tot allò imprescindible. A més,
podem integrar Wordpress, Drupal, Prestashop, Vtiger i
altres sistemes CMS a la mateixa plataforma. Disseny:
a iWith ens centrem en els objectius de comunicació
de cada projecte, mantenint la imatge corporativa i
reforçant un impacte clar, creatiu i senzill.
Continguts: els continguts són autoeditables per
la pròpia organització. El nou editor OnPage permet
escriure directament sobre la pàgina sense perdre el
context.
Comunicació web: a més de les pàgines web,
Abcore Cadí integra una infinitat d’eines pensades
per a les ONG, com ara newsletter, servei de notes de
premsa, notícies, esdeveniments, glossaris, formularis,
etc. Tots els projectes es poden adaptar a les lleis
actuals: la LSSI, LOPD i Llei de Transparència, així com
a les tecnologies de moda: webs per mòbils, tàblets,
HTML5, CSS3...
Tots els nostres projectes van acompanyats d’una
consultoria, i noves tecnologies per detectar les oportunitats que ofereixen les TIC per als projectes no
lucratius.
A iWith tenim experiència aplicada en el Tercer i
Quart Sector (ONGs, associacions, empreses solidàries
i emprenedors socials) a l’hora de gestionar la sol·licitud d’ajudes for non-profit, gestió de campanyes de
publicitat Google Ad Grants, internet per a la sensibilització, campus de formació on-line, botigues virtuals,
captació de fons, xarxes socials, gestió interna i treball en xarxa.
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CANVIAR PER ROMANDRE FIDEL
Frei Betto
São Paulo, SP, Brasil

El baró de Lampedusa va dir que “cal que tot
canviï perquè tot resti com està”. De fet, hi ha canvis
i canvis. És òbvia l’accelerada innovació tecnològica
que imposa nous paradigmes a la humanitat. Es produeixen, ara, avenços inimaginables en àrees com intel·ligència artificial, biotecnologia, nanotecnologia,
carrera espacial... Prometeu ha aconseguit desencadenar-se, i fa l’efecte que els humans poden superar
tots els límits. Sí, anhelem fins i tot la immortalitat.
Aquí en aquesta Terra, ja que no se sap què hi ha a
l’altre costat –excepte el que en diuen les religions–
sense cap comprovació científica.
Així, una fabulosa indústria es mou per assegurar,
a qui ho pot pagar, l’elixir de l’eterna joventut: medicaments que prometen retardar l’envelliment; gimnasos; cirurgies plàstiques que disfressen l’avançament
de l’edat; i fins i tot el congelament del cos de morts
en l’expectativa que la ciència vingui a descobrir com
reanimar-los.
Passa, però, que tot aquest encantador món de
la joventut perenne està reservat a la minoria rica
capaç de gastar fortunes amb l’esperança de posposar
allò inevitable: la mort. Encara que s’inventin recursos rejovenidors, la mort sorprèn. No sempre arriba
en forma d’envelliment. De vegades irromp com una
malaltia incurable (Steve Jobs); accident (Ayrton
Senna) o violència (John Lennon). Cap dels tres podia imaginar que el final de les seves vides s’esdevindria tan precoçment. Tenien el món als seus peus. I
no obstant...
Les innovacions tecnològiques i els avenços científics són positius i, poc a poc, s’amplia el nombre
de persones amb accés, per exemple, a la telefonia
mòbil. A molts països el nombre de mòbils ja supera
el d’habitants.
Hi ha, no obstant, un factor que impedeix afirmar
que estem en camí del millor dels mons: la desigualtat social. En especial a Amèrica Llatina i el Carib,
on és més accentuada que a d’altres continents.
Llatinoamericans i caribenys conviuen amb un gran
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contingent de persones a les quals els manquen les
condicions mínimes per a una vida considerada digna.
Segons la CEPAL (2018), 184 milions de llatinoamericans (10,2% de la població del continent) viuen en la
pobresa, i 63 milions en la misèria.
Als països desenvolupats, sobretot a l’Europa
occidental, quan em pregunten com és la lluita pels
drets humans al nostre continent, sovint replico:
“Drets humans? Això és un luxe. Encara lluitem per
conquerir drets animals: protegir la cria, alimentar-se...”.
Thomas Piketty, en el seu clàssic El capital en
el segle XXI, va demostrar que la concentració de
la riquesa mundial en mans de poques famílies (84
persones físiques disposen de la renda equivalent a la
que tenen 3.500 milions de persones, la meitat de la
humanitat, Oxfam-Intermón) es deu a l’augment de
l’especulació financera, agreujat per un injust sistema
de transmissió d’herències.
François Bougnignon, a La globalització de la
desigualtat, reforça la tesi de Piketty. L’augment de
la precarització del treball (tercerització, desindicalització, etc.) i la reducció de sous, sumats al fet que
l’economia / globocolonitzada / no obeeix normes
internacionalment acceptades (hi ha paradisos fiscals, veritables coves d’Alí Babà!), fan que disminueixi l’elit que s’apropia de la riquesa i superi la fantasia
de Walt Disney en crear la milionària i avariciosa
figura de l’oncle Garrepa.
Fa vint anys, demostra Bourguignon, el nivell de
vida a països com França i Alemanya era 20 vegades
més alt que a la Xina i l’Índia. Avui, només 10 vegades. El lector dirà: “Que bé! Menys desigualtat!”. De
bo res. El creixement de la Xina i l’Índia segueix els
mateixos paràmetres de França i Alemanya, el voraç i
piramidal capitalisme. I això són tres mil milions de
persones que sobreviuen al món, amb menys de 2,5
dòlars per dia!
Pel que fa a les mesures adoptades com a positives a Amèrica Llatina, com les privatitzacions i

la reducció de despeses socials del govern (vegeu
l’ajustament fiscal al Brasil), l’autor conclou: “Moltes
d’aquestes reformes gairebé sempre van tenir efectes
de desigualtats. De fet, entre 1980 i 1990, va haver-hi un augment substancial de la desigualtat en
els països més afectats per aquests programes: Argentina, Mèxic, Perú, Equador i fins i tot Brasil”.
I les privatitzacions? Llegiu què en diu: “La transformació de monopolis públics en privats, amb regulació insuficient, va permetre el sorgiment de nous
rendistes i, en alguns casos, l’acumulació d’immenses
fortunes”.
Als EUA, on la suposada democràcia política en
res coincideix amb la manca total de democràcia
econòmica, la caiguda real del sou mínim entre 1980
i 1990, i la debilitat dels sindicats, van causar un
augment del 20 al 30% en la desigualtat social. La
fortuna del 10% més ric va créixer del 64% al 71%
entre 1970 i 2010.
Segons Jason Hickel, els països en desenvolupament passen anualment més de 125.000 milions
de dòlars a les nacions riques (i els paradisos fiscals
emmagatzemen, per any, 170.000 milions de dòlars).
El 2012 (darrera actualització de dades), els països
perifèrics van rebre, en ajudes i inversions, 1.300
milions de dòlars. I, el mateix any, van remetre als
rics, 3.300 milions de dòlars! És a dir, 2.000 milions
més del que van rebre. Del 1980 al 2012, l’extorsió va
ser de 16.300 milions de dòlars, el que correspon al
PIB dels EUA.
Per tant, és una equivocació que Amèrica Llatina
i el Carib centrin la seva atenció en les innovacions
tecnològiques i els avenços científics. La prioritat és
enfortir els moviments socials, l’apoderament popular,
per aturar la submissió política i econòmica dels nostres països davant les nacions metropolitanes. Davant
la crisi dels governs progressistes al nostre continent,
és urgent avaluar autocríticament els errors comesos
i reprendre els vincles orgànics amb les classes populars que cerquen una alternativa al capitalisme.
En suma: o concentrem la lluita política en la
reducció de la desigualtat social o ens n’anem tots a
fer punyetes (fam, migracions, criminalitat, terrorisme, guerres), mentre que la diminuta elit que tot ho
comanda festeja a l’illa del privilegi i la cobdícia.

Un pacte mundial per
canviar l’economia
Iniciativa a la qual donar
suport mundialment
Vatican News, 190511

El Papa Francesc ha convidat tots els economistes, empresaris/es del món a la Trobada “Economia
de Francesc”, a Assís, 26-28 de març del 2020, que
permeti “conèixer qui s’està formant i comença a
estudiar i practicar una economia diferent, que dóna
vida i no mata, inclou i no exclou, humanitza i no
deshumanitza, té cura de la creació i no la destrueix”.
També convocarà alguns dels millors acadèmics
i especialistes en ciències econòmiques que avui
estan compromesos arreu del món amb una economia
semblant.
La trobada ajudarà a conèixer-se millor i a preparar un “pacte” per canviar l’economia actual i donar
un esperit a l’economia del demà: “que estigui en comunió amb totes les persones de bona voluntat, més
enllà de les diferències de creença i nacionalitat,
unides per un ideal de fraternitat, i atentes sobretot
als pobres i exclosos”, diu Francesc.
“La Carta Encíclica Laudato sí destaca que, avui
més que mai, tot està íntimament connectat i que
la protecció del medi ambient no es pot separar de
la justícia envers els pobres i de la solució dels problemes estructurals de l’economia mundial”. És necessari “corregir els models de creixement”, que són
incapaços de garantir el respecte pel medi ambient,
l’acceptació de la vida, la cura de la família, l’equitat
social, la dignitat dels treballadors i els drets de les
generacions futures.
Al final del document, el Papa expressa que
davant d’aquesta urgència “estem cridats a revisar
els nostres esquemes mentals i morals, per tal que
estiguin més en conformitat amb els manaments de
Déu i amb les exigències del bé comú” i demana a
tots els economistes i empresaris escoltar el seu cor,
perquè només així “se sentiran portadors d’una cultura valenta, i no tindran por de córrer riscos i comprometre’s a construir una Nova Societat”.
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La digitalització i la classe treballadora
Pablo Aceña de Mesa
Torrejón de Ardoz, Espanya
La immensa majoria de les persones del planeta
hem de guanyar-nos la nostra existència mitjançant
el treball. Som la classe treballadora, i hem d’abordar
aquest fenomen de la digitalització, que suposa una
modificació social mundial.
La pregunta no ha canviat: què fer? La resposta és
tan fàcil com complexa: organitzar-se davant del sistema que acapara obscenament, especialment significat en aquests 26 milmilionaris que segons l’informe
d’Oxfam Intermón de gener de 2019, Benestar públic,
o benefici privat, posseïen el 2018 tanta riquesa com
3.800 milions de persones, la meitat més pobre de la
humanitat; o davant del fet que els homes posseeixen
un 50% més de la riquesa mundial que les dones, en
un món en què, segons l’OIT, en el seu informe Perspectives socials i d’ocupació en el món, del 2019, de
3.300 milions de persones ocupades, la majoria no
gaudeix d’un nivell suficient de seguretat econòmica,
benestar material i igualtat d’oportunitats, atès que
2.000 milions treballen en el sector informal, i 700
estan en situació de pobresa, malgrat treballar.
A grans trets, amb 7.600 milions d’habitants al
món, cada persona que treballa ha de procurar-se la
seva subsistència i la d’1,3 persones més al llarg de
tota la seva vida. És imprescindible que la classe treballadora participi en la governança de les formes de
producció de béns i serveis, que des de finals del segle
XVIII, amb la irrupció de la màquina de vapor, ha
evolucionat fins a la robòtica avançada, la mineria de
dades, l’internet de les coses, el big data, la hiperconnectivitat, la tecnologia 3D, les plataformes digitals,
la indústria 4.0, la intel·ligència artificial, i molts
altres termes, de vegades, difícils d’entendre, influint
en el nostre present i enfrontant-nos a un futur que
ens atropella, però que està per determinar, sobretot
en funció de la saviesa humana que siguem capaços
d’adquirir i transmetre, superant individualitats.
Una humanitat així de fracturada, necessita sindicats forts per equilibrar les relacions asimètriques
entre el món del treball i els propietaris del capital.
La CSI (Confederació Sindical Internacional), amb 208
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milions d’afiliats el 2018, treballa per aconseguir-ne
250 el 2022. Aquest és el camí per implicar-se en la
governança de la revolució tecnològica, atès que no
es tracta exclusivament d’una qüestió tecnològica,
sinó d’un problema polític.
Cada vegada que s’ha produït un important salt
tecnològic –i l’actual és exponencial, s’ha incrementat
la productivitat i la desocupació. Des del pensament
hegemònic s’ha inoculat la idea que aquest salt serà
especialment dolorós per la pèrdua de llocs de treball,
quelcom que no té per què ser així, ja que essent
veritat que tenim un seriós problema d’equitat en la
distribució dels recursos, la digitalització pot ser la
clau d’una major justícia universal (visió utòpica), o
bé es pot produir el major desastre polític i social de
la història contemporània (visió distòpica).
Dependrà de la correlació de forces que s’estableixi per poder arribar a un nou contracte social, de
dimensions mundials, impulsat per la classe treballadora organitzada, per cercar la creació d’un sistema
d’ocupació decent, en el qual les noves realitats
tecnològiques siguin eines, i no pas enemigues del
progrés social.
Gràcies a la tecnologia i la seva productivitat, serà
possible substituir gran part de feina dura i repetitiva,
reduir jornades de treball, invertir en ecologia, en la
cura de la casa comuna, en energies renovables, tractament de residus, cures, igualtat, solidaritat, cultura,
justícia, oci... atès que tots aquests camps necessiten
professionals que treballin de forma combinada amb
els d’STEM (ciència, tecnologies, enginyeria i matemàtiques) per fer que les coses esdevinguin més fàcils.
Necessitat de sindicats forts
Qui necessita treballar per viure és de la classe
treballadora. No obstant això, part de la classe treballadora creu que és classe mitja perquè té una feina
que li permet sobreviure; però si la perdés i no tingués un patrimoni acumulat, s’empobriria ràpidament.
Això és el primer que hem d’aconseguir: estendre la
consciència de classe i donar el pas d’afiliar-nos a

un sindicat que ens faci més forts. Des d’allà, transformar la realitat, enfortint el paper de les relacions
laborals des de la pressió i la negociació col·lectiva
en la transició a la societat i l’economia digitalitzada;
adaptant els esquemes tradicionals d’acció sindical
a les noves realitats, i impulsant el diàleg social per
aconseguir marcs normatius i polítiques de suport per
als treballadors i treballadores. Tot això s’haurà de fer
de manera mundial, i els nivells d’actuació dependran
de les diverses regions o països, i branques laborals,
ja que no són pas les mateixes situacions dels treballadors/es de Namíbia que les dels EUA, ni són iguals
les problemàtiques de la indústria que les dels serveis.
Però, tot i que diversa, només existeix una classe
obrera, i per la seva pròpia naturalesa, està cridada
a la solidaritat. Evidentment, també han d’intervenir
altres actors: governs; universitats públiques... que,
juntament amb tot el sistema educatiu, contribueixin
a escolaritzar la tecnologia –quelcom ben diferent
de tecnificar les aules; partits polítics, que tenen la
responsabilitat última d’avançar socialment; organitzacions empresarials amb les quals dialogar i negociar,
no deixant l’organització de la feina en mans d’algoritmes...; moviments socials compromesos amb aquest
altre món necessari, sobretot els de dones, ecologistes i drets humans, perquè tenim l’obligació de fer que
la digitalització acabi amb qualsevol mena de bretxa
de gènere, i puguem comptar amb mitjans tecnològics
per salvar la nostra existència en el planeta.

treballadors, sense oblidar promoure espais de trobada
física per socialitzar les lluites; que la intel·ligència
humana estigui per damunt de la intel·ligència artificial; promoure una indústria pública i neta, generadora de recursos econòmics que abasteixin la despesa
social; basar l’economia en l’alta productivitat i no en
els baixos sous i males condicions laborals; millora
de qualificacions accessibles a la classe treballadora;
adoptar una mínima renda garantida per persones de
baixos ingressos o major dificultat per trobar feina;
inversió pública en investigació, desenvolupament i
innovació; foment de capacitats humanístiques que
incideixin en el desenvolupament de les tecnologies
per enfrontar-se al capitalisme «cognitiu» on Facebook, Twitter, YouTube, Google-Alphabet o Amazon, juntament amb Uber, Airbnb, Alibaba, Deliveroo... poden
arribar a ser un perill, no només per les condicions de
treball, sinó per a la mateixa democràcia. Hem d’aconseguir que la democràcia penetri a les empreses.
Per tot això, de la seva banda, els sindicats hauran d’invertir més mitjans materials i humans en la
formació sindical, per tal que els seus membres estiguin capacitats per evitar el perillós poder d’aquests
oligopolis tecnològics respecte de la transmissió d’informacions manipuladores, i formes esclavitzadores de
treball digital on la xarxa serveix com a plaça pública
de subhasta de treballadors/es, amb l’agreujant que
no t’acomiaden: «et desconnecten».
Connectem-nos a la realitat. Per etimologia,
sin-dicat significa «amb-justícia». La millor justícia
Mesures a prendre
s’ha de forjar des d’allò comunitari i participatiu,
Promoure un canvi de model productiu i energètic incidint molt especialment en què els sindicats utidel qual en neixin noves feines, més productives –i
litzin les eines digitals per estendre’s, formant adeper tant amb una jornada laboral menor, reformulant quadament els seus membres, promovent la formació
una fiscalitat basada en els beneficis empresarials de dels treballadors/es, i fent possible la protecció social
la digitalització, que permeti sufragar les despeses de d’aquells/es que no tinguin feina. Hem d’aconseguir
protecció social; transformació del model educatiu;
que la nostra connexió proletària s’activi simultàniareformes de la legislació laboral que contemplin noves ment per governar el futur des de la Solidaritat.
menes d’ocupació que actualment no estan subjectes
a relacions contractuals; recuperar drets perduts i
No ens calen màquines.
posar-ne en marxa altres de nous com la desconnexió
Ens cal humanitat.
digital dels treballadors angoixats per la connectivitat
No
ens
cal intel·ligència,
extrema que viola el seu temps de descans i la seva
ens
cal
amor i tendresa.
salut; aconseguir uns mínims retributius justos; conSense
aquestes
virtuts tot es perdrà.
trolar els processos de subcontractació de les empreses; establir legislació sobre el tractament de dades
Charles Chaplin
personals; ús d’eines digitals per a l’organització dels
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La violència, un llastre per a la
vida a l’Amèrica Llatina
Tica Font GREGORI

Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Barcelona, Catalunya

Amèrica Llatina ostenta el títol de ser la regió amb
la tassa d’homicidis més elevada del món. El nivell de
violència a les ciutats d’Amèrica Llatina s’assembla,
quant a intensitat, a un escenari de guerra silenciosa
o guerra invisible. Set dels 20 països amb major tassa
d’assassinats mundials el 2017 són llatinoamericans.
De les 50 ciutats amb nivells d’homicidis més alts, 42
estan a l’Amèrica Llatina, Los Cabos (Mèxic 365 homicidis), Caracas (Veneçuela 3.387 homicidis), Acapulco
(Mèxic 910 homicidis), Natal (Brasil 1.378 homicidis)
i Tijuana (Mèxic 1.897 homicidis) són ciutats que
superen els 100 morts per cada 100.000 habitants.
La majoria d’aquestes morts no són fruit de les
guerres, de conflictes armats, no són lluites pel poder
polític, són producte d’economies il·legals com ara
narcotràfic, tràfic de persones o òrgans, de la violència
de bandes o mares, del control territorial i de la violència interpersonal en la vida quotidiana. Economies
que no funcionen sense l’aplicació de violència.
La violència té uns efectes directes en la vida de
les persones i en el desenvolupament econòmic del
país. En aquelles zones o poblacions amb elevades tasses de criminalitat, la qualitat de vida de les persones
es veu altament reduïda, pel fet que aquesta violència
els impedeix tenir treballs estables, gaudir dels espais
públics segurs o tenir restringit el dret de moure’s amb
llibertat pel seu barri; la violència provoca baix rendiment escolar, altes tasses d’abandonament escolar en
adolescents i, en definitiva, la por que imposen en els
barris provoca que es trenqui el teixit associatiu, les
formes d’organització veïnals, modifica les conductes
de la gent i augmenta la vulnerabilitat de les dones.
Tant les bandes, les mares o el narcotràfic, amb
les seves formes de control territorial, de control de la
vida de les persones que viuen en aquell territori, de
l’extorsió econòmica que exerceixen, de la imposició
de treballar per a ells o de la por que imposen, trenquen les estructures relacionals de la població.
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Davant d’aquesta violència, que la Organització
Mundial de la Salut denomina com d’epidèmia i que
afirma que s’està tornant crònica en algunes zones
urbanes, els governs dels diferents estats d’Amèrica
Llatina han aplicat la mateixa recepta política, la de
“mà dura”. Aquesta política ha consistit en incrementar el nombre de policia al carrer, excessos dels mateixos cossos de seguretat, modificar els codis penals en
el sentit d’endurir les penes de presó i rebaixar l’edat
d’entrada a presó per incloure a joves de mares o bandes i finalment de militaritzar la seguretat incorporant
els militar en les tasques pròpies de la policia. La
incorporació de l’exèrcit a tasques policials o la creació d’unitats especials fora de la policia, s’ha implantat com a mesura per contrarestar l’alta corrupció dels
cossos policials; però aquesta política de mà dura i la
presencia de l’exèrcit al carrer ha comportat un augment de desapareguts o d’execucions extrajudicials.
Aquestes polítiques han provocat un increment
notable de membres de bandes empresonats i un
augment dels anys de condemna; això ha suposat un
increment considerable de la gent empresonada, en
presons que ja de per si estaven col·lapsades i que,
com a efecte contrari al perseguit, ha facilitat que les
xarxes criminals s’organitzessin millor i des de dintre
de les mateixes presons i reforcessin la seva estructura
orgànica.
D’altra banda cal considerar els alts índex de corrupció dels estaments públics amb diners que provenen de les diverses formes d’economia il·legal com el
narcotràfic o el tràfic de persones, corrupció que afecta els cossos policials, els polític electes, els jutges o
els empresaris. Els alts índexs de corrupció és un dels
principals factors de la baixa confiança i credibilitats
en les institucions públiques; en concret la policia és
dels estaments més degradats i amb menor suport de
la població i no només per la corrupció sinó també
per multitud de casos de denúncies per excessos o de

denúncies d’execucions extrajudicials per part de les
forces de seguretat i pels elevats índexs d’impunitat.
Aquest deteriorament de les institucions públiques
acaba fomentant que els països centreamericans s’hagin convertit en la principal ruta de la droga i el tràfic
de persones cap a Estats Units.
Els desplaçaments de població centreamericana
creuant Mèxic fins als Estat Units no és un fet nou, es
remunta a fa força anys, però en els moviments actuals
de població es pot apreciar com la violència exercida
per les mares, les bandes o els grups criminals s’han
convertit en un factor rellevant en l’emigració; al
mateix temps que està essent un factor important en
els desplaçaments de població entre ciutats o dintre
de la mateixa ciutat, la població fuig de les extorsions
i amenaces. En una ciutat el control social i territorial de les bandes o les mares pot arribar a ser tan
asfixiant o generar la suficient por entre les famílies
que la millor opció és marxar. Les conseqüències del
desplaçament o la migració per a aquestes famílies és
enorme: abandonen la casa, les escoles, les feines i
els recursos econòmics de la família; tot plegat afecta
de forma profunda els vincles familiars i els vincles
comunitaris.
Per a la població, la situació que viuen és tan
dura que políticament estan sorgint populismes que
defensen la “mà dura”, candidats polítics que guanyen
eleccions però que governen de forma autoritària i que
poden arribar a posar en perill el poc guany democràtic que s’han aconseguit en drets polítics, socials o
econòmics. Des de fa més de 20 anys s’estan aplicant
les mateixes polítiques públiques, les mateixes receptes per combatre la violència, com poden ser el populisme punitiu i repressor o polítiques de frontera que
limiten el pas de persones, les mateixes polítiques que
ja s’ha vist que són obsoletes, però poden generar vots
fent creure a la gent que amb mà dura tot anirà millor.
El segon element preocupant són les esglésies
evangèliques amb un missatge ultraconservador.
Aquestes esglésies han estat determinants en la victòria de Bolsonaro a Brasil, a Costa Rica el candidat a
les eleccions a president i predicador evangèlic va convulsionar les eleccions amb un programa populista que
explota el sentiment popular antipolític i religiós, o a
Colòmbia on les esglésies evangèliques van aconseguir
decantar la balança pel “no” en el referèndum sobre
els acords de pau amb la guerrilla de les FARC.

No tinc respostes o propostes i menys respostes
simples i de curt termini per revertir aquesta situació.
En tot cas sí que estic convençuda que les receptes
polítiques que s’han aplicat fins ara no han resultat,
que cal aplicar respostes de llarg termini.
Amèrica Llatina no és la regió més pobra del món,
però sí que és la regió més desigual. És important revertir o disminuir les violències estructurals, disminuir
les escletxes estructurals com ara reduir el nombre de
persones que viuen per sota del llindar de la pobresa,
eliminar la pobresa extrema, revertir la manca d’infraestructures (eminentment on viuen els més pobres:
clavegueram, aigua potable o transport públic), la
segregació de població en funció dels recursos econòmics (guetos), incrementar l’escolarització infantil
i juvenil, millorar la salut, respectar les minories. En
definitiva respectar els Drets Humans, posar a les persones, la igualtat entre les persones i la dignitat de les
persones en el centre de les polítiques, canviar l’estil
de vida i el model de creixement implantat, respectant
el medi ambient.
Impulsar polítiques que ajudin a les dones a exercir els seus drets als recursos econòmics, a poder accedir a la propietat, a poder accedir a la propietat de
la terra, a combatre el patriarcat que provoca tantes
violacions dels drets de les dones. Els joves necessiten oportunitats reals d’inclusió social, necessiten
programes educatius, laborals, culturals, esportius i
recreatius que els permetin optar per plans de vida
en societat. Els joves necessiten treballs legals com
a alternativa al crim organitzat o a les bandes delinqüencials.
També podríem pensar en mesures més problemàtiques políticament com ara legalitzar la droga. Si la
producció, distribució i consum són legals, es regulen
i paguen impostos, una bona part de criminalitat i
violència disminuiria.
Però cal que població d’arreu del món estigui organitzada, que creixi el teixit social on les persones ens
donem suport mútuament, però també organitzacions
que plantegen respostes i propostes polítiques que ens
ajudin a conviure, respectant la diversitat i els drets
humans de totes les persones. En definitiva, cal que
tots participem en la construcció d’un món millor. És
important que aquesta feina no la deleguem en els
polítics.
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Sobre robots, intel·ligència
i humanitat
Julio Zumaeta Bustamante
Valparaiso, Xile

Què entenem per robots
En dir “robots”, pensem immediatament en màquines complexes que són capaces de desenvolupar
activitats autònomament. Són creacions bastant antigues; hi ha relats d’inventors (com Leonardo da Vinci)
que van meravellar audiències amb màquines que
imitaven el comportament dels humans. Però aquests
complexos mecanismes són clarament distingibles
d’una persona, perquè la seva capacitat d’acció està
determinada des de la seva construcció. Tota la mecanització que va acompanyar la revolució industrial es
va construir a base de màquines autònomes que van
desenvolupar activitats il·limitades i definides.
Una idea diferent de l’anterior és la que es va
generar el segle XX. Es va crear tot un imaginari que
concebia màquines que podien aprendre, i que tenien
la capacitat d’anar modificant les seves activitats en
funció d’allò que anaven experimentant. Es va fer famosa la història de “Deep Blue”, un software creat per
la IBM, que es va enfrontar a l’aleshores campió mundial d’escacs Gary Kasparov, i el va derrotar, el 1997.
Avui assistim a línies divergents de desenvolupament del que podem considerar robots. La primera
és un perfeccionament de l’enfocament tradicional;
per exemple, s’han desenvolupat autòmats que poden
servir de companyia a persones grans: supervisen que
prenguin regularment les medicines, i si es presenta
algun comportament alterat o tenen algun accident,
alerten de forma immediata i remota els serveis
d’emergència. Aquests autòmats han arribat fins i tot
a desenvolupar expressions facials que mostren sentiments, com alegria, atenció, estima, etc. En aquesta
mena de robots té molta importància el seu disseny
físic, el que en l’argot es coneix com a hardware.
Actualment aquests dispositius robòtics es popularitzen. Un exemple són les màquines robòtiques
d’excavació minera, manipulades des de consoles de
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control remot, que s’endinsen en zones perilloses de
mines subterrànies per alliberar els treballadors humans de quedar exposats a enderrocaments o altres
accidents; aquests equips s’estan usant a la Mina El
Teniente de Codelco-Xile, en zones on s’han produït
explosions de roca. Un altre exemple són certes menes
de braços robòtics, fins i tot equipats amb dispositius
molt petits en el seu extrem (micro o nano dispositius), que poden dur a terme intervencions quirúrgiques manipulades a distància per cirurgians des d’una
consola de control; així un pacient pot ser operat per
un metge que es troba a gran distància, manipulant
un robot.
Avançar des d’això anterior a màquines que siguin
completament autònomes, que no requereixin d’intervenció humana, és possible. La Divisió Gabriela Mistral de Codelco-Xile, compta amb camions que reben
la càrrega en el jaciment, es desplacen cap a la planta
i lliuren la càrrega a la trituradora primària, controlats
només per un software molt sofisticat i un conjunt de
sensors que li permeten prendre decisions sobre les
accions que s’executen. Les empreses Tesla i Google
s’han capficat en desenvolupar un automòbil que sigui
completament autònom i no requereixi d’un conductor
per moure’s per les carreteres existents. De prototips
d’aquests automòbils robòtics ja n’existeixen i estan
operatius, situació que ha generat un debat important
sobre el marc normatiu per quan aquests vehicles
puguin esdevenir massius.
La segona mena de robot és més aviat un programa informàtic, allotjat en una màquina que pot tenir
entitat mecànica o no. L’arquetip d’aquesta mena de
robot és el programa de l’ordinador HAL de la pel·lícula 2001 Odissea a l’Espai, del realitzador Stanley
Kubrick, de 1968. Aquesta mena de sistema autòmat
avui rep el nom d’”Intel·ligència Artificial” i posa l’accent exclusivament en les instruccions de programació

que s’elaboren per a la seva creació, el que en l’argot
s’anomena software.
La Intel·ligència Artificial, imita, reprodueix, o no
té relació amb un comportament humà?
Les situacions que apareixen com a més sorprenents i pertorbadores provenen del que certs softwares d’intel·ligència artificial poder fer. Per ser precisos, quan es fa servir el traductor de Google (s’anomena Google Translator) no es fa servir un enorme arxiu
on cada paraula en cada idioma té el seu equivalent
en tots els altres idiomes del catàleg, sinó que es
convoca un algoritme estadístic que permet assignar
a cada paraula una equivalència en altres idiomes en
base a l’accepció més emprada; per descomptat que
els resultats no són perfectes, però el resultat millora contínuament en la mesura que el traductor es fa
servir cada vegada més. Quan es fa servir el conegut
programa Waze d’orientació en carretera, s’aconsegueix una ruta per arribar al lloc que es desitja des
d’una ubicació que el mateix software detecta, amb
una combinació de mapes originals, recorreguts nous i
actualització constant amb dades aportades pels usuaris. Ambdós programes poder estar carregats en el teu
telèfon mòbil, en el teu ordinador, en altres dispositius amb connexió a la xarxa d’internet; és a dir, no
estan en una màquina, sinó en el que s’ha anomenat
“el núvol” amb la qual et pots comunicar. El software
s’ha convertit en el focus de la màquina autònoma
que ja té poc de màquina.
A la guerra d’Iraq es van desenvolupar i validar
aquesta mena de softwares, amb un objectiu militar.
Es va generar una sèrie d’algoritmes que revisaven els
correus electrònics, les trucades telefòniques i altres
formes de comunicació accessible i es van identificar
patrons de comunicació de persones “potencialment
perilloses”, patrons que indicaven, per exemple, la
possibilitat que la persona s’involucrés en la planificació o execució d’atemptats terroristes. En base a
aquests patrons, es monitorejava a persones i, en més
d’una ocasió, a milers de quilòmetres es decidia dirigir
un atac contra una reunió on participaven persones
“marcades”, sense que les persones objecte d’atac
haguessin efectivament desenvolupat una activitat
de caràcter militar o terrorista. Un resultat d’aquests
atacs “preventius” va ser una gran quantitat de bombardejos a casaments, festes i altres activitats socials,
donant com a resultat la mort d’un nombre fins ara no

conegut de civils absolutament innocents. Un destacat rol en el desenvolupament d’aquests softwares
d’intel·ligència artificial l’han tingut els científics socials que han desenvolupat els criteris sobre els quals
s’identifica les persones potencialment perilloses.
Aquesta mena de software d’intel·ligència artificial ha proliferat. L’any 2018 es va fer famosa l’empresa
britànica Cambridge Analitycs, que amb dades venudes
per Facebook, va aconseguir realitzar un perfil d’elector que podria donar suport a en Donald Trump en les
eleccions presidencials dels EUA i va assessorar el candidat que, contradient molts pronòstics, va resultar
triomfant en les eleccions del 2016. La metodologia
emprada està centrada en un software que permet
interpretar grans quantitats d’informació dispersa
–l’anomenat Big Data– per obtenir conclusions sobre
determinades controvèrsies, i orientar les accions de
la campanya per optimitzar la consecució de suport.
Hi ha molta especulació sobre una acció similar en
l’elecció presidencial de Brasil en què va resultar triomfant Jair Bolsonaro.
El Papa Francesc ha advertit sobre els riscos potencials de l’ús indiscriminat de la intel·ligència artificial. El 2019, en una audiència amb els integrants
de l’Acadèmia Pontifícia per a la Vida, va indicar el
greu risc de la tecnificació de la vida generat per la
presència cada vegada més recorrent dels dispositius
mecànics que desenvolupen tasques i aprenen de
manera autònoma i no tenen els criteris humans per
orientar com s’ha d’exercir. En diverses activitats ha
insistit en aquest enfocament que implica que la vida
humana comença a ser configurada amb criteris i formes d’autòmats, en comptes de configurar l’acció dels
autòmats per a benefici de la vida humana.
A la revista Nature de l’11 de març de 2017 apareix la història d’un soldat atacat per una nanoarma
de l’enemic, que es dissol com pols en el vent i
s’allotja en el cervell del soldat. Aquesta pols manipula els seus records i altera la percepció d’ell mateix,
duent-lo a reaccions de bogeria que ningú aconsegueix entendre, perquè està lluitant contra quelcom
d’ell mateix. Ningú entén que té l’enemic dintre seu.
Aquestes dues potencialitats, la de ser molt útil
per tal que els humans tinguem millor vida, i la de ser
molt útil per manipular els humans, estan plantejades.
És la versió moderna de l’arbre del bé i del mal, que
hem de reconèixer i abordar.
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La rebel·lió de les audiències joves
Juan Diego Ortiz

Guadalajara, Mèxic

El títol d’aquest text fa referència a un llibre,
acabat de publicar a Mèxic, l’autor del qual és Jenaro Villamil. A través d’aquesta obra s’analitza l’era
virtual amb tots els seus components tecnològics,
posant èmfasi en els usuaris de les xarxes socials i la
crisi que han generat en els mitjans de comunicació
tradicionals, particularment en la televisió. El títol
complet del llibre és La rebelión de las audiencias.
De la televisión a la era del trending topic y el like.
Això no obstant, aquí hem modificat el títol per fer
referència als joves, que són les principals audiències que s’han rebel·lat en diferents plans, entre
els quals, el cultural i el polític, ja que ara rebutgen
les veritats absolutes provinents de la televisió, els
diaris, el govern, les esglésies, i fins i tot la família.
Com tots bé sabem, els protagonistes del ciberespai són els joves, i en conseqüència són els que
estan al capdavant del canvi cultural contemporani,
que implica entre altres qüestions, noves formes de
comunicació i socialització, un exercici expandit
d’expressió, múltiples opcions de conèixer, de pensar, valorar i creure. Amb l’existència de xarxes socials s’ha trencat el monopoli de l’opinió pública que
exercien la televisió, els portaveus del govern, les
institucions, o bé, les esglésies i els seus jerarques.
És a dir, la rebel·lió de les audiències ha donat pas
al pluralisme cultural en la societat moderna. Un
afer que té repercussions en les creences, les veritats immutables i els discursos que cerquen absolutitzar la realitat.
Aquest fenomen ha estat possible gràcies a
l’existència de la tecnologia electrònica. Les dades
són rotundes en aquest aspecte, ja que al voltant
del 45% de la població mundial és a les xarxes
socials. Segons l’Informe Digital In 2019, elaborat
per We Are Social, en col·laboració amb Hootsuite,
Facebook és la xarxa més usada en el planeta, ja
que té un total de 2.271 milions d’usuaris, mentre
que YouTube va arribar enguany a 1.900 milions,
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i WhatsApp a 1.500 milions de clients. Tendències
que es reprodueixen a Amèrica Llatina i a cada país
de la regió, i que representen l’estructura de la gran
xarxa virtual que ha interconnectat aquests milions
d’usuaris.
Aquesta enorme massa virtual coneguda com a
ciberespai representa sens dubte una revolució global que ha fet fluir informació, coneixements i dades
que produeixen noves subjectivitats. Les quals, alhora, han creat les realitats complexes d’avui. El ciberespai constitueix un autèntic repte per a l’anàlisi
sociològica, mercadològica i política, perquè trenca
amb paradigmes antics, ja sigui de tipus social, cultural o religiós, donant pas així a noves perspectives
per a la comprensió de les societats i l’esdevenir del
món. En el camp de les esglésies això és un fet, ja
que avui els joves són els menys interessats en els
relats antics de les religions, pel fet que aquestes
continuen insistint en discursos i pràctiques mitològics, dogmàtics i ritualistes. Discursos i pràctiques
ancorades en el passat, discursos fixos que utilitzen
un llenguatge que poc o res diu als joves, els quals,
ben al contrari, viuen una realitat dinàmica i en què
fan un ús permanent de dades, informació, històries
i punts de vista per crear els seus propis marcs referencials de creences, valors i sabers.
Autors com Giddens, Castells i Vigil fan notar que
l’era virtual constitueix un procés de destradicionalització en el qual les velles veritats s’estan desabsolutitzant, degut a l’intens intercanvi d’informació
i les noves intersubjectivitats que s’originen a partir
de les xarxes socials. Estan sorgint nous paradigmes,
noves teories, noves creences, una cultura renovada
i una ciència que ha aprofundit els nostres esquemes
de comprensió en tots els camps de la vida humana.
La rebel·lió de les audiències joves està permetent
que la construcció de les noves subjectivitats i
intersubjectivitats ja no sigui a través de centres
estables; és a dir, que els nous pensaments, per-

cepcions i opinions ja no són resultat de la tradició
o els discursos provinents de l’escola, la família, el
govern o les esglésies. Ara, com diuen alguns autors, els discursos més arrelats es dissolen, donant
pas a la completa inclusió, obertura i diversitat, des
d’on sorgeixen discursos alternatius que desafien
el pensament estàtic. Això, en conseqüència, té la
implicació que ara la realitat es pot percebre com un
sistema obert amb múltiples punts de partida i d’arribada. Per a l’escenari religiós, implica que el passat, la tradició, els mites, els dogmes... són difícils
de sostenir davant del canvi cultural. El sòl s’està
movent i tremolen les creences fixes.
Sens dubte, estem davant d’una revolució tecnològica que ve acompanyada d’una transformació
sociològica tan profunda com incerta, tal com diu
l’autor del llibre esmentat. Aquesta revolució ja
ha produït canvis; per exemple, va accelerar, en
l’àmbit global, el procés de secularització de les
societats, particularment a Occident, tot i que no es
pot desconèixer que a Orient també hi ha processos
seculars, tot i que aquests es manifesten amb una
altra intensitat. A les societats actuals les creences
religioses ja no es poden imposar en la cultura, en
l’economia, en l’educació o en la política. Està clar
que la població i els individus comprenen la realitat
des d’altres referents, i ja no només des del camp
religiós. D’aquesta manera, la revolució d’internet i
les xarxes socials ha generat transformacions en la
cultura i en el desenvolupament de la secularització.
Això alhora ha produït canvis en el camp religiós,
que Charles Taylor explica dient que avui a la societat ens podem trobar amb un ventall de possibilitats, que va des de la increença i l’indiferentisme
dels joves, fins aquelles realitats on les persones ja
no practiquen la seva religió, però continuen creient
en Déu. O catòlics que ho continuen essent però que
no accepten els dogmes, els mites i l’autoritat del
clero.
Una enquesta que es va aplicar a 350 joves estudiants de la Universitat de Guadalajara, projecta
la rebel·lió de les audiències, en respondre la pregunta Qui és Déu? Sobre la qüestió, un 25% sosté
que és el creador de la vida, la Terra i l’Univers,
però el 37% dels joves considera que Déu és una
energia universal, mentre que el 16% diu que és un

pare amorós. Mentrestant, el 2% considera que és
un pare castigador i el 20% va optar per respondre
no sé. D’aquestes respostes, si sumem el 37% que
considera que Déu és una energia universal i el 20%
que van dir no saber, ens dona un 57% de respostes
que són indicatives del debilitament de les veritats
absolutes que ensenya l’església catòlica. Un altre
jove al qual es va entrevistar en el context de l’estudi referit, senyala el següent, com a resposta a la
pregunta Què penses sobre allò espiritual?: «Doncs
no sé, l’ànima és immortal; de fet, ni tan sols crec
que existeixi l’ànima o l’esperit. El que tinc és una
consciència i autoconsciència de mi mateix; és a
dir, em percebo a mi mateix, percebo les meves
emocions, els meus pensaments, etc. I pel que em
preocupo és per conrear la meva ment –que de vegades se sol anomenar esperit–, per conrear emocions
i pensaments».
Per això afirmem que hi ha noves formes de pensar en allò religiós, que vivim un procés de trànsit
marcat pel pluralisme cultural, on no només allò religiós, sinó tota la cultura en general s’està renovant
a partir de les múltiples subjectivitats i intersubjectivitats que són el resultat de la revolució tecnològica. La rebel·lió de les audiències està en marxa i
els monopolis de la veritat van camí de la seva extinció. Alguns estudiosos ens indiquen que les noves
subjectivitats produïdes en l’era virtual han generat
mentalitats empiristes i pragmatistes, i expliquen
que el pensament empirista té a veure amb un nou
marc de creences, que consisteix a creure, només,
en allò que es pot demostrar per la ciència i la tecnologia, allò que conseqüentment ha donat pas a la
increença religiosa «perquè a Déu no se’l veu», és a
dir, no es pot provar la seva existència. Mentre, el
pensament pragmatista està relacionat amb la recerca preponderant del benestar individual, la qual cosa
dificulta encara més l’interès per allò transcendent
i pel sentit darrer de l’existència humana. Per això,
s’infereix que en els contextos moderns la religió
no és atractiva, el que significa que estem augurant
la seva desaparició. Allò que es percep és un xoc
entre contemporaneïtat i tradició religiosa, que, per
l’embat de la primera, semblaria que està guanyant
terreny, i en això, el ciberespai i la revolució tecnològica són el gran contrapès.
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Revolució 4.0: La nova forma
de dominació colonial
Pedro A. Ribeiro de Oliveira
Juiz de Fora, MG, Brasil

Per entendre què representa la Revolució 4.0 per
als països de la nostra Amèrica penso en la catàstrofe patida pels pobles originaris quan, de cop i
volta, homes vinguts de mar enllà, vestint armadures
metàl·liques, van imposar el seu domini mitjançant
armes de foc. Aquells pobles tenien els seus guerrers,
gent valenta que no temia morir en defensa del seu
poblat i els seus parents; però van ser pràcticament
immobilitzats per la sorpresa i la por. Tot em porta a
pensar que les innovacions tecnològiques de les dues
primeres dècades del segle XXI porten incrustades
una nova i terrible arma de guerra que necessita ser
compresa per no veure derrotat el nostre projecte de
societat justa i pacífica en comunió amb les altres
espècies vives. Es tracta dels instruments de la guerra de quarta generació o guerra híbrida.
Fa mil·lennis que la guerra és una combinació
d’estratègies destinades a destruir o com a mínim
neutralitzar un govern o règim hostil. És evident que
la definició de poder hostil té per referència únicament els valors o interessos de l’antagonista que
promou la guerra. Independentment que hi hagi o
no hostilitat recíproca, un país definit com a “poder
hostil” passa a ser blanc de guerra fins que conformi
el seu règim als interessos i valors del vencedor.
Només així s’aturen les hostilitats i s’estableix un
armistici o un tractat de pau. La novetat d’aquest
segle és el tractament de la informació amb metodologia racional i sistemàtica, associada a experiències
empíriques, per emprar-la com a arma de combat al
poder hostil. Els mitjans creats per la informàtica
van elevar la seva capacitat de destrucció a un nivell
abans inimaginable.
Aquest ús de la informació com a mitjà de debilitament del règim hostil es pot comparar al hacker
que introdueix un virus en un sistema informàtic. El
procés és complex: partint del fet que la gent tendeix a donar crèdit a les informacions que desitgen
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que siguin certes, es tracta de produir informacions
parcialment certes –postveritat– o clarament falses
–fake news– que siguin plausibles per a qui les rep.
Aquestes informacions es transmeten per la combinació dels grans mitjans –televisions, ràdios i diaris,
mitjans digitals via internet com whatsapp, facebook
i twitter i institucions revestides de credibilitat, com
esglésies cristianes, ONG’s o instituts d’investigació. El fet que la persona rebi la mateixa informació
de més d’una font en reforça enormement la seva
credibilitat. En fi, es divulguen també informacions
que desqualifiquen altres fonts presentades com a
compromeses amb l’stablishment o corrompudes. En
rebre una notícia o informació que desitja ser veritat, la persona intenta transmetre aquesta notícia a
altres persones de la seva xarxa de relacions. Així la
informació es reprodueix com un virus fins a bloquejar l’equip infectat.
Aquesta forma de guerra ideològica té per objectiu fer que un o més sectors de la societat hostil es
rebel·lin contra el règim i derroquin la seva legitimitat. Moralment debilitat, n’hi haurà prou amb una
ofensiva (militar, política o judicial) per liquidar-lo.
Davant d’aquesta forma de guerra ideològica de
poc serveix la nostra indignació ètica contra la postveritat i les fake news: o aprenem a combatre-les, o
serem fàcilment derrotats per les armes ideològiques
com les produïdes per Steve Bannon i altres manipuladors d’opinió al servei de l’extrema dreta i el liberalisme de mercat.
Abans que la sospita de teoria conspirativa dificulti la comprensió d’aquesta realitat, s’ha de tenir
clar que la guerra de 4a generació no és el resultat
d’una decisió presa en alguna assemblea secreta de
dirigents de fundacions, empreses petrolieres, bancs,
ONG’s, agents de la NSA, FBI, ambaixadors, fiscals i
secretaris d’estat… Tampoc tindria un comandament
centralitzat en la CIA o en alguna agència governa-

mental dels EUA. És el resultat objectiu de diferents
fluxos de diner, de poder o de coneixement, que es
connecten directa o indirectament en llaços de retroacció, conformant una gran xarxa. Cada actor –en el
camp econòmic, polític, cultural i militar– actua tenint en compte només els seus interessos particulars
o de la institució que representa. Els recursos governamentals o de fundacions privades es canalitzen per
a l’entreteniment d’actors locals que aprenen a actuar en associació amb els actors dels EUA en l’aplicació de les seves normes i lleis en l’ús de les seves
tècniques o en la difusió dels seus valors o visió del
món. És la connexió d’aquests fluxos –materials, de
poder i coneixement– en llaços de retroalimentació,
la que fa sorgir actors, singulars o col·lectius, com a
nodes d’aquesta xarxa. Així com sorgeixen, els nodes,
poden ser apagats després de generar els resultats
esperats, simplement tallant el flux de recursos, de
poder o d’informació que els alimentava. (Adaptació
lliure del que diu Euclides Mance a El Golpe: euclidesmance.net/docs/o_golpe.pdf).
Aquest mètode de guerra va ser decisiu per al
derrocament del govern de Dilma Roussef el 2016.
No es va tractar només d’un cop, sinó d’una veritable
intervenció estrangera a Brasil, tot i que el país no
va ser classificat com a “poder hostil” pel govern
dels EUA. S’explica: estava en joc el monopoli de
l’exploració del petroli per Petrobras i l’alineació
de Brasil amb els BRICS (sota el lideratge de Xina
i Rússia), polítiques objectivament contràries als
interessos dels grups petroliers i financers dels EUA.
Després de carregar-se la presidència de la República
pel Partit dels Treballadors, i haver posat en el seu
lloc governs favorables a l’explotació del petroli per
empreses privades i de política exterior alineada a la
política dels EUA, es va acabar la guerra de 4a generació contra el Brasil.
L’experiència del Brasil indica que avui és Veneçuela el principal objectiu de la guerra de 4a generació promoguda pel govern dels EUA contra règims
hostils. En aquest cas, aquesta forma de guerra és
reforçada pel bloqueig econòmic imposat pel govern
dels EUA, que estrangula l’economia veneçolana. La
meteòrica ascensió de J. Guaidó, desconegut suplent
de diputat que va ser elegit president de l’Assemblea
i després reconegut com a president de la República

pel govern dels Estats Units i diversos governs aliats,
només es pot explicar per una intervenció externa
per canalitzar l’oposició a Maduro. Les apagades
d’electricitat, probablement provocades per atacs
cibernètics, mostren que la guerra continuarà.
Si Veneçuela fos productora de cacau o sucre,
podria somiar amb l’autonomia en la conducció del
seu destí, com Cuba. Enmig de la ferotge competència mundial per l’energia i els minerals, tanmateix,
tot indica que els atacs només tendiran a augmentar.
Els seus aliats més poderosos –Rússia, Turquia, Iran
i, en menor mesura, Xina– estan a l’altra banda de
l’Atlàntic, mentre que els seus enemics són els seus
veïns o es troben a les mateixes costes del Carib.
L’exemple de Síria mereix ser pres en consideració:
el seu règim va patir el mateix atac de 4a generació, però Rússia és el seu veí i no va permetre que
fos derrotat i substituït per un govern favorable als
Estats Units. La solució que pugui trobar Veneçuela
per sortir d’aquesta crisi en la qual l’han posada serà
molt important per aprendre a lidiar amb aquesta
nova forma de guerra i construir un món on regnin la
Pau i la Justícia.
Per concloure, convé posar atenció a allò que pot
succeir a l’Amazònia. En l’actual context de competència per la supremacia mundial, les seves reserves
d’aigua, minerals i biodiversitat són cobejades per
les grans potències. Hi ha senyals que serà el proper
objectiu de la guerra de 4a generació, cosa que seria
un greu desastre no només per a la nostra Amèrica
sinó per a tot el món.
Per això, és necessari desenvolupar les investigacions sobre la guerra de 4a generació perquè és part
integrant de la Nova Societat de la Revolució 4.0.
Mentre no tinguem instruments d’anàlisi suficientment elaborats per entendre-la, serem blancs fàcils
dels seus atacs ideològics. L’experiència de Brasil,
econòmica i políticament gairebé destruïda, tot i
que es constata la vitalitat de la població derrotada
–classes treballadores, pobles originaris, grups de
defensa dels DH i altres– ha d’estimular més estudis
sobre el tema, per tal que el món del segle XXI no
sigui dividit per la cortina d’or que divideix l’espècie
humana, entre una minoria riquíssima i una massa
miserable.
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Revolució 4.0 i món laboral
Pedro Castilla
Cádiz, Espanya

Cada revolució ha suposat un canvi brusc en els
costums i mètodes socials, i alhora en el treball. La
roda va substituir milers de braços que empenyien
o estiraven blocs, o arbres. Amb l’arada va passar
el mateix, ja no s’havien d’obrir solcs a mà; un sol
animal amb arada feia la feina de cent persones. Amb
el vapor, l’electricitat o la màquina, van venir nous
excedents, que es van haver de dedicar a tasques
noves. També van determinar canvis profunds i substancials en la societat.
Recordo que fa prop de 40 anys, davant dels grans
avenços tecnològics que s’estaven produint, presagiàvem un futur amb jornada laboral més reduïda, prou
temps lliure per gaudir de la família, tenir cura de
la nostra gent gran o practicar activitats culturals o
esportives. Pensàvem amb la racionalitat connatural
de qualsevol ésser humà que cregui en el benestar i
felicitat de tota la societat mundial.
Però l’elit econòmica mundial no pensava pas
igual. Aquesta jet set empresarial i banquera, amb
el suport dels seus acòlits polítics, s’apoderarien
d’aquesta sucosa plusvàlua tecnològica per al seu
propi benefici. D’aquí l’escandalosa desigualtat actual
on, segons Intermón Oxfam, les vuit persones més
adinerades del món acumulen el mateix capital que
la meitat més pobre de la població mundial. O sigui,
que 3.600 milions de persones. De bojos.
Aquesta és la principal causa de la fam, de la
desocupació i de la precarietat laboral actual. Però,
l’esquizofrènica cobdícia d’aquesta elit i la malaltissa ànsia de poder dels seus acòlits, els impedeixen
visualitzar el greu patiment que la seva desgabellada
imposició econòmica i laboral està causant a la societat mundial i al planeta.
Des de fa tres dècades el sistema capitalista i els
processos de creixement i acumulació de capital no
se centren en la producció, sinó que les finances se
subordinen a la producció. Les formes predominants
de fer diners i acumular capital se separen de l’economia real i es basen en l’especulació i en la “revenda
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de beneficis”. I fins i tot de deutes. Tot això, a costa
de l’especulació, l’exclusió i de la precarietat laboral.
És la lògica capitalista del guany i l’acumulació.
Tant la financiarització com la mercantilització de
totes les formes de vida social i natural provoquen
processos de polarització que concentren les riqueses
i el poder cada vegada en menys mans. Cada vegada
són més les persones i territoris que passen a ser exclosos, desposseïts i damnificats. Com deia Galeano:
“En l’oceà del desempar, s’hi alcen les illes del privilegi”. Tot, absolutament tot, la realitat, els altres i
les altres, i fins i tot la pròpia natura es converteixen
en instruments al servei del guany.
Les contínues “crisis” que s’estan succeint, com a
conseqüència d’un sistema econòmic irracional i que
no ofereix solucions reals als problemes que planteja
la humanitat, ni tan sols al preocupant canvi climàtic, estan essent aprofitades per anar derogant els
drets laborals aconseguits, anar canviant el model
productiu i anar anivellant a la baixa les condicions
de treball i de remuneració a escala mundial, allò que
encadena un aprofundiment de les desigualtats, que
ha significat una recomposició important del capitalisme globalitzat el darrer decenni.
D’altra banda, aquesta esfera de la polarització
econòmica s’ha sostingut sobre la dominació, explotació i relegació social, cultural i física de les dones,
“recurs gratuït i inesgotable”.
És necessari replantejar l’economia, el model
productiu i les formes de treball des d’una perspectiva
més ètica i digna. Una economia per a la vida, on se
situïn les cures (educació, salut, gent gran, natura...)
com a objectiu central de l’empleabilitat i entendre
el treball com a recreació de la vida i de les relacions
humanes.
Aquesta nova Revolució Industrial, barreja de la
Intel·ligència Artificial i dels Nano Robots, que bé
podríem anomenar IA+NR, afectarà considerablement
tots els sectors laborals i totes les feines, d’alt, mitjà
i baix nivell.

La IA avançarà en la seva capacitat de conèixer i
d’encertar-corregir; la seva velocitat de processat és
infinitament més gran que la de la reflexió humana.
Els sil·logismes que emmagatzemen en els seus arxius són més senzills i breus; la miniaturització està
trobant problemes de velocitat fotònica; s’inicia el
procés quàntic; continua complint-se la llei de Moore,
i s’incrementarà; es divulga i comparteix informació
il·limitadament; “tot és al núvol” i l’accés és fàcil;
no s’haurà de curar, s’arribarà a l’eugenèsia absoluta...
Es pot soldar amb robots, es pot recol·lectar amb
robots, es poden supervisar pacients amb robots, es
pot construir amb robots. Tot és factible amb robots,
i en allò que no són productius, la IA els donarà les
facultats i potències necessàries. Aquí és on s’ha de
meditar què es pretén amb tot això i, en conseqüència, que se’n farà de la humanitat.
Es destruirà molta més ocupació de la que es
generarà. Es parla que 800 milions de llocs de treball
seran ocupats per robots d’aquí al 2030. És un camí
irreversible, en aquest futur que cada vegada s’acosta
més al present. Si la lògica capitalista continua en la
seva dinàmica d’apoderar-se d’aquesta nova plusvàlua
de la IA+NR, el món acabarà essent un caos.
De moment, aquesta avançada que representa
l’economia col·laborativa, liderada per empreses com
Amazon, JustEat, Uber o Deliveroo, per exemple,
apliquen unes condicions laborals que estan al llindar de l’esclavitud. En un món on l’ocupació s’està
convertint en un bé escàs, a qualsevol persona desocupada se li presenta la disjuntiva d’acollir-se a una
feina de subsistència o continuar a l’atur. És el cas
dels anomenats “peons de la gig economy” (economia dels petits encàrrecs). Aquestes grans empreses,
aprofitant la gran demanda laboral i aplicant el capitalisme més salvatge, exigeixen que els seus empleats
es donin d’alta com a autònoms, aportin el seu mitjà
de locomoció i disposin d’un horari flexible en temps,
hores i dies. Qualsevol dret laboral brilla per la seva
absència.
Aquestes noves formes de relacions laborals o
model productiu ens fan conjecturar que, les grans
empreses, no només no estan disposades a “repartir
els beneficis” d’aquesta nova plusvàlua, en forma
de drets laborals i sous dignes, sinó que, a més, in-

tentaran disposar d’una plantilla de treballadors a
disposició plena de l’empresa, temorosos de perdre
el seu lloc de treball per una certa “manca de zel”
i sotmesos a les arbitràries directrius que li marqui
l’intermediari de la patronal. Una “patronal” que se
situa a l’Olimp econòmic i ningú coneix.
L’activitat tecnològica influeix poderosament
en el progrés social i econòmic, però si no s’orienta
d’una manera adequada, pot afavorir el consumisme
sense resoldre els problemes essencials dels més
necessitats i sense ajudar a l’ús sostenible del medi
ambient.
Sabem que la tecnologia pot servir, fins i tot, per
protegir la natura i per evitar les creixents necessitats que provoquen l’esgotament o la degradació dels
recursos materials i energètics del planeta; però també preocupa que, com demostren els fets, s’utilitzi
per a benefici d’uns pocs i en detriment del planeta.
Per tal que la tècnica humanitzi, és imprescindible
que racionalitzi les seves forces, administri els seus
recursos, economitzi les seves energies i aprofiti les
seves potencialitats.
Actualment, la tecnologia és un cavall desbocat
que, en la seva esbojarrada cursa envers l’abisme,
està trepitjant i arrasant fecunds senders de la humanitat i arraconant valors ètics, socials, laborals
i mediambientals. S’ha de valorar positivament el
desenvolupament de la tècnica, però a condició que
no s’accepti d’una forma absoluta i acrítica que ignori
o anul·li la possibilitat que la voluntat humana digui
NO al seu creixement incontrolat, com si aquest constituís l’objectiu últim de totes les activitats a investigar i la via segura per al creixement social i per al
domini del món. La màquina no és la fi és el mitjà.
No només és necessari conjugar l’enginyeria científica amb les humanitats, avui divorciades; també és
imprescindible harmonitzar-la amb la sociologia, l’ètica, l’antropologia, la política i la lògica, per elaborar
un pla de respostes i solucions a la societat. Per això,
i com a premisses, s’ha d’avantposar la llibertat, la
salut, el benestar i la seguretat de les persones, així
com la preservació del medi i –només després d’això– encomanar i facultar la IA+NR a ajudar els éssers
humans en la seva existència.
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Orientar l’ètica de la Quarta
Revolució Industrial (4.0)
Begoña Iñarra

Missionera de Nostra Sra. d’Àfrica, Madrid, Espanya

Estem davant d’una important transformació mundial, la Quarta Revolució Industrial (4.0). Al parlar-ne
s’esmenten els avenços tecnològics i els possibles
beneficis per al benestar de la humanitat. Però no es
consideren tant les seves conseqüències negatives
en tres aspectes: treball humà, democràcia i ètica
pública. I gairebé ni s’esmenta el fet que si la 4.0 és
producte de la intel·ligència, la creativitat i el treball
de l’ésser humà que viu en societat, és aquest qui l’ha
de governar i decidir quina mena de societat de les
persones desitja instaurar i viure.
En el nostre món globalitzat les decisions sobre
la societat desitjada s’han de debatre en fòrums mundials i democràtics on totes les capes de la societat
hi hagin d’estar presents i les decisions es prenguin
democràticament.
La tecnociència de la 4.0 ja és una realitat imparable que es desenvoluparà molt més en el futur
i és, en ella mateixa, quelcom positiu. Però per tal
que sigui beneficiosa per a la humanitat, ha de ser
regida amb prudència perquè es transformi en desenvolupament solidari i inclusiu que millori les vides de
tots els éssers humans, del planeta i dels éssers que
l’habiten.
El que està en joc a la 4.0 és una antropologia entre l’ésser humà individualista i l’ésser humà prosocial.
Polítics, empresaris, investigadors, mitjans de comunicació i publicitat envien el missatge que la majoria
de la societat està formada per éssers «individualistes» i interessats incapaços de tenir en compte el bé
comú i els altres. Això no es fonamenta en la realitat,
sinó en opinions i suposicions. L’evidència objectiva,
basada en experiments i investigacions empíriques,
afirma que la majoria de les persones tenen un comportament prosocial i són capaces de sacrificar-se per
assolir objectius col·lectius. La consciència humana i
l’espiritualitat que inspiren els comportaments evolucionen vers comportaments prosocials i no egoistes.
A la nova societat de la 4.0 hem d’estar molt
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atents per discernir els valors de la vida, decidir la
tecnologia i les polítiques que mereixen ser desenvolupades, oposant-nos a allò que duria a una societat
de mort. Necessitem orientacions que ens ajudin a
discernir en quina direcció moure’ns i a argumentar
allò que acceptem i allò que frenem a la societat.
La utopia (perquè avui encara no existeix, però
podria fer-ho demà) que François Houtart va presentar
a l’Assemblea General de l’ONU de 2009 ens pot guiar
i ser inspiració creadora de coherència per orientar
l’acció personal i col·lectiva en la construcció del Bé
Comú de la humanitat en la nova societat de la 4.0.
Els seus 4 fonaments defineixen el creixement, el
desenvolupament, la prosperitat, i la civilització
que desitgem i ens donen arguments per orientar una
revolució tecnològica que sigui ètica.
La relació amb la natura: passar de l’explotació
il·limitada dels recursos de la Terra, per enriquir-se, al
respecte cap a la natura, font de vida. Assegurar l’ús
raonable dels recursos no renovables i la regeneració
de la terra. Això requereix el control col·lectiu dels
recursos i la no mercantilització de béns bàsics per a
la vida com ara llavors, aigua, aliments, etc.
La nova tecnologia ha de respectar la natura,
sense estendre l’extractivisme.
La producció de béns i serveis per a la vida,
privilegiant el valor d’ús sobre el de canvi, en una
economia orientada a produir béns i serveis per a la
vida material, cultural i espiritual de tots els éssers
humans del món, i no valor afegit, ni acumulació
privada.
A la 4.0, on el treball i la configuració laboral
canviaran totalment, les relacions de producció s’han
de basar en la solidaritat i en bons serveis públics,
sense explotar el treball. En disminuir la feina, la renda mínima o altres solucions pactades amb la societat
han de procurar una vida digna a totes les persones.
L’organització sociopolítica reorganitza la vida
col·lectiva, social i política a través de la democràcia

generalitzada a totes les institucions i relacions humanes, inclosos els temes de gènere. Tothom participarà, els drets humans seran respectats i es crearan
noves organitzacions internacionals per resoldre els
problemes mundials.
Davant la 4.0 cal un debat fonamental per decidir
quins aspectes són acceptables o no, la forma i els
objectius de la nova economia i el paper de les empreses que han d’estar al servei de la societat i no pas
del capital. S’haurà de debatre sobre els canvis justos
i equitatius, les polítiques públiques necessàries que
assegurin el benestar de tothom i aportin l’educació,
formació i qualificacions professionals necessàries a
la 4.0.
Els significats de la vida i l’ètica, assegurant la
participació i contribució de totes les cultures, coneixements, filosofies i religions al bé comú de la humanitat i a l’elaboració de les seves ètiques.
Aquesta ètica ha de ser capaç d’humanitzar la 4.0
per tal que la tecnologia esdevingui més atractiva i
emocionalment més intel·ligent en formes solidàries i
no manipuladores.
Aquesta utopia fa possible i sostenible un model
global de desenvolupament econòmic i tecnològic a
escala humana, amb plena participació de comunitats
i la inclusió social per aconseguir el «Bon viure».
Per fer realitat la utopia, l’únic poder que tenim
és transformar-nos nosaltres mateixos. Això suposa
canviar la nostra manera de pensar, de veure el món,
l’ésser humà i tots els éssers de la natura; viure ja
els valors d’aquest nou paradigma; obrir-nos a les
novetats i afavorir les actituds que ens permetin integrar-nos i lluitar per a una nova societat tecnològica
més solidària, on es respecti la dignitat de la persona
i de tots els éssers del planeta. Les nostres decisions
ens duran a intervenir en societat i en política (govern de la cosa pública) i així contribuir a l’adveniment de la utopia.
Presentem alguns canvis que ens permetran obrirnos al nou món, canviar de mentalitat i viure en les
nostres relacions la societat que volem construir.
La interconnexió de tot amb tot, en el cosmos,
en la societat i en tota vida. D’allà en sorgeix la
interdependència (tots depenem de tots), d’on es
desprèn el deure de solidaritat universal amb tothom
i amb tot. Aquesta comprensió desperta un sentiment
de pertinença a aquest «tot», de parentiu amb els

altres éssers de la creació, d’apreciar el valor intrínsec
d’existir i revelar quelcom del misteri de l’univers.
Això també és espiritualitat.
Mirar la societat, el món, l’univers holísticament.
Tot està interrelacionat amb tot i el «tot» és superior
a la suma de les parts. Actuant junts s’aconsegueixen
millors resultats.
Viure una espiritualitat política. L’espiritualitat
(bufec, alè que manté la vida) posa la vida en el centre i és allò més profund de l’ésser. És relació, comunió, unitat tot, amb tots i amb el Tot. La meva espiritualitat és com em situo davant la realitat, defensant
amb la vida. La política és el govern i administració
de les qüestions públiques, la gestió d’allò «comú»
i la recerca del bé comú. L’espiritualitat és política,
o no és espiritualitat. La política ha de ser ètica i
defensar el bé comú, si no és falsa política. Viure una
espiritualitat política significa defensar la vida per a
tothom, allò que faig guiada per l’esperit de Jesús si
sóc cristiana.
L’evolució de l’univers va sempre envers més
vida, més diversitat, més complexitat. Com a part
de l’univers, l’ésser humà evoluciona i canvia contínuament. No som, sinó que «anem essent», fent-nos, a
mesura que cocreem el món. És una invitació a mirar
el futur, sense enyorar el passat.
Passar de ser administradors de la natura, a
‘ser-ne part’ suposa un canvi antropològic. La consciència ens fa responsables, als humans, de la vida del
planeta i de tots els éssers que la formen. Som cuidadors del planeta i de la vida.
El decreixement és disminuir la producció per
establir les relacions d’equilibri entre l’ésser humà i la
natura i entre els éssers humans entre ells. El creixement actual és com un riu desbordat / Tothom desitja
que baixi l’aigua (el decreixement) per començar la
vida normal. El decreixement ens convida a viure l’alegria de compartir, de ser solidaris i de veure com la
vida del més petit millora.
Passar de l’economia del creixement continu
del PIB a una economia que tingui en compte les
necessitats bàsiques de les persones: aigua, feina,
educació i igualtat i les limitacions del planeta:
contaminació atmosfèrica, canvi climàtic, pèrdua de
biodiversitat. Una economia que permeti a les empreses enfrontar-se als reptes socials i mediambientals
del futur.
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Vers una nova aliança de la humanitat
per la vida
Marcelo Barros
Recife, PE, Brasil

És urgent unir tota la humanitat en una aliança
a favor de la vida. És necessari lluitar per tal que
la vida no sigui mercantilitzada (actualment hi ha
institucions i laboratoris que volen patentar drets
comercials sobre l’ADN i sobre la vida mateixa). Diversos grups internacionals que treballen per la justícia ecosocial i per més vida per a tota la humanitat,
s’uneixen en entitats que s’anomenen Diàlegs sobre
Humanitat i finalment a l’Àgora dels Habitants de la
Terra. S’ha de recordar que, a l’antiga Grècia, l’àgora
era l’espai públic de discussions on els ciutadans de
cada ciutat prenien les decisions importants per a
tothom. En aquest moment de la vida de la humanitat, sembla més important que mai una o diverses
àgores dels habitants de la Terra.
Des dels anys noranta han florit algunes experiències. El juny de 1992, a Rio de Janeiro, durant la
conferència de l’ONU sobre el clima, moviments i
organitzacions socials van reunir-se a la Cimera dels
Pobles. Aquesta mateixa experiència va repetir-se en
el mateix lloc, durant el «Rio 92+20», el juliol del
2012. A partir de l’alçament dels indígenes del sud de
Mèxic, a Chiapas (1994), es van realitzar tres Trobades de la humanitat per la vida i contra el neoliberalisme, que van provocar la formació d’una «Assemblea
Continental dels Pobles» que continua activa.
El 2001 va començar el procés dels Fòrums Socials Mundials que s’ha mantingut com a espai d’articulació i discussions, però no de decisions. El FSM ni
tan sols accepta emetre declaracions o conclusions
en el seu nom. Això té el seu sentit, per deixar
aquest paper a cada organització de base; no obstant, molts militants senten la necessitat de cercar
un instrument que doni veu a tota la humanitat com
a conjunt. Sense substituir els organismes d’articulació regional, i fins i tot mundial, es tracta d’alçar
algunes banderes comunes de tothom. Fins ara, els
moviments socials han pres la paraula, però qui pot
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parlar en nom de la humanitat? Qui la representarà?
La globalització actual de l’economia, dominant
arreu del món, condiciona, sobretot per mal, el futur
de la humanitat i de la vida. I com més s’aprofundeixi, menys estaran els habitants de la Terra en condicions de participar en les opcions que es prenen,
monopolitzades per un cercle sempre més restringit
de l’elit social que té el poder, a l’estil de presidents
que criden: Amèrica primer; primer de tot, el Regne
Unit; o Brasil, per sobre de tot!
Cal que totes les persones ciutadanes de la Terra
puguin crear les institucions necessàries i els mitjans
per assumir el poder de governar el seu futur comú
sobre bases pluralistes, cooperativistes i participatives, a partir de les seves comunitats locals. El bon
viure col·lectiu i la seguretat de l’existència de la
humanitat i de la vida en el planeta són qüestions
col·lectives i comuns de tothom.
L’Àgora dels Habitants de la Terra proposa que
s’estableixi un pacte social que involucri tota la humanitat, conscient dels grans problemes que, davant
la revolució 4.0, la societat internacional i el planeta
Terra estan travessant.
Tot i així hi ha grups humans que quedaran fora
d’aquesta articulació: només al Brasil hi ha més de
60 grups indígenes aïllats. Nòmades, gitanos, tuaregs del nord d’Àfrica i natius d’Austràlia també en
quedaran fora. Però és important començar. Fins i tot
entre els inserits a la societat, serà un repte garantir
la participació de les diverses categories de treballadors. És urgent donar veu als desocupats, garantir el
protagonisme de les dones i de les minories socials,
racials, sexuals i religioses. Aquestes són preocupacions de les persones que, des de diversos continents,
estan convidant els grups i comunitats a unir-se a
aquesta iniciativa.
Així com la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència, o la Jai Jagat, que des de Madrid i Rajghat i

Nova Delhi convergiran el 2020 a Ginebra, es tracta
d’un projecte autònom i espontani, que implica
petits grups de persones o associacions decidides a
reunir-se en un recorregut comú de conscientització i
reconeixement de la humanitat com a subjecte actor
del futur ecointegral (sociocultural, polític, ecològic i
econòmic) de la vida de la Terra i sobre la Terra, així
com també desitja afegir-hi els actors mundials avui
reconeguts, com són els estats, les organitzacions
internacionals, les empreses multinacionals privades i
fins i tot els operadors financers.
Algunes trobades locals i regionals s’han realitzat
amb aquest objectiu. Van reunir-se diversos grups
que ja militen en causes socials, a Itàlia (Verona, Ligúria, Sicília i Roma), a Bèlgica (Brussel·les), a França (UBC, París)... L’agost del 2018 va haver-hi una
trobada llatinoamericana a Santiago (Xile). Van sorgir
grups locals a Montreal (Quebec), altres a Brasil
(Salvador i Brasília), a França, a Catalunya, Colòmbia
i l’oest d’Àfrica... El procés tot just està començant.
Hi va haver una primera trobada internacional, el
desembre de 2018, al Monestir dei Beni Comuni, a
Sezano, prop de Verona (Itàlia). Van reunir-se més
de 250 persones de diversos continents. Van participar-hi organitzacions internacionals: representants
del Fòrum Humanista Europeu, de l’organització Diàlegs en Humanitat, de l’Assemblea Europea de les Comunitats de Base i de la Marxa per la Pau de Perúgia
a Asís que es realitza cada any a l’octubre. D’Amèrica
Llatina van participar en aquesta trobada persones
de Colòmbia, Veneçuela, Argentina, Brasil i Xile.
Durant tota la trobada, amb un petit equip de la seva
diòcesi, van ser-hi presents Monsenyor Luis Infanti,
bisbe prelat d’Aysén, a la Patagònia xilena, Aníbal
Facciendi, sociòleg de Rosario (Argentina) i un petit
grup de brasilers vinculats als moviments socials.
S’hi va reacordar el Dret Universal a l’Aigua i contra la mercantilització de l’aigua. Organitzacions que
treballen amb migrants van reclamar el dret de totes
les persones a la ciutadania universal. Es va proposar
la institució d’un Carnet d’Habitant de la Terra. De
fet, grups que participen a l’Àgora han aconseguit
que municipis com Rosario a Argentina, dos o tres a
Itàlia i un al nord d’Àfrica emetin aquest document,
donat a qui, sense perdre la pròpia nacionalitat,
s’identifica com a habitant de la Terra. És una profe-

cia del dia en que ja ningú serà considerat estranger
o clandestí si ha nascut i viu al planeta Terra. Africans procedents de Sud-àfrica i Kènia van proposar el
principi de saviesa Ubuntu com a proposta de convivència entre cultures diverses, i els llatinoamericans
van parlar del Bon Viure indígena com a nou paradigma civilitzacional per a tota la humanitat.
Un repte, fins aquest moment, és la poca participació d’Esglésies i religions. La Causa de la unitat
de la humanitat està profundament lligada a la fe
proposada per Jesús i a una espiritualitat com a camí
d’amor i de diàleg entre persones diferents. En la
situació actual, encara més a les portes de la Revolució 4.0, aquest camí d’aliança de tota la humanitat
és un important repte per qualsevol persona de bona
voluntat. El Papa Francesc, en la seva encíclica sobre
Ecologia Integral, va proposar una aliança de la humanitat al servei de la Vida.
A Itàlia es va instituir una Fundació de caràcter
internacional per coordinar el procés de l’Àgora dels
Habitants de la Terra que, a partir d’aquest any 2020,
es responsabilitzarà de realitzar arreu del planeta
activitats que revelin la urgència de canviar el model
de desenvolupament vigent en el present món. Serà
alhora el Dia de la Mare Terra i el Dia anual dels i les
Habitants de la Terra. Comença a Europa, principalment a França, Espanya, Portugal i Itàlia una organització que de moment s’anomena Organització Mundial d’Habitants de la Terra. No pretén substituir les
Nacions Unides, sinó completar-la amb un organisme
que pugui unir ciutadans de tots els continents i els
permeti parlar a l’ONU en nom de la humanitat. La
primera lluita amb la qual tots els participants estan
d’acord es refereix a la campanya en defensa dels
béns comuns de la humanitat, l’aigua, la terra, l’aire,
el saber, la salut i així successivament. També s’està
proposant l’elaboració d’una Carta dels Drets de la
Vida, que continuï el recorregut ja realitzat per la
Carta de la Terra.
Per participar en aquest procés, es pot entrar
a l’Àgora dels habitants de la Terra: https:// audacia-umanita.blogspot.com
El responsable internacional de l’articulació és el
científic social i economista: Riccardo Petrella: www.
facebook.com/RiccardoPetrellaOfficial
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ENTENDRE EL MÓN PER CANVIAR-LO
Antoni Puig

Economia Crítica Taifa, Barcelona, Catalunya

El decreixement dona molta importància a l’informe de 1972 del Club de Roma. Aquell informe alertava dels
límits de les societats industrialitzades en desenvolupar-se. A partir d’aleshores, el Partit Comunista Italià va
proposar l’austeritat com a eina per superar la crisi dels anys setanta. Però quan, poc més tard, aquest partit va
desaparèixer, se’n va endur, de bracet, les teories sobre l’austeritat. En el pla mundial es va instal·lar el neoliberalisme. Vam entrar, aleshores, a un nou cicle d’acumulació i creixement.
Poc abans de la crisi del 2007, amb un estancament que no només recordava els anys seixanta, sinó
els trenta, Serge Latouche va recobrar la crítica als
patrons de producció i consum que prenen gairebé
tots els països. Es basa, novament, en l’Informe del
Club de Roma. Va posar damunt la taula una colla
de problemes com ara les catàstrofes ecològiques o
l’escalfament global, que alerten que el panorama
s’ha agreujat i va oferir un teoria que posa l’èmfasi en
associar tots els desastres amb el creixement.
Taifa mai no ha compartit les teories sobre l’austeritat, ni les de Latouche, en la seva integritat: les
observem des d’una òptica crítica. Però la crítica no
té res a veure amb les d’aquells que diuen que sense
créixer no hi ha riquesa i que el decreixement seria la
ruïna. Tampoc compartim la retòrica de les multinacionals que contaminen o saquegen els recursos naturals i prometen una conducta “responsable”.
El nostre Seminari, com fan els teòrics del decreixement, pensa que el model actual de producció
i consum és nociu. Si observem la situació global tal
com és avui, els objectius de decreixement estan més
que justificats: el model no assegura ni l’ocupació, ni
una distribució equitativa de la riquesa i malbarata
recursos.
Ara bé, creiem que, tal com la teoria del decreixement formula els problemes, no s’arriba al cor de la
qüestió. Per fer-ho, hem d’analitzar per què el capitalisme ens aboca a l’actual dinàmica destructiva i veure
si es pot o no capgirar mentre domini aquest sistema.
Alguns volen “regular” el capitalisme, reformar-lo,
adaptar-lo, per tal de controlar els seus efectes ecològics i fer-lo decréixer. En canvi, nosaltres considerem
que els fonaments del capitalisme s’oposen a una
regulació duradora i eficaç. Aquest sistema no viu
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sense el creixement econòmic, de la mateixa manera
que no viu sense benefici financer i empresarial i, per
tant, sense explotar el treball.
Això no vol dir que reneguem de les lluites per a
una millor regulació. Ans al contrari: treballem amb
els que volen arrancar millores puntuals i amb els que
promouen un ús acurat dels recursos. Però en fer-ho,
volem posar al descobert la insuficiència i reversibilitat de tot plegat.
La teoria del decreixement proposa una reducció
voluntària del sistema econòmic que suposi menys
PIB. Aquesta voluntarietat la veiem conflictiva: és
voluntarietat dels individus? De les empreses? De
l’estat? O de tots plegats?
Les “voluntarietats”, individuals o organitzades,
poden ser beneficioses. Però sovint es limiten a decisions puntuals de persones (benestants, en la majoria
dels casos) que opten per un model de consum al que
la gent desfavorida difícilment pot accedir o sobre el
qual, no té informació. Aquest consum selectiu no pot
garantir per si mateix una desacceleració de l’economia, tot i que, ho emfatitzem, té efectes saludables i
l’hem de potenciar.
Pel que fa a l’acció voluntària de les empreses i de
l’estat, alguns han ideat “un keynesianisme verd” i un
pacte “ecològic i social”. Se’ns diu que això permetria
un creixement econòmic per “contenir l’atur” a través
de la inversió pública en tecnologies i infraestructures
verdes. Per tant, l’objectiu inicial no és el decreixement sinó una modificació de patró, mantenint el
sistema de relacions socials. Per fer-ho compatible
amb el decreixement, els seus defensors afegeixen
que l’empenta inicial seria puntual. Un cop s’arribés a
l’“eficiència energètica” caldria una frenada. El problema és que en el supòsit improbable que les empreses

hi optessin de forma voluntària, això no eliminaria
la competència empresarial ni la contínua innovació,
recerca i expansió que l’acompanyen.
D’altra banda, algunes propostes s’enllacen amb
l’austeritat que suggeria el PCI temps enrere. Ens
venen a dir que un incentiu pel decreixement seria
la disminució de les hores de treball, amb una disminució proporcional de salaris, cosa que comportaria
menys producció i consum. El problema és que, com ja
va passar als anys setanta, mentre es demana que els
treballadors s’estrenyin el cinturó, es vol superar l’atur
incentivant el consum. Aleshores ens ubiquem en un
bucle. Mentrestant el capitalisme estira els tentacles.
Significa això que hem de frenar la innovació tecnològica? No! La tecnologia pot ser beneficiosa. Ara
bé, el que cal és veure en mans de qui està, quines
són les necessitats i intencions d’aquells que la dominen i si això pot o no apropar-nos al decreixement.
El perjudici no ve de la màquina, ve de l’ús capitalista
que se’n fa!
El capital no té moral ni consciència. El gestionen
minories que s’apropien del territori i tenen recursos
financers per controlar-ho gairebé tot i, d’una manera
especial, el procés de treball. El capitalisme no es pot
“domesticar”. No pot actuar sense explotar el treball
ni causar danys irreversibles al planeta. Però com que
és un sistema de relacions socials entre explotats i
explotadors, els explotats poden arrancar concessions,
amb la seva autoorganització i lluita.
Atès que l’Agenda Llatinoamericana ajuda al
desenvolupament del Sud, no volem deixar d’assenyalar un dels aspectes il·lustratius de certes propostes
sobre decreixement.
Latouche diu: [el decreixement] s’ha d’aplicar
tant al sud com al nord (...). Els països d’Àsia han
d’escapar de la seva dependència econòmica i cultural del nord i redescobrir les seves pròpies històries,
interrompudes pel colonialisme, desenvolupament i
globalització, per establir diferents identitats culturals indígenes... Insistir en el creixement al Sud, com
si fos l’única sortida de la misèria que el creixement
va generar, només pot conduir a una major occidentalització.
La proposta és seductora. Però, com assenyala
John Bellamy Foster, hi falta una anàlisi de l’imperialisme i de l’abisme entre rics i pobres. Aquí Latouche
redueix el problema a l’autonomia cultural i a la mis-

tificació del creixement occidentalitzat i recomana als
empobrits que no es desenvolupin. Considera que tots
els mals venen dels augments de productivitat. Teoritza com si els empobrits no estiguessin subsumits
en un món mercantilitzat on el sobirà és el capital.
Ho presenta com un debat filosòfic on tothom tingués
lliure capacitat d’elecció.
Quin balanç presenta Taifa en aquesta tasca?
Des del nostre punt de vista, l’anàlisi que Marx fa
del capitalisme continua sent vigent. Malgrat el pas
dels anys, no hi ha cap altra anàlisi que expliqui millor com funcionen les economies actuals. Les nostres
activitats pretenen aclarir algunes qüestions bàsiques:
Què és el capital? Què és el capitalisme? Quina és la
dinàmica essencial del funcionament intern del capital? Com es relacionen aquestes dinàmiques amb les
crisis socioecològiques? Què són i com es reprodueixen les relacions socials?
Recuperar l’herència de Marx té avantatges: 1)
Ofereix un marc teòric sòlid per relacionar el nociu
creixement econòmic actual amb la llei general de
l’acumulació de capital. 2) Permet pensar “alternatives
reals” i aprofitar situacions puntuals per organitzar la
resistència i el canvi. 3) Posa de manifest com i per
què les estructures capitalistes dificulten l’aplicació
de les alternatives de decreixement. I 4) és una teoria
explicativa dels conflictes socials.
Si volem evitar un creixement cec, el desenvolupament econòmic hauria de girar al voltant l‘autorealització de les persones i la sobirania dels pobles. L’ecologisme no ha de tenir com a finalitat el decreixement
en abstracte sinó, més concretament, la lluita contra
l’acumulació del capital. En el seu lloc ha de posar la
necessitat de construir una nova societat dedicada a
les necessitats comunes de la humanitat i la terra.
La regla del capital és “acumular i acumular”, ja
ho va anticipar Marx. Posar al descobert les entranyes
del capitalisme (la llei del valor, la plusvàlua i la
llei general de l’acumulació) permet no només sortir
d’aquesta visió mono causal en què cauen alguns
teòrics del decreixement, sinó també situar qüestions
més àmplies i generals sobre els canvis del sistema.
Tots aquells i aquelles que optem per una nova
societat ens hauríem de preocupar: un ús adequat dels
recursos, garantir ingressos i oci suficients a tota la
població del món i satisfer la necessitat humana d’un
treball útil, creatiu i no alienat.
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Com lluitar pels drets davant
l’extensió dels règims autoritaris?
Martí Olivella
Novact, Catalunya

Sigui en estats totalitaris sigui en estats formalment democràtics, els règims autoritaris avancen
imposant retallades de llibertats en nom de la seguretat i retallades de drets en nom del progrés econòmic
o de la crisi.
I davant d’aquesta amenaçant realitat, què fer?
Tenim dues opcions: 1a: Evadir-nos, tot és complicat
i massa gran, no hi podem fer res. 2a: Lluitar, posar
tota la nostra energia, per intentar frenar aquest deriva autoritària i evitar les dràstiques conseqüències per
a la immensa majoria, el 99% de la població mundial.
Ara bé, quines formes de lluita són possibles i
desitjables per lluitar pels drets i llibertats de tothom,
sense menystenir-los o negar-los en la pròpia lluita?
Malgrat no es pot generalitzar, perquè cada lluita
està molt condicionada pel grau d’autoritarisme que
pateix, estarem d’acord que sempre és millor i més
coherent una lluita que no es basi en actuar produint
els danys que vol evitar. Per dir-ho clarament, en una
lluita contra la falta de llibertats, contra la violència
institucional, contra la mentida, la manipulació, la
repressió, la tortura, la presó, l’assassinat.. sempre
és millor una lluita que no hagi de recórrer a aquests
mateixos reprovables mitjans.
I això, per diversos motius. Primer, és molt difícil
vèncer el monopoli de la violència de l’estat amb les
mateixes armes; i el preu, en vides, en contradiccions i en favors a qui et ven les armes és molt alt. El
segon, és que en cas de vèncer amb la violència popular, el nou règim s’haurà de mantenir també amb la
violència contra tots aquells que voldran derrocar-lo
perquè hauran perdut els privilegis. El tercer és que
en les lluites armades hi acostuma a participar una
petita part de la població –normalment joves que es
maten entre ells per ideals o forçats a fer-ho– i la
majoria de la població en pateix les conseqüències,
però de forma passiva, sense poder-hi fer gran cosa.
El quart és que els règims autoritaris saben que en
el camp de la violència tenen les de guanyar, utilitzen la repressió contra totes les vies pacífiques per
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generar frustració i, alhora, infiltren agents violents
provocadors entre els lluitadors pels drets, de manera
que poden justificar la repressió i, fins i tot, acusar de
violents o terroristes a tots aquells que reclamen drets
per a tothom. El cinquè és que quan hi ha violència
ja no es parla del noble objectiu de la lluita sinó dels
desastrosos mitjans emprats. I qui exerceix violència
és qui perd més legitimitat i suport social.
La via més habitual de lluita pels drets i llibertats
és la via política i pacífica convencional, més possible
en una democràcia formal: partits, sindicats, associacions; eleccions, referèndums; manifestos, manifestacions, vagues; denúncies als tribunals; presència en
els mitjans de comunicació, activisme en les xarxes
socials; reivindicació de canvis legislatius o de polítiques públiques.
Quan la via democràtica i pacífica no és possible;
quan ni tant sols es poden exercir aquests drets civils
i polítics, quan l’estat es tanca en banda a les reivindicacions d’una part significativa de la societat: Què
fer?
Aquesta és la pregunta clau dels processos de
transformació social. Tenim tres opcions: 1a: Ens
repleguem. 2a: Traiem la ràbia i la frustració esperant
que els aldarulls i la violència faran recapacitar l’adversari. 3a: Apostem per la lluita noviolenta, que no
només renuncia a l’ús de la violència, sinó que construeix un moviment amb una estratègia, unes actituds
i unes accions coherents entre elles per aconseguir els
objectius que no s’obtenen ni per la via formalment
democràtica ni per la via violenta-armada.
A la lluita noviolenta també se la coneix com a
resistència civil, resistència popular o satyagraha i
és emprada en multitud de conflictes per aconseguir
defensar tota mena de drets i llibertats.
Es fonamenta en un canvi de comprensió del
conflicte. El suposadament fort és fort, no perquè te
armes, diners o tribunals, sinó perquè el suposadament feble és feble mentre obeeix el fort, coopera
amb el fort treballant per a ell, pagant-li impostos,

comprant-li el seus béns i serveis, votant-lo. La lluita
noviolenta es fonamenta en un canvi d’estratègia:
fer emergir el conflicte latent, denunciant-lo, però,
sobretot, no cooperant amb el dominador, desobeint
les seves lleis i assumint-ne les conseqüències, fins
aconseguir poder negociar una solució.
La força de la lluita noviolenta rau en la determinació i en la perseverança de les persones i dels grups
que s’entrenen per a una confrontació sense violència,
per tal d’aconseguir uns drets; persones i grups disposats a assumir la repressió per fer evident la noblesa
de la seva causa i la ignomínia de qui la vol negar.
Recapitulant: La lluita noviolenta no és només una
lluita pacífica, sense violència o contra la violència.
És una lluita que entén el conflicte de manera diferent: qui domina ho fa perquè els dominats col·laboren en la seva dependència; qui domina, de fet, “no
pot fer res” sense el consentiment, sense la submissió
dels dominats; els dominats per alliberar-se “no han
de fer res” contra qui els domina; els dominats només
“han de deixar de fer” , han de ser organitzadament
insubmisos (deixar d’obeir, de comprar, de treballar,
de pagar impostos, de menjar).
En el conflicte violent es vol guanyar amb la violència directa, física, tot obligant a cedir l’enemic
amb insults, amenaces, agressions, sancions, cops,
tortures, presó, mort.
En el conflicte noviolent es vol crear les condicions per poder acordar una solució, sense emprar la
violència física que fa perdre suports, crea enemics i,
de fons, encobreix violències més profundes: les culturals i les estructurals.
La lluita noviolenta només es justifica per una
causa veritable, per alliberar-se d’una dominació, per
evitar la violació d’uns drets i llibertats fonamentals.
És la lluita d’un grup, d’un poble que està determinat a
alliberar-se deixant de col·laborar amb qui el domina.
La lluita noviolenta no sols denuncia la dominació, sinó que accepta les conseqüències de desobeir
públicament el dominador per fer evident el seu domini i repressió, i per enfortir la no-dependència dels
lluitadors. També és la lluita que va construint espais
alliberats, on enfortir les persones lluitadores i on
viure i experimentar llibertats.
Val a dir que qui domina pot fer-ho gràcies al
suport d’uns pilars: ideològic, polític, judicial, econòmic, fiscal, policial, militar, mediàtic... Un dels

objectius estratègics de la lluita noviolenta és afeblir
alguns d’aquests pilars, fer que trontollin, fins poder
fer caure l’edifici del dominador.
La lluita noviolenta no està basada en la força
de las armes, ni dels diners: ho està en la força de la
gent! La fermesa permanent de la gent que la fa insubornable. És un exercici de disrupció conscient: no
fer mal a l’altre, però acceptar que l’altre ens pot fer
mal! Cerca una acció que plantegi al dominador un dilema, el posi en un atzucac: faci el que faci s’afebleix;
una acció contundent que no es pot ignorar i que crea
situacions per obtenir la simpatia de la societat tant
si el resultat és que es guanya llibertat com si és més
repressió.
La lluita noviolenta per ser efectiva ha d’implicar
molta gent, entre els amics, els adversaris i els indiferents. Ha d’evitar perdre suports. Per poder implicar
molta gent l’objectiu ha de ser clar i compartit. Acordar un objectiu clar i compartit és la prioritat d’una
estratègia intel·ligent.
En el marc d’aquesta estratègia compartida les
accions han de cercar objectius assolibles, que reforcin el moviment i la seva causa. Cal portar la iniciativa, sorprendre, amb accions disruptives, audaces i no
reactives. Cal creativitat, intel·ligència i compromís
individual i col·lectiu com a factors d’estímul dels
membres del moviment.
Val a dir que, malgrat només veiem les victòries
finals, totes les lluites noviolentes passen per cicles:
concretar un objectiu general, acordar estratègia
compartida, formació a gran escala dels lluitadors,
preparació i realització d’accions que amb una escalada portin al clímax, celebració de l’èxit, divisió de
valoracions, frustració per no aconseguir l’objectiu
final, descans, recuperació i nou cicle. És normal que
després de l’acció el moviment ha de recuperar l’energia –personal i col·lectiva– perduda en l’estrès viscut.
La gestió de les emocions, com ara la por, és clau:
aquesta ens ajuda a protegir-nos. Però quan, fruit i
objectiu de la repressió, la por esdevé pànic, aquest
ens paralitza, ens fa fugir o ens torna violents.
La lluita noviolenta és un art. Combina entusiasme, tècnica i pràctica. Tothom és aprenent en aquesta
lluita. No hi ha cap certesa d’aconseguir els drets i les
llibertats anhelats. Sí, però, hi ha la certesa que en el
seu nom, no n’haurem destruït en el camí.
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Revisar la moral sexual tradicional
Benjamín Forcano
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Necessitat d’actualitzar la moral cristiana
Una de les característiques del nostre temps és el
canvi multidimensional, mundial i accelerat. Els canvis
venen causats fonamentalment pels avenços tecnocientífics. I repercuteixen sobre l’àmbit ètic afectant
multitud d’hàbits, sentiments i normes morals.
Les repercussions d’aquest canvi sobre la moral
han sigut tradicionalment les més agudes, atès que
afecten valors molt importants. El segle passat, les
Esglésies ja van ser testimonis d’aquest canvi i van
tenir la lucidesa de diagnosticar la crisi amb encert.
No es tractava d’eliminar cap valor important, sinó
de substituir plantejaments i models que resultaven
inadequats per afirmar aquests mateixos valors en
l’horitzó cultural del nostre temps.
No cal rautar gaire per recordar el desfasament de
moltes normes sexuals: es descrivia el matrimoni “com
un contracte entre un home i una dona”; hi havia una
exclusió total de la bondat del plaer sexual: “el plaer
sexual –escriu encara avui el Catecisme Romà– és
moralment desordenat quan és buscat per ell mateix”
(núm. 2351); es mantenia, i es manté, que la masturbació era objectivament pecat greu: “La masturbació,
escriu el Catecisme Universal de l’Església, és sens cap
mena de dubte, d’acord amb la Tradició, el Magisteri i
sentir dels fidels, un acte intrínseca i greument desordenat” (2352); es mantenia igualment la desigualtat,
inferioritat i sotmetiment de la dona a l’home; es
mantenia –i es manté– que l’homosexualitat és una
desviació i que la seva actuació suposa una perversió;
es mantenia –i es manté– que la indissolubilitat del
matrimoni és un valor absolut i, per tant, una norma
inderogable; es mantenia –i es manté– que el condó
no es pot fer servir ni en cas de SIDA.
Era un enfocament de la moral legalista i rigorista
sota la perspectiva del pecat. I era d’especial aplicació per a les transgressions sexuals, per a les quals es
va dictaminar no existir “parvitat de matèria”. Pots
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ser una mica envejós, una mica superb. Una mica
luxuriós? No. Aquí tot és greu, no hi ha lleugeresa de
matèria ni per pensament, paraula o obra.
Invalidació dels pressupòsits de moltes normes
Gràcies a l’evolució dels coneixements, avui tenim
una comprensió més completa de la realitat, un nou
horitzó de comprensió. A més d’incorrecte, avui seria
insensat oposar-se a l’avenç de les ciències, atès que
aniria contra la condició mateixa de la persona, que
és històrica i evolutiva i, en darrera instància, contra
Déu, el seu Creador. El coneixement de la realitat és
progressiu, no ha conclòs, ni se’ns ha lliurat com a
acabat: “La història està sotmesa a un procés d’acceleració, que avui costa de seguir. El gènere humà
corre una mateixa sort i no es diversifica ja en històries diverses. La humanitat passa d’una concepció més
aviat estètica a una altra més dinàmica i evolutiva,
que exigeix noves anàlisis i noves síntesis” (GS 5).
Per tant, si el coneixement guia i sustenta la praxi
moral, cal admetre que, en ser evolutiu, ho siguin
també les normes que en deriven. Penso que ha sigut
en el terreny de la moral sexual on el canvi ha sigut
més intens, atès que les ciències han demostrat que
moltes de les normes establertes partien de supòsits
precientífics.
Influència de l’Edat Mitjana
Teòlegs importants parlen d’una “visió monocultural” en el cristianisme, que ha durat pràcticament fins
als nostres dies i que ha entrat en un canvi radical en
aquesta nostra època:
En matèria sexual, ha existit un llegat històric
massa clar i uniforme. És significatiu llegir paràgrafs
com aquests: Finalment, vaig trobar l’element que
feia temps que em preocupava: el profund, radical
rebuig que més o menys conscientment em duia interiorment, des de sempre, a estar posseïda per una
certa mentalitat i pràctica: mentalitat i pràctica que
no accepten el plaer, que el temen, que privilegien

el sacrifici, que consideren el plaer com a quelcom
menyspreable, que en realitat no el veuen com a signe
i participació de la vida mateixa de Déu.
No ho podem negar. Tots nosaltres hem crescut
en aquesta mentalitat. Des de petits hem sentit dir:
primer l’obligació, i després la devoció (i l’obligació
sempre era desagradable); la medicina saludable era
l’amargant; la porta del paradís era l’estreta, i així en
tota la resta. Ja d’adults, tota una ascètica, tota una
espiritualitat, tota una hagiografia, tota una cultura
que demonitzava el plaer, ens embolcallaven amb
una força de segles, amb els arguments més diversos
i constringents (Maria Catherine, Risus Paschalis, pp.
13-14).
Ha sigut mentalitat dominant en la cristiandat
durant més de quinze segles. Quinze segles ensenyant
i assimilant aquesta mentalitat, formen un substrat
cultural molt difícil de remoure. I podem entendre que
les generacions més grans es resisteixin a canviar i a
acceptar les noves perspectives de la ciència i de la
teologia. Aquesta mentalitat ha sigut custodiada com
a dipòsit intocable de la tradició, ha estat recolzada
per l’autoritat eclesiàstica, tenia al seu favor la preponderant virtut de l’obediència i tot el condicionament d’una cultura uniforme.
El rebuig eclesiàstic de la modernitat
Sembla clar, doncs, que el model tradicional de
la moral sexual s’ha sustentat en pressupòsits avui
superats, encara que des d’instàncies de les Esglésies
institucionals, a no pas pocs d’aquests pressupòsits
se’ls pretengui mantenir com a vàlids.
Penso que no hi ha solució del problema si no
anem al fons. I el fons és que la civilització occidental ha estat marcada per aquest esdeveniment fonamental: la modernitat. Des d’aleshores hem assistit
a un caminar paral·lel i hostil entre l’Església i la
Societat. L’Església va poder i va haver d’actuar crítica
i sàviament, però va actuar covardament, a la defensiva, contra la ciència, la llibertat, els drets humans, la
democràcia i el progrés. La ruptura va ser radical: ser
cristià equivalia a ser conservador, reaccionari, antimodern, com si la tradició cristiana se situés a l’Edat
Mitjana i acabés allà. El Concili Vaticà II, entre els
catòlics, va acabar amb aquest antagonisme i va establir un pont de diàleg amb el món modern, que encara
està pendent de realització plena.
El plantejament nuclear del problema

L’ètica sexual humana presenta en els nostres
dies unes claus d’interpretació nova amb relació a les
d’èpoques anteriors. Avui ens preguntem: El cristianisme té una ètica sexual pròpia? Pel fet de ser cristians,
professem una moral sexual que ens distingeix de la
resta?
Certament, en el cristianisme original trobem uns
principis generals que intenten il·luminar i regular la
nostra conducta. El principal és l’Amor. Però, fora d’això, amb prou feines trobem normes que al·ludeixin al
món de la sexualitat. Només després quan, en el cristianisme històric, van anar sorgint normes i normes
per regular les mil facetes de la sexualitat humana.
Està clar que la proliferació excessiva de normes
sexuals en el cristianisme no ha estat casual. I la
pregunta òbvia de molts cristians de a peu és: totes
aquestes normes són invent de l’Església o producte
genuí de l’Evangeli? A aquestes normes se les pot
anomenar cristianes, o van entrar a formar part d’una
moral anomenada cristiana per influència de factors
no pròpiament cristians?
Crec que aquest és el quid de la qüestió: o la
major part de les normes de la moral sexual cristiana
procedeixen de l’Evangeli, i aleshores serien vàlides,
o procedeixen d’una elaboració històrica canviant, i
aleshores són revisables, tan revisables com els conceptes de cosmologia, antropologia, filosofia, exegesi
i teologia que van condicionar-ne l’elaboració.
És fonamental distingir entre allò que pertany al
missatge de Jesús, i allò que pertany a la mediació
cultural utilitzada en la transmissió d’aquest missatge.
La fidelitat al missatge original imposa moltes vegades el canvi de moltes normes històriques, que ja no
hi responen, o que fins i tot el tergiversen.
Aquest és, doncs, el problema: no es pot confondre l’Evangeli amb la traducció que n’hem fet al llarg
de la història, com si la percepció que se n’ha tingut
en una determinada època fos perfecta i definitiva.
En aquesta traducció de l’Evangeli, a més del caràcter
evolutiu de la història, hi han jugat altres factors
humans, amb la seva càrrega infinita de creences i
filosofies, d’ignoràncies i de prejudicis.
S’ha de superar el que en aquestes normes encara
queda de plantejaments precientífics i premoderns,
d’interessos i atavismes, per tal que en aquest nova
societat, moderna, científica i tecnològica, aparegui
la Bona Nova alliberadora de l’Evangeli.
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REFLEXIONS A L’ENTORN DEL CAS
DE JULIAN ASSANGE
Les tecnologies 4.0 són una oportunitat però les elits perseguixen
a qui posi en perill el seu poder
Teresa Forcades i Vila
Montserrat, Catalunya

Era el 29 d’agost de 2017 i no estava preparada
per al que em vaig trobar. El bell edifici anglès que
havia vist moltes vegades als diaris i a la televisió es
trobava davant meu, però l’edifici no era l’ambaixada
de l’Equador com jo pensava. El porter em va assenyalar una petita porta a l’esquerra de l’escala principal.
Un funcionari va obrir la porta de forma bastant
furtiva, va prendre el meu passaport precipitadament
i després va tancar de nou la porta, deixant-me fora
amb la mirada perplexa al costat del porter. Em vaig
començar a sentir aclaparada. L’ambaixada consistia
només en unes poques habitacions bastant petites,
si s’ha de jutjar per les dues en les quals finalment
se’m va permetre d’entrar. L’enginyós i dinàmic Julian
Assange estava molt pàl·lid i semblava deprimit. Feia
molta calor. Em sap greu, però no és possible obrir les
finestres. No fa gaire, un home va escalar la paret amb
la intenció de matar-me. El van aturar quan ja era
pràcticament dins la casa. No va ser el primer intent.
Em vaig sentir encara més aclaparada.
La nostra conversa va durar més d’una hora. Originalment havia estat sol·licitada per part meva en nom
d’un equip de joves cineastes espanyols interessats en
què jo entrevistés a Julian Assange. Assange va rebutjar fer cap entrevista formal, però va demanar de tenir
una conversa privada amb mi. Del 25 al 27 d’agost, jo
havia estat participant com a ponent en el Greenbelt
Festival, un festival cristià anual d’art, fe i justícia
que se celebra a Anglaterra des de 1974. És el festival
musical més antic d’Anglaterra i aquell any 2017 va
tenir més de deu mil participants. Hi vaig passar uns
dies d’ambient sorollós i alegre envoltada de cristians anglicans ben intencionats compromesos amb la
justícia social. En contrast amb l’ambient del festival,
l’atmosfera en la petita ambaixada i la forma tan
continguda amb què Assange parlava i es movia se’m
feien encara més opressives. Em van impressionar la
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combinació de tristesa i lucidesa d’Assange i la seva
capacitat d’autocrítica: Jo em creia que revelant la
informació vital que s’estava ocultant, ajudaria a fer
del món un lloc més lliure i més segur. Però ha passat
el contrari. Cito de memòria perquè no recordo les
seves paraules literals, però sí que recordo vívidament
l’efecte que van tenir en mi. No esperava una actitud
tan sòbria i modesta i em va commoure.
Jo em creia que revelant la informació vital que
s’estava ocultant, ajudaria a fer del món un lloc més
lliure i més segur. Però ha passat el contrari. Assange
em va explicar que el fet que no s’hagi produït un
rebuig massiu generalitzat i efectiu a la vigilància illegal i a la resta de crims perpetrats pels governs i les
grans empreses i denunciats per Wikileaks, ha actuat
a efectes pràctics com la seva legitimació. Abans de
Wikileaks, nosaltres, els ciutadans de les democràcies
occidentals establertes, podíem fingir ignorància. Gràcies a Wikileaks, ara tots sabem sense ombra de dubte
que, de forma habitual, persones innocents esdevenen
el blanc d’accions militars amb estàndards ètics deficients que estan dirigides per oficials supervisats pels
nostres governants; sabem que els nostres governs
triats democràticament i les seves principals agències,
en particular la CIA als Estats Units, violen la seva
pròpia llei de forma sistemàtica no només en l’àmbit
internacional, sinó també en el nacional.
L’escàndol hauria d’haver estat majúscul. En això
confiava Assange. Però no va passar.
En lloc de la indignació i l’acció col·lectiva decisiva que eren d’esperar, la resposta a les filtracions va
ser l’apatia generalitzada i la resignació. Impotència
disfressada de prudència. Va ser gairebé com si les
revelacions de Wikileaks haguessin proporcionat als
responsables dels crims la confirmació probablement
sorprenent que una generosa majoria aprova el que
fan, sigui quin sigui el grau de violència que requerei-

xi. D’on prové, aquesta resignació, aquesta connivència? Esperem secretament que els crims dels nostres
governs i de les grans empreses ens afavoreixin? Pensem potser que sense les accions criminals del nostre
govern, la nostra situació social seria molt pitjor?
Abans els governs ens defensaven suposadament de
l’amenaça del comunisme soviètic o xinès; avui, del
fonamentalisme islàmic. Acceptem la retallada de
llibertats en nom de la seguretat.
Per a fer del món un lloc més lliure i més segur.
No hauria de ser aquesta la primera prioritat dels
governs d’un món que fa menys de cent anys va experimentar els horrors de dues guerres mundials consecutives? Fins ara, el Papa Francesc sembla ser l’únic
líder mundial que gosa parlar obertament de la Tercera
Guerra Mundial, no com un malson possible en un futur pròxim, sinó com una realitat ja existent. Francesc
va parlar-ne per primera vegada l’any 2014 i ho va
repetint amb major freqüència des de 2016: Li diuen
inseguretat global, però la paraula real és guerra. Avui
dia hi ha més conflictes armats oberts, més refugiats
(60 milions a tot el món), més comerç d’armes, més
violència militar i més militarització de les societats
civils que durant la Primera i la Segona Guerra Mundial. Amb una diferència crucial. Durant la Primera i la
Segona Guerra Mundial, la visió d’un futur millor inspirava i animava els responsables militars i la majoria
dels combatents de tots dos bàndols. Avui, en canvi,
la principal motivació per fer la guerra sembla ser l’interès privat o la voluntat d’evitar un mal pitjor, quan
no la mera supervivència. En aquest tercer mil·lenni,
els únics que encara gosen defensar una visió utòpica,
la seva particular versió d’un futur millor, semblen
ser paradoxalment els grups terroristes que, en nom
d’un Islam ideologitzat, estan disposats a matar de
forma massiva i indiscriminada. Els anomenats terroristes globals estan disposats a matar innocents i a
restringir la llibertat de les persones d’una forma que
–a desgrat de les revelacions de Wikileaks, que ens
haurien d’haver obert els ulls, la majoria dels occidentals seguim creient que els nostres propis governs
democràtics mai gosaran intentar. El cas és que són
precisament aquests governs els que sistemàticament
promouen el terror en països menys afavorits.
Wikileaks ens va ajudar a adonar-nos de quantes
decisions es prenen diàriament que van en contra de
les normes de justícia i respecte per la dignitat, la

llibertat i la vida dels éssers humans que les democràcies establertes d’Occident defensen de forma oficial.
A l’Amèrica Llatina, als països àrabs, a Europa, als
Estats Units, han sorgit en els darrers anys moviments
populars pacífics i utòpics (la revolució boliviana, les
primaveres àrabs, l’Occupy Wall Street, el moviment
dels indignats) disposats a enfrontar-se a aquests
poders falsament democràtics i a les seves mentides.
Aquests moviments han estat font de gran esperança i
donen testimoni que la capacitat de resistència popular segueix en peu.
Assange es troba en els moments d’escriure
aquestes línies en mans de la policia britànica que
ha entrat amb permís del govern de l’Equador a l’ambaixada que li havia ofert refugi i l’ha detingut. Els
Estats Units demanen la seva extradició. Si Assange
hagués atacat a un polític o a una empresa aïllats,
potser hauria estat més fàcil per al públic en general
prendre’s seriosament les seves revelacions per tal
d’obligar les autoritats a portar els autors davant la
justícia. Però Wikileaks no es va centrar en un sol individu, ni en un grup reduït; va revelar una corrupció
criminal generalitzada existent en els més alts nivells
de govern i poder. On són, doncs, les “autoritats”
disposades a exigir responsabilitats als assenyalats
per Wikileaks? On és la instància de poder que no
hagi estat acusada per les filtracions i pugui demanar
comptes?
Més aviat ens trobem que l’opinió pública s’està
girant contra els individus com Assange que, arriscant
el propi futur, la pròpia llibertat i fins i tot la pròpia
vida, han gosat dir que l’emperador va nu i han revelat de forma concreta la corrupció del poder. Més
aviat ens trobem que la reacció general està essent el
menyspreu de la democràcia i dels valors occidentals
de llibertat individual. Observem avui un gir polític
generalitzat cap a l’autoritarisme que fa que proliferin
els grups d’extrema dreta. Ens cal analitzar a fons el
perquè d’aquest fenomen i què es pot fer per continuar treballant constructivament per a un futur més
lliure i més segur. Mentrestant, organitzant-nos a tot
el món no només per a impedir l’extradició d’Assange,
sinó per tal d’obtenir la seva absolució i el seu alliberament, estarem defensant no només la seva dignitat i
la seva llibertat, sinó també la nostra.
237

El mal ús de la tecnologia
Reflexions al voltant d’una necessària “ecotecnologia”
Ignacio Dueñas García Polavieja
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Ningú nega els increïbles avantatges de la tecnologia en el marc de la present Revolució 4.0, en
què totes les nostres quotidianitats, les nostres
mentalitats i fins i tot les nostres emocions s’estan
reconfigurant a velocitat de vertigen. Són obvis els
avantatges en la medicina, les telecomunicacions, els
transports... Només internet, suposarà un canvi infinitament més gran que el sorgiment de la impremta
fa uns vuit segles a Xina. Avui, tenir una biblioteca,
a diferència de només fa tres dècades, no requereix
d’una gran quantitat de temps, diners i espai (ple de
pols), per posar només un exemple, sinó que és gairebé immediat, gratuït i no ocupa espai. No obstant
això, el pèssim ús i el nul sentit crític amb el qual es
fa servir la tecnologia, probablement provocaran la
desaparició de la humanitat, per un procés lineal de
robotització que ja ha començat, però del que gairebé
ningú n’ha pres nota.
Probablement, el que s’acaba d’afirmar soni a
exageració. Però em temo que el mateix va succeir
fa dècades amb les feministes i les ecologistes: que
semblaven exagerades. Avui dia, tard i malament, tot
el món, al menys en teoria, els dóna la raó. El mateix
passarà dintre d’unes altres dècades, si és que aleshores no ens hem extingit. Com deia Chesterton, a cada
segle el salva la immensa minoria que s’oposa als criteris de la immensa majoria.
La tecnologia ha irromput amb tanta rapidesa que
amb prou feines hem assimilat el que està passant. I
això s’intensifica perquè els seus avantatges són immediats, i els seus desavantatges són tardans i progressius. És a dir, la capacitat de celebrar una videoconferència s’aprecia instantàniament, però la pèrdua
de visió o l’escoliosi triguen anys en apreciar-se.
Així, a dia d’avui, s’han manifestat una sèrie de
calamitats truculentes, només superades per com n’és
de truculenta la nul·la reacció de l’opinió pública
al respecte, i de pensadors, educadors, sociòlegs i
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filòsofs, llevat de comptades excepcions. D’aquesta
manera, ni es coneix ni es pren cap mesura contra el
fet que, a països com Equador o Espanya, la meitat de
la població pateixi nomofòbia (o addicció a les noves
tecnologies), que ja el 2006, el 10% de la joventut
patís el síndrome del hikikomori (adolescent que viu a
la seva habitació, passant tot el dia a la xarxa, sense
vida escolar, familiar ni afectiva); que l’smombie (vianant que creua el carrer mirant el mòbil) ja sigui una
pandèmia; o que la primera causa dels accidents de
trànsit sigui el mal ús dels dispositius electrònics.
A més, hi ha ben poques reflexions lúcides sobre
com hem cedit les nostres dades a les grans companyies relacionades amb el món virtual mitjançant els
nostres moviments i opcions a la xarxa. Per això, els
propietaris d’Apple, Amazon, Google i Facebook estan
entre les persones més riques del món.
De la mateixa manera, hem permès, a causa del
nostre nul sentit crític i pèssim ús de la tecnologia,
que els estats hagin construït un extens sistema de
control, totalitari, que pot saber-ho tot de tothom,
tan eficaç com subtil, que hem d’agrair a la vida, que
Hitler o Stalin no l’hagin conegut.
Un altre element no menor són els sis milions de
nens assassinats indirectament per les multinacionals
al Congo, per tal que el coltan (cobalt + tàntal) que
s’hi extreu, es compri barat per als nostres mòbils,
i puguem canviar de model constantment, generant
unes deixalles digitals i un problema ecològic del qual
tampoc n’hi ha consciència.
En l’àmbit individual i col·lectiu, s’està deshumanitzant a marxes forçades la vida quotidiana, s’estan
tecnificant i burocratitzant les relacions interpersonals, s’està perdent la imaginació i la creativitat i, en
definitiva, estem creant unes persones menys alegres,
espirituals i felices.
Molt poca gent –fins i tot entre filòsofs i pensadors– estan reaccionant, llevat d’excepcions. Mars-

hall Mc Luhan va dir fa 60 anys que la tecnologia es
transformarà en el braç virtual del cos humà (però no
ha estat només el braç virtual, sinó el cervell virtual,
perquè els reals s’atrofien); Ignazio Silone va dir que
les màquines, que havien de ser instruments de l’ésser
humà, l’esclavitzen; Iván Illich va arribar a crear el
terme de tecnofeixisme; Erich Fromm sosté que sovint
es recorre a la tecnologia per la simple raó que és tècnicament possible, sense emprar el pensament crític. I
Herbert Marcuse, a L’home unidimensional, que la raó
tecnològica ha esdevingut raó política.
El mateix papa Francesc, en la seva celebrada
Laudato Si (document més que revolucionari, contracultural), va escriure al respecte un fragment lúcid
però que tristament ha passat desapercebut: No es
pot pensar (...) servir-se de la tècnica com un mer
instrument (...) sense ser dominats per la seva lògica.
Va esdevenir contracultural escollir un estil de vida que
pugui ser, almenys en part, independent de la tècnica.
Ara bé, si ens preguntem cap on ens encaminem,
la resposta no és afalagadora. Noah Harari, en el seu
Homo Deus sosté que en dues generacions la intel·ligència artificial haurà superat la humana. Que passarà
aleshores? El que ja va apuntar Stephen Hawking
anteriorment, sobre el perill real que les màquines
se’ns escapin de les mans... i prenguin el control del
món. Per evitar-ho, Bill Joy, fundador de Sun Mycrosystem, va proposar abandonar la cursa tecnològica
(per evitar) l’extinció dels éssers humans en un parell
de generacions.
Davant de tot això, urgeix una reflexió calmada i
lúcida. I no hi val la simplicitat de sostenir que no es
pot anar en contra de la tecnologia, quan des d’aquest
article es pretén el seu ús moderat i crític, no pas la
seva eliminació. És a dir: contra el seu abús, la moderació. A ningú que lluiti contra l’alcoholisme se l’acusa de voler imposar l’abstèmia; al que va contra la
promiscuïtat, d’imposar la castedat; al que va contra
la gola, d’imposar la desnutrició.
I, sobretot, no és lúcid dir que atès que és aquí
i l’estem utilitzant, no la podem enfrontar, sinó que
hem de pujar a l’onada. Com si al capitalisme (que
també el tenim aquí) no se l’hagués de combatre,
per més que utilitzem prestacions útils (la targeta de
crèdit) o necessàries (els diners).
Reflexionem bé sobre tot això anterior, i advertirem que el perill de la tecnologia (que si es fa servir

bé ja s’hagués eradicat la fam, la pobresa i gairebé tot
el dolor físic), referent a la desaparició de la humanitat mitjançant un procés lineal de robotització –del
qual encara n’estem a les beceroles, és un problema
no menor que el de la fam, el col·lapse ecològic, la
guerra nuclear o qualsevol altra amenaça contra l’espècie. La diferència és que sobre la tecnologia no s’ha
generat la més mínima alarma, en instal·lar-se en les
nostres quotidianitats d’una forma massiva, vertiginosa i amable.
Ara bé, què es pot fer contra tot això? Anar a la
causa del problema, que és la següent: la tecnologia,
magnífic complement, s’ha transformat en un pèssim
substitut. És a dir, retornar-la a la seva funció de
medi, deixant de ser la fi per se que avui és, a la pràctica. Per tant, tot allò que puguem fer sense massa
esforç, hem de fer-ho sense la tecnologia (caminar 20
minuts, rentar els plats...).
D’altra banda, s’hauria d’aplicar un protocol a l’hora d’emprar el pensament crític a cada nou dispositiu
o prestació. Aquest protocol seria el de respondre a
les següents preguntes, i només després prendre la
decisió del seu ús o no ús:
1. És realment útil i necessari? 2. Quins són els
seus avantatges, tant a curt com a llarg termini? 3.
És possible i convenient la seva prescindibilitat? 4. És
possible i convenient un pla B? 5. La novetat obeeix a
meres estratègies comercials? 6. El seu ús possibilitarà un major control totalitari per part dels estats? 7.
El seu ús matarà gent per tal que baixin els preus de
cares al consumidor? 8. Generarà deixalles digitals que
impliquin un problema ecològic addicional?
Davant de tot això, urgeix generar grups de reflexió i acció. Convido tot individu o col·lectiu a començar a pensar i actuar. La qüestió social va tenir un
marxisme, la qüestió religiosa va tenir una teologia de
l’alliberament, la qüestió ecològica va tenir un ecosocialisme, la qüestió de gènere va tenir un feminisme.
Urgeix –anem tard– generar una reflexió i una praxi
sobre el que se’n podria anomenar l’ecotecnologia,
consistent en adaptar la tecnologia a les necessitats
de l’individu, la societat i la Pachamama, en sentit
holístic i integral, per fer que deixi de ser un fi i torni
a ser un mitjà. Com va dir Hélder Câmara, els audaços
d’avui preparen les actituds quotidianes de demà.
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Revolució 4.0 i espiritualitat,
des de l’Índia
Rui Manuel Grácio Das Neves
São Paulo / Lisboa / Índia

La Revolució 4.0 no és exclusivament un fenomen occidental, sinó que té els seus “motors” instal·lats arreu del
planeta, i els seus efectes ja fa temps que repercuteixen als cinc continents. També a l’Àsia, on l’Índia juga un
paper de primera línia, sobre el qual fora bo reflexionar.

Em refereixo concretament als reptes que la Revolució 4.0 presenta en aquest continent de l’espiritualitat, Àsia, i em vull concentrar en l’Índia, país d’una
extensió gairebé continental, pàtria originària de
tantes religions mundials i destí privilegiat actual de
milions de peregrins que van a la recerca del sentit
de les seves vides.
No soc indi, però he viscut en aquest país i solc
viatjar-hi anualment, cosa que em permet avaluar-lo
també com un “observador participant”.
Em sembla que l’Índia està en un moment crucial
de la seva història mil·lenària. En pretendre tenir un
paper a jugar en l’actual ordre mundial, se n’ha adonat fa temps que, sense acompanyar el progrés científic, i en especial el progrés tecnològic, no es podria
trobar en el grup dels països “més desenvolupats”,
i tenir alguna paraula a dir en l’actual “(des)ordre
mundial”. Per això, l’Índia ha apostat decididament
per un desenvolupament tecnològic fort en alguns
dels àmbits: desenvolupament informàtic (número u
mundial), alta tecnologia mèdica, tecnologia espacial...
Per exemple, a l’Índia hi ha 42 de les 52 empreses
de software certificades amb el nivell superior de
qualitat, 20 de les quals a la mateixa ciutat: Bangalore. I aquesta urbs reuneix el nombre més important
d’empleats de la indústria del software i serveis informàtics, un autèntic “Silicon Valley” de l’Índia.
L’èxit de l’Índia
Segons estudis actuals, aquest èxit es deu a diversos factors: la innovació i investigació del sector
acadèmic, la determinació empresarial, el suport
institucional, la mà d’obra altament qualificada i els
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alts estàndards de qualitat, units a l’accés a mercats
encara no explorats.
Fins i tot hi ha qui suggereix que l’Índia serà en
dues dècades la segona potència econòmica del món,
superant els Estats Units i només darrere la Xina.
Múltiples preguntes encobertes
Això no obstant, aquí llancem una pregunta crítica. Tot això significa que és certa l’equació “major
desenvolupament tecnològic = major igualtat”? En
el cas de l’Índia no sembla pas que ho sigui, atès
que la gran embranzida tecnològica esdevinguda en
poques dècades no ha resolt les enormes asimetries
socials que conviuen al país, especialment en qüestió
de gènere i de pobresa. I és que, creixement econòmic no significa necessàriament igualtat social. El
creixement econòmic (segons els models del model
capitalista imperant) no implica la superació de les
asimetries i injustícies econòmiques i socials. Aquest
és un problema també de crítica per als instruments
teòrics d’avaluació mainstream del que és realment
“desenvolupament econòmic” i dels seus criteris.
Una altra qüestió crítica sorgeix aquí també: és
neutral la tecnologia? Això és quelcom que es dóna
per suposat en el discurs oficial de l’economia capitalista, però no sembla ser quelcom corroborat per la
investigació històrica. En efecte, la tecnologia desenvolupada els darrers segles és una tecnologia “de
classe”. Què significa això? Significa que és una tecnologia que afavoreix el capital, la major acumulació
de beneficis per part dels posseïdors del capital, però
que no ha pas significat major alliberament i justícia
per a les persones treballadores. Podria ser diferent,
però no ho és en la realitat.

Aquesta és una qüestió que ja havia estat tractada per l’Escola de Frankfurt el segle passat, i també
s’havia apuntat en aquell llibret deliciós que era
Small is Beautiful, d’Ernst Friedrich Schumacher, en
proposar les tecnologies apropiades com a sortides
per als països de l’anomenat (aleshores) Tercer Món
o (més cínicament) “països en vies de desenvolupament”. Podríem aleshores treballar per aconseguir una
tecnologia que afavoreixi més el món del treball que
no pas el del capital?
I a partir d’aquesta darrera qüestió, una altra més
que es torna a plantejar. És la tecnologia neutral pel
que fa a valors?
Què significa això?
La pregunta és si és possible incorporar massivament un model tecnològic sense que impliqui
necessàriament afectar els principis ètics, filosòfics,
religiosos d’una determinada comunitat. L’experiència
europea pot mostrar que l’evolució tecnològica no
ha sigut neutral respecte als seus valors, diguem-ne
“humanistes”. Teòricament, no necessitaria que la
tecnologia hi estigués en contra. Però amb el model
concret de producció i de desenvolupament en el qual
vivim, sí que sembla haver-hi estat.
La contradicció entre les visions tecnològiques i
religioses del passat ha estat ben palpable sempre.
No necessàriament ha sigut per influir en més esclavitud de l’ésser humà. La visió tecnològica també
ha possibilitat una visió més optimista del món. A
vegades massa optimista sobre el domini del món
(vegeu-ne la correcció per part dels moviments ecologistes mundials). Però s’hauria d’avaluar en què ha
estat beneficiós i en què no. (Per fer-ho, s’hauria de
discutir i assentar prèviament uns criteris avaluatius
més crítics i rigorosos). En tot cas, l’impacte de la
tecnologia en el món dels valors sí que s’ha produït.
Però l’experiència europea ha estat una. La de
l’Índia, que ha apostat ben aviat per un desenvolupament tecnològic sense deixar de banda els seus valors
espirituals (principalment hinduistes), està encara
per veure. La pregunta, cruament formulada, és: és
possible mantenir un accelerat desenvolupament
tecnològic sense que tot això impliqui que la societat índia perdi els seus valors espirituals en benefici
d’una Índia cada vegada més occidentalitzada i materialista? Explicar cadascun dels pressupòsits aquí
presents seria una tasca llarga. Perquè no és pas tot

clar en una part, i fosc a l’altra. Dependrà de les nostres interpretacions personals (i col·lectives). Però
m’agradaria deixar formulat aquí aquest problema, per
tal que ens serveixi d’estímul intel·lectual i ens permeti continuar investigant al respecte.
I encara està per veure si aquesta nova revolució
tecnològica 4.0 beneficiarà o no més a la Humanitat
en el seu sentit total (i no a una part, potser una
minoria). És a dir, si crearà encara més asimetries que
les que diu resoldre, i si facilitarà també la vida als
més pobres.
Una aportació indígena llatinoamericana
Per acabar voldria destacar aquí el sucós diàleg
que vaig tenir darrerament amb un amic espanyol,
Emmanuel Lizcano, sociòleg, que va viatjar recentment a Mèxic on va estar en contacte amb indígenes
maies, a través del professor Gustavo Esteva. Va quedar sorprès que aquests “indiets/es” de la selva (“els
altres indis”) es dediquessin tan conscienciosament a
estudiar les noves tecnologies a la Universitat de la
Terra, a Oaxaca.
I ells li van respondre que no volien ser com els
occidentals, que cada vegada que apareix una nova
tecnologia canviem les nostres vides, personal i
col·lectivament, per integrar-les i per adaptar-noshi. Aquells pobles amerindis pretenien més aviat al
contrari. Volien conèixer-les i avaluar-les, per veure
les que s’adaptaven o no a la seva forma de vida. Les
que els ajudaven, les incorporaven. Les que no, les
deixaven de banda.
Mentre que a Occident acceptem sense més ni
més, acríticament, el principi mecanicista (i fatalista)
que les noves tecnologies no tenen mai volta enrere
i les acceptem, les incorporem i fem els canvis que
calgui en el nostre estil de vida per integrar-les (i
així afavorir els interessos tecnològics d’acumulació
que hi ha al darrere, o fins i tot, la seva possibilitat
d’explotar encara més i millor la feina i d’obtenir
beneficis cada vegada més sucosos, que és el principi
del capitalisme com a tal), aquella gent ameríndia
mostrava, ben al contrari, una altra manera d’afrontar
el problema: acceptar per a ells només allò que fos en
la línia d’una existència comunitària i humanitzadora
de la seva ètnia, i rebutjar tot allò que fos clarament
en contra dels seus interessos comunitaris, identitats,
i valors vitals. Fa pensar, oi?
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EL TOTALITARISME DE LA POSTVERITAT
JORDI COROMINAS

Sant Julià de Lòria, Andorra

La postveritat és la veritat a la mida de cadascú,
la veritat que justifiquem sobre la base exclusiva de
la nostra voluntat, gustos, sentiments, expectatives o
necessitats personals, al marge dels fets i de qualsevol discerniment racional. A diferència del mentider i
del xarlatà de tots els temps, que coneixen la veritat
i tracten d’amagar-la, el que genera «postveritats»
prescindeix de la veritat, de com són realment les
coses. No hi ha cap altra veritat que la que ell crea
amb la seva narrativa. En aquest sentit, la postveritat
té molt a veure amb la conversió de la política en
màrqueting: per vendre, és més important el «relat»
associat a un producte que no pas les seves qualitats
reals, i s’han de tocar les emocions i enviar missatges
curts que puguin retenir l’atenció dels compradors. De
la mateixa manera, per obtenir el vot, no importa el
contingut del que digui un líder polític: allò decisiu
és la «impressió positiva» del seu missatge en els ciutadans, la manera en què l’oferta s’adapta a les seves
expectatives i sentiments més profunds (pors, desitjos
i prejudicis).
Un dels majors instruments per a la divulgació
de postveritats és internet i els hàbits mundials que
genera. L’any 2018, per exemple, es van penjar a internet més de dos mil milions de fotos, més que les
realitzades en tota la història anterior de la humanitat. Una informació tan ingent, paradoxalment, ens
manté desinformats, ja que hom tendeix per comoditat a seleccionar aquelles idees que confirmen les creences pròpies, i a censurar aquelles que requereixen
d’un esforç mental o que podrien fer-nos dubtar i fins
i tot provocar conflictes intel·lectuals. D’altra banda,
estem gairebé forçats a distreure’ns, davant d’aquest
oceà informatiu. Es calcula que al món la gent passa
entre 19 i 27 segons mirant una mateixa pàgina web
abans de saltar a la següent. I la distracció no consisteix només a moure’s d’una pàgina web a una altra,
sinó en no estar quiets a la pàgina que estem explorant. Per tractar de vèncer aquesta distracció els pe242

riodistes acumulen les afirmacions importants, sense
arguments, a les primeres ratlles de l’article, perquè
saben que només una minoria de lectors avancen més
enllà.
Entremig d’aquest guirigall de twitts, notícies,
missatges i activitats sense ordre ni concert és molt
complicat distingir allò que és realment valuós. La raó
opera genuïnament mitjançant la crítica, el discerniment, la consideració de les coses en profunditat i la
creació de noves possibilitats, però per això necessita
temps, pausa, atenció i concentració. La «navegació»
compulsiva és contrària a aquestes actituds. Avui el
«temps» i el raonament ja són un luxe revolucionari,
antisistema. No obstant, allò més greu és que per
treure’ns d’aquesta distracció erràtica, els cercadors i
les plataformes digitals utilitzen algoritmes, filtrant
la informació que ens pot resultar més rellevant per
als nostres gustos, interessos i inclinacions polítiques
o religioses. El resultat és que vivim en una bombolla
confonent les informacions que rebem, que s’adapten
als nostres interessos i personalitat, amb la realitat.
A tot això hi hem d’afegir que internet no és
només un magatzem on uns determinats algoritmes
seleccionen informació per a nosaltres, sinó un flux
continu d’informació entre tots els internautes. En un
sol minut s’envien 38 milions de whatsapp i 787 milions de mails. Aquests fluxos arriben a adquirir notorietat en la mesura en què siguin cridaners, enginyosos,
exagerats o grollers. Una frase curta i enginyosa serà
més aplaudida i compartida que no pas el millor dels
articles o les notícies més rigorosament presentades.
Hi ha empreses que es dediquen a vendre seguidors
falsos de determinats fluxos informatius a qui els vulgui comprar per crear la sensació que un determinat
polític té una gran audiència, o que els seus tuits són
valorats a les xarxes. O a la inversa: es paga a «trolls»
(persones que publiquen missatges provocadors) per
aconseguir determinats resultats en els fòrums d’internet.

pular-nos d’una forma vertical, de dalt a baix, ara a
internet aquest poder és més difús, i probablement
més efectiu, ja que són multituds els que participen
en la creació i difusió de postveritats en virtut de
mecanismes que funcionen de manera gairebé inercial, sense que ningú en concret sigui responsable del
sistema com a tal. Es tracta d’un nou «totalitarisme
insubstancial, gairebé banal», que acaba essent més
eficient que els antics, perquè no es fonamenta en la
coacció sinó en la contribució alegre i decidida de les
seves víctimes.
En els totalitarismes i les democràcies del segle XX
les mentides eren una estratègia del poder i el descobriment de la mentida era perillós per a aquest poder.
Pensem en l’efecte gairebé revolucionari que va provocar als Estats Units el coneixement dels veritables
fets de Vietnam. A les democràcies actuals, en canvi,
es practica cada vegada més la negació dels fets a
base de convertir-los en «qüestió d’opinions». Allò
que passa ja no és incontestable, sinó opinable: hi ha
«fets alternatius» que els mitjans de comunicació que
li són hostils volen ignorar.
Són sempre els més dèbils, les víctimes de qualsevol poder, els que més necessiten de la veritat. Sense
ella és impossible defensar-se de la injustícia i del
més gran dels mals: tractar de manera sistemàtica les
persones com a mitjans i no pas com a finalitats en
si mateixes. Transformar el sistema social actual, que
compta amb la postveritat com un dels seus pilars
ideològics fonamentals, a favor de la veritat, no és
gens fàcil i constitueix el major repte polític i cultural
del nostre temps. Si la democràcia no es construeix
sobre el reconeixement del valor de la veritat, és a
dir, sobre el dret dels ciutadans a ser informats amb
la màxima objectivitat i a conèixer els fets, aquesta
democràcia es converteix en una ficció, una farsa. En
diluir-se la noció de veritat s’esvaeix també l’espai per
a un diàleg significatiu i per a un pensament crític:
sense punts de referència no hi pot haver ni control
objectiu ni crítica intersubjectiva. La situació somiada
pel totalitarisme: un poder immune a la crítica, que
compta amb l’anuència i col·laboració de les seves
majors víctimes.
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Es pot aprofundir el tema a: revistaperiferia.org/revista-2018-espantildeol.html

Allò que dona valor als fluxos és, simplement, la
seva «viralitat». Com més repetida i compartida és
una informació, més «important» és; tan important
que immediatament es converteix en notícia en si
mateixa. La premsa convencional recull «els continguts més virals», «els trending topics d’avui», amb
absoluta indiferència per al seu valor intrínsec i, per
descomptat, per la seva veritat: allò que fa valuosa
una informació és que molta gent la conegui, la comenti i la comparteixi, desinteressant-se completament per la seva profunditat o el seu valor. Agradar o
no agradar: tot es redueix a això. Gairebé mai és una
qüestió de debatre, entendre, acordar i molt menys
d’acceptar allò divers. Els fluxos dins de les xarxes
socials faciliten la circulació de tota mena de mentides, polaritzen els corrents socials d’opinió fins als
extrems perquè normalitzen la radicalitat i influeixen
decisivament en el públic sense que quedi mai clar qui
hi ha darrere, perquè s’hi barreja gent sensata, una
legió d’energúmens i molts actors falsos creats amb
finalitats espúries.
Sempre, el poder –i en major mesura com més
totalitari– ha propagat mentides i manipulat les persones mitjançat la por, les emocions, les creences i
les falses esperances. Allò nou de la postveritat, respecte de les velles ideologies, és que per imposar-se
no li cal fer creure que és veritable ni que és un afer
que promocionen les «elits», sinó que compta amb la
col·laboració activa de tothom en diversa mesura. La
«postveritat» proclama el final de tot anhel de veritat. La veritat és completament instrumental: ja no hi
ha una veritat, sinó afirmacions diferents que valen
cada una per a una part de la societat o per a qui se
les creu o se les vol creure. Totes les opinions tenen
el mateix valor i tant li fa si unes són objecte de
demostracions rigoroses i les altres són senzillament
delirants. La referència a experiències contrastades i
arguments concloents se substitueix per l’apel·lació a
emocions i a històries personals impactants. La validesa d’un discurs no depèn aleshores de la seva referència als fets, sinó de la seva capacitat per persuadir
sobre allò que és beneficiós per a nosaltres sense que
ho hagi de ser necessàriament: n’hi ha prou amb què
ho creiem. Veritat és allò que m’interessa que sigui
veritat.
Mentre els totalitarismes del segle XX utilitzaven
la premsa, el cinema, la ràdio i la televisió per mani-

DESOBEIR LA DISTOPIA, ALBERGAR
L’ESPERANÇA, APROPAR L’EUTOPIA
DAVID FERNÁNDEZ RAMOS

@higiniaroig, periodista i cooperativista, Barcelona, Catalunya
«Sigueu lúcids, sigueu ferms.
Estigueu units.
Responeu a la persecució amb esperança.
Responeu a la por amb unió.»
Pere Casaldàliga
Fa res, el 2014, un informe de la NASA –poc susceptible d’estar a l’esquerra de Déu– albirava que a la
civilització industrial capitalista tal i com la coneixem li
poden quedar dues dècades, fruit de la pròpia capacitat
degradadora, devastadora i depredadora. Adduïa tres
motius bàsics: la cobdícia carronyaire de les elits globals,
el col·lapse ecològic i les creixents desigualtats socials
camí de la ingovernabilitat.
Ens han capgirat el taulell. Ja no és –que també– que
volem construir sinó, i sobretot, que volem evitar urgentment i quants desastres cal aturar. La victòria més sonada
del capitalisme ha estat sotmetre’ns a un règim general
d’indiferència –no volem creure el que ja sabem perquè
això implicaria començar a desfer el que fem, sortir de la
zona més que còmplice de confort i qüestionar-ho gairebé
tot, començant per nosaltres mateixos. Al seu torn, la
victòria més sonada del neoliberalisme ha estat haver
afeblit, trinxat i esmicolat el vincle social comunitari.
Fa temps que ens van avisar de la bogeria de pretendre
recursos inacabables en un món finit –l’informe Meadows,
el 1972– i que estàvem desafiant els límits de la biosfera
i les lleis de l’entropia. L’extralimitació ecològica ja la
tenim aquí. Fa temps que ens van avisar que aquesta permanent revolució contra els límits que és el capitalisme
–ens ho deia Polanyi a ‘La gran transformació’– acabaria
mercantilitzant-ho tot, enxampant la vida.
Més. Perquè tot fa pensar en la radical ambivalència
ambigua de la condició humana. En extrema síntesi,
capaç del terrible i del sublim: inventa un holocaust com
inventa la penicil·lina. El conte que mai no s’acaba. En
extrem resum, atès que en tota comunitat humana hi
haurà sempre dos tipus de llestos, com diria Jorge Riechmann. Els qui volen manar tot –a qui anomenarem tirans
vocacionals– i els que s’ho volen quedar amb tot –a qui
qualificarem provisionalment de lladres estructurals. Sovint són els mateixos, no es pensin. I si no són els mateixos, van alhora i coordinats. Contra uns i altres –contra
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bords i lladres– només hi ha dos estris fràgils per revertir
la hybris del poder del poder i del poder del diner: la
democràcia política i l’ètica de la decència. Per això totes dues cotitzen tan poc en un món fet mercat: meitat
negoci, meitat caserna.
Petjada classista, petjada ecològica, petjada patriarcal. Els rastres que anem deixant. Què fer doncs en l’altra
agenda, la urgent agenda democràtica, social, feminista
i ecologista que cal reconstruir recomençant un altre cop
de nou. Què fer quan ja sabem que l’únic que garanteix
que tot seguirà igual –és a dir, molt pitjor– i res no passarà és no fer res, no moure un dit i mirar a una altra
banda? Una revolució, deia Walter Benjamin, és bàsicament un fre d’emergència contra el poder del poder i el
poder del diner.
Cantonada memòria, escaire Amèrica Llatina, en les
pàgines d’aquesta Agenda Llatinoamericana, que és un
viatge sense final pels camins de la milpa, on tornen a
concórrer Violeta Parra, Roque Dalton o la subcomandanta
Ramona, on tornem a convocar les comunitats de base,
cadascuna de les ‘espaldas mojadas’ i la unitat popular
d’Allende, caldrà recordar més que mai que el que ens fan
oblidar cada dia és que som ecodepenents –depenem de
la natura per sobreviure– i interdepenents –depenem els
uns dels altres per a conviure.
Cooperativisme postcapitalista contra la desigualtat,
feminisme emancipador contra tota forma de submissió, fraternitat contra el racisme, ecologisme contra la
destrucció de les bases de la nostra vida, municipalisme
contra els llunyans centres de poder o socialització de la
cultura. El programa és escrit fa anys. Només cal construir-lo en comú. Ara que ja sabem que no hi haurà, sota
el capitalisme, sortida democràtica, feminista, ecològica i
ètica, el primer que cal tombar és el règim ininterromput
d’indiferència que ens converteix en espectadors acrítics, usuaris dòcils i consumidors compulsius. Traginar
l’esperança, deconstruir cada dia els horrors quotidians i
resistir la frustració malgrat els molts motius quotidians
que l’alimenten és la clau de volta. No callar, no defallir,
no desistir. Contra tanta distopia regnant i unes quantes
utopies fracassades, construir eutopia entre totes i tots:
el sí lloc, que diria Casaldàliga, on cabem i cabrem totes i
tots. Aquesta és la tasca. Avui. Ara. Aquí.

Internet com a escola sexoafectiva?
Martha Zein

Narradora, https://marthazein.com

Un de cada quatre adolescents accedeix a la pornografia a través d’internet. L’edat a què arriben a
establir-hi el primer contacte són els vuit anys. El
62,4% dels nois i el 25,3% de les noies ho fan per
masturbar-se, el 40% per curiositat i el 25,4% per
aprendre sobre sexe. L’imaginari sexual dels adolescents no es construeix pas a l’escola o a la família,
quan tenen dubtes la majoria continua recorrent a les
seves amistats (72,8%) i el 69,1% a internet. Aquestes xifres, 1: defineixen el comportament dels pornonadius, concepte que vam concebre a l’assaig “Lo que
esconde el agujero. El porno en tiempos obscenos”,
2: per descriure la generació de joves que accedeixen
al porno abans de tenir les seves primeres relacions
sexoafectives.
Només hem de recordar com ens fascinaven els
secrets del món adult per entendre per què els nostres
fills/es acudeixen al porno. Totes hem tingut alguna
vegada dotze anys. Vam ser adolescents, ser adult
era el nostre destí més immediat i, encara que detestéssim els nostres progenitors, sabíem que el cos
ens estava duent involuntàriament vers aquella riba.
És cert que intuíem que els nostres pares no aconseguien tenir la darrera paraula sobre el sexe, el desig,
la violència, allò prohibit, els tabús i per això, perquè
sospitàvem de la seva versió, cercàvem els nostres
propis camins. Les emocions fortes ens fascinaven
tant com ens continua atraient entreveure el nostre
futur. I a més hi havia les nostres relacions, allò més
important eren les persones que ens donaven o ens
negaven un lloc a l’entorn, en aquella selva anomenada vida. Sempre han existit els ritus d’iniciació, els
nostre inconscient els demana a crits. Entenc que les
persones de dotze anys s’aboquin a l’ordinador, cerquin a Google la paraula porno i, després de pitjar el
botó, quedin magnetitzades: allà apareix una part del
secret. Comprenc que tant els faci si és ficció o realitat perquè una vagina és una vagina i un penis és un
penis i allà són els protagonistes i més enllà de si els
seus jocs són reals o no, els que apareixen a la pantalla creixen, s’encongeixen, fabriquen fluxos, generen

emocions i, el que és més important: creen noves
formes de relació. En aquella finestra virtual hi ha
representada l’ombra del poder que els espera; entendre com s’exerceix de forma coercitiva, com s’imposa
el domini i com se’n fuig, atura el pas i l’alè.
Per això no em pregunto per què veuen porno sinó
per què no apaguen l’ordinador. Per què no miren als
ulls de les dones que apareixen a la pel·lícula? Les
noies del porno no riuen. Com menys edat té un ésser
humà més obert està a percebre la comunicació no
verbal. On ha quedat l’empatia de les i els nostres
adolescents? Per què no són capaços d’identificar-se
amb l’estat d’ànim de la pornostar?
Tinc una resposta possible: perquè arriben al porno ensinistrats. Abans de pitjar el botó han assimilat
valors presents en la cultura neoliberal que encaixen
perfectament amb la lògica del porno. La nostra cultura també és obscena (prima l’exposició en xarxa),
normalitza la violència (el porno la ludifica), és competitiva (allò que alimenta la intolerància a la frustració i el NO es fa difícil de digerir), defensa l’accés
als plaers com un dret que llueix damunt d’altres, ens
cosifica (està en els codis no escrits que el cos de les
dones és una suma de forats penetrables per molt que
mares, pares i professorat diguin el contrari), promou
l’aïllament (els i les nostres adolescents passen entre
quatre i nou hores diàries davant de l’ordinador, cosa
que facilita que les ofertes del porno els assaltin en
pop-ups)...
El porno encaixa, per això s’ha convertit en una
de les portes d’accés a aquest sistema en què vivim i
que mantenim viu. Conquerits pels valors del sistema
econòmic neoliberal, amb la imaginació presa pels
principis del patriarcat, aïllats per una tecnologia que
menysprea la fragilitat dels cossos, amb l’empatia
disminuïda, les i els nostres adolescents formen part
passiva d’aquests consumidors que defensen el dret no
escrit a tenir fantasies sexuals sense saber per a què
serveix la imaginació.
Eduquem sobre paràmetres pervertits, de què ens
escandalitzem?
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L’educació popular, enxarxada,
en present i en futur
Claudia Korol

Buenos Aires, Argentina

Moltes vegades, a les experiències d’educació popular, ens preguntem sobre els reptes que produeix la
irrupció de profunds i vertiginosos canvis científics i
tecnològics que tendeixen a individualitzar i a alienar
l’experiència de la vida –fins i tot de la supervivència. Cerquem com interpretar com es modifiquen les
subjectivitats, i de quines maneres les polítiques del
poder actuen per desinformar, terroritzar, manipular,
atenuar, cooptar i controlar les possibles desobediències davant de règims cada dia més autoritaris i
repressius, que s’aprofiten de la multiplicació d’éssers
humans aïllats, narcisistes, consumistes, apàtics.
Com educadores i educadors populars, ens ubiquem lluny de les posicions que s’entretenen en la
queixa, el lament, la nostàlgia d’altres temps, o que
es paralitzen davant d’aquests canvis, gestionant
refugis en llocs de confort, que oscil·len entre la
repetició dogmàtica d’allò après, o la pura aposta al
món virtual. Qüestionem el desplaçament del conflicte social, des de la vida quotidiana dels pobles, vers
les lògiques de les xarxes, com si aquestes fossin el
lloc privilegiat de la protesta, la crítica i fins i tot la
gestió sentimental.
Si bé el món virtual és un territori poderós per a
la legitimació d’idees que esdevinguin força material
quan són assumides per àmplies franges de la societat, reemplaçar la trobada física i espiritual entre les
persones, amb els seus conflictes, tensions, afectes...
pel diàleg mediat per màquines, ens condueix a terrenys dominats plenament pel capital, on cada “idea”
dominant, compta amb patrocinadors, està recolzada
pel “déu diner”, que la finança i expandeix. Els que
no accedeixen a aquests mitjans, són expulsats/des a
zones d’exclusió, d’invisibilitat, des d’on tornen mitjançant la seva irrupció massiva, plebea, que desordena els càlculs del poder.
Sectors compromesos de l’acadèmia i activistes
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socials han estudiat les formes amb què les tecnologies aplicades a la informàtica, la comunicació,
la biotecnologia, la genètica, controlades pel poder
transnacional, patriarcal, recolonitzant, actuen per
desarticular teixits col·lectius, fragmentar grupalitats, controlar els cossos, creant una esperança de
transformacions estrictament individualista, i generant que no es cregui en la possibilitat de canvis
socials de la realitat.
Les revolucions passen a un terreny imaginari en
el ciberespai, on les lluites per la informació i contrainformació es dirimeixen entre hackers, crackers,
que cerquen aportar als pobles, i ciberespecialistes,
amb els seus exèrcits de trolls, que actuen des de les
lògiques de les corporacions i dels governs opressors.
Des de l’educació popular, veiem com a repte
socialitzar els sabers que permetrien una intervenció
massiva de poble organitzat, en xarxes, comunicacions, i en la disputa de sabers. Si és evident que una
de les dimensions de la guerra és virtual, aquesta no
pot quedar encotillada en la voluntat d’”especialistes”, per més companys/es que siguin. Necessitem
generar estratègies col·lectives per reconèixer les
formes d’intervenció d’aquestes tecnologies, pensar-les críticament, recrear-les per tal que siguin
incorporades pels moviments populars, no pas com a
ofrena dels elegits, sinó com a acció sistemàtica dels
que ens organitzem en la lluita revolucionària.
L’educació popular es troba en el repte de refer
les seves formes d’acció, combinant de manera creativa la pedagogia del món “d’allò real” amb la pedagogia del món “virtual”. En aquesta tensió hem de
col·locar el món real, les relacions socials de poder,
d’opressió i d’insubordinació davant les dominacions,
i a la historicitat, com a fonament dels processos socials. Necessitem qüestionar les lògiques postmodernes basades en l’enlluernament davant d’allò instan-

tani, allò efímer, allò fragmentari, l’”esdeveniment”
ahistòric. Les emocions, les reflexions, els desitjos,
transiten entre aquests dos mons, però es constitueixen des dels nostres cossos, en l’aldarull quotidià de
l’esforç per viure.
A la “Trobada de Dones que Lluiten”, realitzada
a Chiapas, es va aconseguir un acord senzill i contundent: “decidim viure”. En un continent marcat per
successius genocidis, feminicidis, etnocidis, l’acord es
va multiplicar entre dones, lesbianes, trans, transvestits d’Abya Yala.
Però la decisió de viure no es pot concretar virtualment. Necessitem garantir drets elementals com
alimentar-nos, treballar, estudiar, habitatge digne,
autonomia, llibertat. En temps en què les polítiques
del poder arrasen amb aquests drets, esdevé més
necessari que mai reinventar-los a partir de l’organització popular. Les mingas camperoles a Colòmbia,
els campaments del Moviment Sense Terra al Brasil,
les experiències de sobirania alimentària del moviment camperol, els caracoles zapatistas, les Missions
Bolivarianes a Veneçuela, el poble cubà en revolució,
els piquets, olles, menjadors, batxillerats populars a
l’Argentina, la vida comunitària a les poblacions originàries i les seves lluites per terra i territori, les fàbriques sense amos, l’organització de les comunitats
quilombes i negres en clau de llibertat, les xarxes de
ràdios comunitàries, els col·lectius feministes que
enfronten les violències i gestionen sobre sabers sanadors, les lluites per identitat i drets d’agrupacions
de lesbianes, trans, transvestits, són només algunes
de les moltes experiències en les que es reinventa
l’alimentació, la salut, l’educació, el treball, l’autodefensa, la seguretat col·lectiva en claus comunitàries
i populars.
Mirar-se als ulls, abraçar-se, donar-se suport per
afrontar el dolor i la desesperança, caminar de la
mà quan sembla que tot s’ensorra, organitzar-se, és
el que permet entendre que les revolucions socials
formen part d’un horitzó desitjable, i que es pot reinventar les vegades que calgui.
El repte de l’educació popular continua essent, en
aquest context, aportar a crear la força organitzada
per revolucionar el món. Això requereix plantejar-nos
simultàniament totes les batalles, fins i tot les que
tenen a veure amb el domini dels coneixements científics i de les noves tecnologies.

La ciència i tècnica hegemòniques avui estan
sembrant la mort i justificant la destrucció de la
natura i els pobles que en som part. La ciència dominant, està subsumida i només es reconeix a través de
les tecnologies que produeix per al lucre. Però la lluita revolucionària no pot prescindir dels coneixements
cientificotècnics. Per això necessitem valorar, amb
l’exemple de l’Andrés Carrasco i de moltes altres companys/es, l’experiència política de la Ciència Digna,
una forma de ciència que no està al servei del lucre
ni de les transnacionals, i que reconeix una diversitat
de sabers i aproximacions a les tecnologies, des de
les necessitats reals dels pobles, en harmonia amb la
natura i el medi ambient. Ciència que s’enfronta no
només a l’explotació capitalista, a l’agressió imperialista, a l’opressió racista i colonial, a la dominació
heteropatriarcal, sinó a una autèntica guerra per
subsumir-nos en el dogma de la tecnociència capitalista, que abasta totes aquestes dimensions. El diàleg
entre els sabes acadèmics i els populars, és crucial, i
aquesta és una aportació que pot realitzar de manera
sistemàtica l’educació popular.
Enfrontar un sistema basat en la mort i en la
conquesta, en la destrucció, el saqueig, i crear un
sistema fundat en la vida, exigeix revolucions que
requereixen d’una gran diversitat de sabers creats per
la humanitat i la invenció de nous sabers, urgents i
necessaris, per enfortir la posició política d’oprimits
i oprimides. Es tracta de recórrer un camí, en el qual
la feina de base no es podrà realitzar en les mateixes
claus artesanals que van ser sembrades al llarg del segle XX i el que portem del XXI. Partint d’elles cerquem
recuperar tot el que hi ha de sabers crítics polítics,
socials, culturals, tecnològics en les diferents generacions, donant batalla per desindividualitzar-los i
socialitzar-los, d’acord a les necessitats de les nostres
lluites presents i futures.
Si assumim aquests reptes, juntament amb la recuperació dels sabers ancestrals, en tot el que tenen
de polític, i d’una forma de coneixement allunyat de
la ciència positivista, i proper al “cosmociment”, podrem anar vivint les nostres revolucions com a grans
aventures col·lectives dels pobles, en les quals no hi
ha distàncies entre l’art, la indagació, el pensar, el
fer, el treball intel·lectual i el treball manual, la raó,
la intuïció, i el sentir la terra des de l’arrel.
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Contra la postveritat
Salvador Martí i Puig

Professor de Ciència Política de la Universitat de Girona

“En el món d’avui, dominat per la revolució 4.0, un mal ús de les noves tecnologies
de la informació i la comunicació fan que la veritat hagi esdevingut la primera víctima”
Si es parteix del fet que la política és una activitat col·lectiva que els membres d’una comunitat duen
a terme amb la finalitat de regular els conflictes que
hi apareixen, sent el seu resultat l’adopció de decisions que obliguen als seus membres, es dona per descomptat que la política és fruit de l’existència inevitable i inherent de conflictes socials i dels intents per
sufocar o regular-los (Vallès 2015).
Ens encantaria que en la societat regnés la concòrdia i l’harmonia, però la societat és el món de la
diferència en tots –o gairebé tots– els aspectes de la
vida –potser només la mort ens iguala. Hi ha desigualtat (i diversitat) pel que fa a les creences, els valors,
les aptituds, les habilitats, els desitjos, les possessions, i les oportunitats. No tots els membres de la societat tenen un accés semblant a la riquesa material,
a la instrucció, a la capacitat de difusió de les seves
idees, ni tampoc comparteixen les mateixes càrregues
o obligacions. Aquest desequilibri genera tensions
que poden generar conflictivitat. És en aquest marc
d’incertesa que la política apareix com una resposta
col·lectiva al desacord. Es confia a la política la regulació –que no solució– a les tensions socials.
Cal partir d’aquesta concepció de política per preguntar-se sobre el tema de la postveritat. En aquest
sentit la primera pregunta ha de ser: Existeix la veritat quan es relaten conflictes socials en què hi ha
posicions enfrontades que lluiten per uns interessos
que cadascuna de les parts perceben com a legítims?
Qui té la veritat quan hi ha una baralla? Es diu la
veritat en política?
No és senzill respondre les preguntes formulades,
tot i que sempre volem com a resposta un sí o un no.
La veritat és que llevat de comptades excepcions els
discursos polítics no tenen com a objectiu ni una cosa
ni l’altra. Els discursos polítics no es construeixen a
partir de la recerca de la veritat o la mentida. L’objectiu sol ser un altre: fidelitzar, motivar, mobilitzar.
El discurs polític pretén ser una eina que vol
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donar coherència, consistència i credibilitat a relats
que tenen com a objectiu defensar interessos i causes
pròpies i vèncer a l’adversari. Si una cosa fan els creadors de discurs polític és la tasca de crear “cosmovisions compartides” per donar sentit als seus reclams,
expectatives i lluites. Això és el que els acadèmics
anomenen la creació de “marcs cognitius”.
En aquesta direcció, el discurs polític vol canalitzar el descontentament, identificar un blanc per
canalitzar els greuges, assenyalar les reivindicacions
i trobar símbols capaços de mobilitzar. En paraules
de Snow i Benford (1998) les funcions dels “marcs
cognitius” són tres. En primer lloc explicar la realitat
a través de determinats valors; en segon lloc elaborar
diagnòstics que impliquin la identificació d’un problema i l’atribució de culpabilitat o causalitat; i en tercer
i últim lloc mobilitzar simpatitzants i convençuts. La
tasca fonamental del discurs polític és convèncer que
les indignitats (o privilegis, segons es tracti) de la
vida quotidiana no estan escrites en els estels, sinó
que poden ser atribuïts a algun agent i a una determinada correlació de forces, i que poden canviar (o
mantenir-se) per mitjà de la coordinació i d’esforços
col·lectius.
El discurs polític ha d’incidir així sobre tres aspectes que són essencials per a l’acció col·lectiva:
la injustícia, la identitat i l’eficàcia (Gamson i Meyer
1992).
Arribats a aquest punt ens hem de preguntar: És
possible parlar de veritat en el discurs polític?
Com s’ha assenyalat, la “veritat dels fets” és només una part dels ingredients d’aquest tipus de discurs. En el discurs polític són tan importants els fets
com la forma d’interpretar-los i, sobretot, la intencionalitat i els valors que se’ls imbueix.
Per això parlar de veritat, en política, és un tema
apassionant. Ho és perquè de vegades una cosa és
el que va succeir en el passat, una altra el que s’explica, i una altra el que la majoria de la gent creu. A

aquesta última, que pot no tenir res a veure amb la
primera, els historiadors l’anomenen «la veritat social». I aquesta sovint sol ser un relat construït a partir
d’equívocs interessats, tergiversacions i llocs comuns
que, de vegades, romanen en l’imaginari de les societats al llarg de generacions, encara que pot també
canviar a partir d’algun fet.
Com, per exemple, l’escàndol que es va generar
el 1995 a l’Argentina quan el capità de corbeta de
les Forces Armades Adolfo Scilingo va confessar en
un rampell de desesperació que durant la dictadura
que va governar el país de 1976 a 1981 els militars
drogaven les persones a les quals havien detingut
il·legalment (els desapareguts), les pujaven a un avió
de matinada i les llançaven al mar del Plata amb blocs
de ciment lligats als peus. Davant aquestes declaracions els mitjans de comunicació, un ampli sector de
la societat argentina es va escandalitzar. Però tot el
que Scilingo deia ja s’havia denunciat centenars de
vegades.
Com s’ha exposat a l’inici del text, sovint cadascú
interpreta –en funció dels seus interessos– la realitat
i creu en “la seva veritat”. L’important, en aquest cas,
és poder distingir la interpretació dels fets, i constatar que aquests –a més– són reals. De totes maneres
si la política es basa en interessos i en el conflicte
que d’ells deriva, no podem aspirar a discursos neutrals ni asèptics, encara que sí s’ha de reivindicar la
presència de fets contrastats i realitats fefaents. Això
és tot, que no és poc. Sobretot en el món d’avui on el

format en què es distribueix la informació dona una
imatge de credulitat a qualsevol notícia. I aquí és on
cal debatre sobre el concepte de la postveritat.
La pregunta de si la postveritat és la mentida clàssica, o si és un altre tipus de mentida més elaborada,
amplificada i amb capacitat d’arribar a molta gent.
La meva posició és la darrera. La postveritat significa
la creació de discursos i sentits per tal de manipular
les societats, fer-les més dòcils, més confuses, menys
crítiques. És en aquesta direcció que cal pensar els
canvis socials, els seus reptes i la necessitat de crear
relats crítics basats en fets i valors. Uns valors fonamentats amb els conceptes de justícia, igualtat,
respecte de la identitat personal, la convivència i la
dignitat de totes les persones.
Referències emprades:
Gamson, W.A. y Meyer, D.S. (1992) “The Framing of Political Opportunity” Paper presentado
en el Congreso European/American Perspectives on Social Movement, Washington, D.C.
Snow, D. A. et al. (1986): «Frame Alignement Process, Micro-mobilization, and Movement Participation», American Sociological
Review, 51 (4): 464-481.
Vallès, Josep M. y Salvador Martí i Puig.
(2015): Ciencia Política: Un Manual. Barcelona:
Ariel.

VERITATS PROFÈTIQUES

Pere Casaldàliga

1. Si hem superat esclavituds antigues, no inventem esclavituds modernes. Humanitzem la humanitat.
2. El problema és tenir por de la por. Que la por et faci renegar d’un principi o deixar d’assumir una
responsabilitat.
3. Aquell que no és totalment honest amb el seu dia a dia, no pot canviar el món.
4. En aquest món no hi ha ningú inútil.
5. Allò que em fa és el que dono, no el que tinc. Com més dono, més tinc, perquè soc més.
6. Si no hi ha causes grans, la vida no té sentit.
7. Lamento que el primer món sigui tan sensible davant dels atemptats (com el de Nova York) i no sigui
sensible de veritat per Àfrica i pel gran atemptat diari, que és la fam al món i l’exportació d’armes.
8. La solució sempre és l’esperança. Una esperança, però, que es posi a fer feina, que sàpiga viure el dia
a dia, que miri de fer amb els altres el treball de la justícia i de l’alliberament.
9. Desgraciadament la religió ha provocat les més satàniques guerres al llarg de la història. Pensava que
hauríem arribat a un temps tan sensibilitzat que ja no utilitzaríem el nom de Déu per fer la guerra.
10. És molt més important tenir l’última sensibilitat que l’última paraula.
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És possible un canvi de rumb?
Sergio Silva G. SS. CC.
Santiago de Xile

A peu com a vianant, entre el trànsit de la ciutat,
tinc més llibertat de moviment que l’automobilista;
però he de renunciar a la comoditat de ser dut pel
cotxe a més velocitat. En la societat actual, el desenvolupament tecnicocientífic, creixent en gran nombre
d’àmbits de l’existència, tendeix a empresonar-nos
en una atapeïda xarxa, anàloga a les restriccions que
s’imposen al trànsit vehicular. Em sorgeix la pregunta:
ens volem alliberar d’aquesta xarxa? I en cas afirmatiu, podem? Com?
Dono unes pinzellades damunt d’aquesta xarxa.
Cada un de nosaltres consumeix cada dia productes
elaborats amb els mètodes productius dissenyats per
investigadors en tecnociència. Aparentment, som
lliures per consumir-los o no. Però aquesta llibertat
està restringida per un altre producte tecnocientífic
altament eficaç: la publicitat.
Així mateix, els productors –siguin grans empreses
o pimes– no són lliures de produir com vulguin, perquè si apareix un altre procés productiu més eficient
des del punt de vista monetari (això és, més barat)
els traurà del mercat. Es veuen obligats a utilitzar el
procés productiu de darrera generació, que ara és la
robotització.
Per la seva banda, els investigadors en tecnociència tampoc poden escollir què investigar, perquè
necessiten finançament. Com que aquest augmenta
cada vegada més, per la creixent sofisticació dels
instruments necessaris per investigar, la major part de
la investigació tecnocientífica la fan les grans empreses i els estats; les universitats s’estan associant cada
vegada més a aquests capitals. I els inversionistes
esperen recuperar la inversió, i amb escreix, de manera que allò que s’ha d’investigar és com obtenir nous
processos o productes que es puguin vendre a bon
preu per recuperar-ne la inversió i tenir un bon marge
de guanys.
Finalment, la mateixa tecnociència imposa restriccions. Només s’accepta com a investigació tecnocientífica la que procedeix «científicament», és a dir, amb
mètodes quantitatius que estableixen hipòtesis veri250

ficables (o falsificables) mitjançant l’experimentació.
Aquí veig un problema crucial. Aquest mètode no té
cap altra restricció fora del caràcter logicomatemàtic
de la formulació de la hipòtesi i l’èxit de l’experiment.
Per això, el mètode tecnocientífic actual no inclou el
respecte a la natura, ni als treballadors que produiran,
ni als ciutadans que consumiran... No serà aquest un
factor decisiu –no pas l’únic– de la devastació del
planeta, del patiment de tantes persones descartades
o afectades de malalties mentals per l’estrès al que es
veuen sotmeses, i dels conflictes entre grups, pobles,
nacions i blocs?
Podem pensar en un canvi de rumb? El desastre és
el que estem provocant en el conjunt dels éssers vius,
però també una creixent devastació de les persones i
dels pobles.
Entre els que prenen consciència del problema crec
veure-hi dues postures extremes. Uns confien en la
fugida endavant; és a dir, creuen que la tecnociència
(que ha creat el problema) el resoldrà en el futur,
cosa que els permet continuar vivint com fins ara,
sense càrrec de consciència. Altres, en canvi, escometen –de vegades amb violència– contra el sistema,
però sense proposar camins viables. Crec que haurem
de cercar un camí alternatiu, anàleg al que va trobar,
en el darrer quart del segle XX, E. F. Schumacher, que
va impulsar una tècnica «intermitja» entre l’artesania
tradicional dels pobles i la producció industrial moderna a gran escala. El seu camí va consistir en aplicar
coneixement científic a alguns processos productius
artesanals per potenciar la seva eficiència, però mantenint l’estructura social dels pobles artesanals, de
manera que els artesans continuaven essent amos del
procés. També va aconseguir reduir la mida de processos productius moderns –ja de per sí enormes, com
una fàbrica de ciment, de manera que poguessin ser
posseïts i controlats per petites comunitats.
No s’haurà de donar un pas més i cercar també
una ciència alternativa a la tecnociència moderna,
que incorpori –com?– el respecte a la natura, la persona i els pobles?

ONG ALBOAN

Pots conèixer-la a: tecnologialibredeconficto.org

Promoguda pels jesuïtes, Bilbao, Euskadi

Hi ha una guerra oblidada, que té a veure amb
nosaltres, amb la nostra tecnologia, fins i tot amb
el meu mòbil simplement. Ja ha produït milions de
morts, i una incessant violència, pobresa, misèria,
migracions, refugiats, bandes armades... a la República Democràtica del Congo principalment. Però no
ens n’assabentem... S’ha de conscienciar.
Et recomanem que comencis per veure aquest
vídeo: “Lo que tu móvil esconde” (https://youtu.
be/qbuZ5FYI9E4). Només són 5 minuts.
Si ets líder de grups, animador de comunitat,
acompanyant de joves, mestre/a, professor, educador popular... o simplement tu mateix –n’hi ha
prou– veuràs que val la pena fer-lo servir com a
eina pedagògica per conscienciar els teus. Aleshores, prepara’t per fer-ho. Entra a la pàgina.
https://www.tecnologialibredeconficto.org/
Fulleja-la a poc a poc. Veuràs que té diversos
materials per preparar una sessió de conscienciació
i conscientització. Fins i tot un bon guió per preparar una senzilla però profunda celebració d’espiritualitat sobre el tema, si pot ajudar al teu grup. I
altres diversos suggeriments i campanyes.
Considera les propostes d’acció que s’hi suggereixen, i altres, i informa’n el teu grup. Mira
sobretot suggeriments concrets aplicats al teu lloc.
Adona’t que és possible afegir-se internacionalment
a la campanya, a aquesta i a d’altres. I anima’t a
passar la flama inspiradora a la teva gent. Et desitgem una bona feina conscientitzadora. El planeta, i
el futur de la Humanitat t’ho agrairan, a tu i a tots.
“Tecnologia Lliure de Conflicte” és una campanya de l’ONG ALBOAN per donar a conèixer la
connexió que existeix entre els mòbils, les tablets i
ordinadors amb la guerra a l’Est de la República Democràtica del Congo. Alhora ens planteja propostes
de col·laboració a l’abast de la mà per contribuir a
acabar amb la violència.

COL·LECCIÓ «TEMPS axial»
Patrocinada PER L’«Agenda LLatinoamericana
La col·lecció recull el diàleg de la teologia llatinoamericana de l’alliberament amb altres fronteres
de pensament, els “nous paradigmes” del pensament
mundial actual.
1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado.
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II.
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones.
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo religioso.
Curso sistemático de teología popular.
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III.
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento
ecohumano (sobre l’obra de Paul F. Knitter).
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV.
9. R. FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y religión.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe en
lenguaje de modernidad.
11. Ariel FINGUERMAN, La elección de Israel.
12. Jorge PIXLEY, Teología de la liberación, Biblia y
filosofía procesual.
13. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
14. J.S. SPONG, Un cristianismo nuevo para un mundo
nuevo.
15. Michael MORWOOD, El católico del mañana.
16. Roger LENAERS, Aunque no haya un dios ahí arriba.
17. Diarmuid O’MURCHU, Teología cuántica. Implicaciones espirituales de la nueva física.
18. J.S. SPONG, Por qué el cristianismo tiene que
cambiar o morir.
19. J.S. SPONG, Vida eterna.
Quedareu parats amb els preus, que només s’expliquen pel caràcter voluntari i gratuït del treball de la
col·lecció. També es poden adquirir en format digital,
a la meitat del preu normal...
Llegiu l’índex i el pròleg del llibre que us interessi, i vegeu la forma d’adquirir-lo a:
http://tiempoaxial.org
Els volums 1, 3, 6, 8 i 13 formen la coneguda
sèrie «Por los muchos caminos de Dios», que confronta
la teologia de l’alliberament amb la teologia del pluralisme religiós. Vegeu-la, en quatre idiomes:
http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
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A ESPANYA, distribueix la col·lecció el Comitè Óscar Romero. Comandes a: zaragoza@comitesromero.org / tel. 625 216 939

Per una tecnologia
lliure de conflictes

NOVA CONSTITUCIÓ I RÈGIM
DE PROPIETAT A CUBA 8734
Albert Noguera Fernández

Professor de dret constitucional Universitat de València

Les noves formes emergents de propietat, Cap a
quin model ens dirigim?
Un dels canvis amb més transcendència de l’última
dècada a Cuba va ser l’anunci, el 2010, de la necessitat per qüestions d’eficiència del sector estatal, d’una
reordenació laboral del país consistent en el desplaçament de 500 mil treballadors del sector públic cap al
sector privat. Encara que no es va aconseguir desplaçar cap al sector privat tots els treballadors previstos,
sí que, des de llavors, s’està produint a Cuba un progressiu aprimament del sector estatal.
Això implica una reconfiguració del règim de propietat. La nova Constitució obre dues possibles vies de
substitució de l’ampli sector estatal en el socialisme
cubà: la propietat cooperativa i la propietat privada.
En funció de quina d’elles s’imposi, el model socialista
evolucionarà cap a majors o menors graus de desigualtat.
La disputa entre propietat cooperativa i privada
La Constitució assenyala que la forma principal de propietat al país és la “propietat socialista de tot el poble
sobre els mitjans fonamentals de producció”. Això es
complementa quan afirma que “l’empresa estatal socialista és el subjecte principal de l’economia nacional”.
No obstant això, la necessitat d’aprimament del sector
estatal obliga a desenvolupar altres tipus de propietat
i/o gestió dels mitjans de producció i serveis.
En aquest sentit, el nou text reconeix els següents
tipus de propietat: la socialista de tot el poble; la
cooperativa; la mixta; de les organitzacions polítiques,
de masses i socials; la privada; i la personal.
En aquesta enumeració hi ha dues novetats, la
primera és que es reconeix la propietat cooperativa, en
general. La Constitució anterior només es referia a les
cooperatives agropecuàries. I la segona, és la referència a la propietat privada.
La propietat cooperativa
Tradicionalment havia existit, a la Cuba socialista,
una desconfiança cap a la propietat cooperativa, que
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ha suposat un obstacle al desenvolupament d’aquesta forma de propietat a l’illa. Fins a 2012, només es
reconeixien a Cuba cooperatives de tipus agropecuari
(Cooperatives de Crèdits i Serveis, Cooperatives de
Producció Agropecuària i UBPC).
La cooperativa s’entenia a més, com una forma
d’organitzar un patrimoni de l’Estat cedit en usdefruit
a la cooperativa o als seus socis i les decisions dels
quals estaven supeditades al ministeri del qual depenguessin. A partir de 2012 la cooperativa passa a entendre’s com una persona jurídica de dret privat sense
relació amb els organismes d’Estat i que pot fixar lliurement els preus dels seus productes.
Així mateix, reconeix també les anomenades cooperatives de segon grau com a forma de federació de
diferents cooperatives per a organitzar activitats complementàries.
A més, al costat del reconeixement, l’Estat fomenta la seva creació mitjançant l’adopció de diferents
mesures d’exoneració o deducció fiscal, facilitació de
finançament, etc. en benefici d’aquesta forma de propietat. El maig de 2014, ja existien un total de 498
Cooperatives no agropecuàries en diferents activitats
econòmiques, de les quals 384 van ser d’origen estatal
i 114 no estatal.
Diversos autors a l’interior de l’illa assenyalen
la necessitat, encara, de superar moltes deficiències
perquè aquest tipus de propietat pugui convertir-se
en una autèntica alternativa a l’aprimament del sector
estatal. Entre elles, problemes referits a un procés
legal de constitució massa llarg, complicat, burocratitzat i supeditat a la voluntat administrativa, un
règim econòmic confús, un règim de disciplina social
i solució de conflictes poc eficaç, o la inexistència
d’una organització que representi els interessos de les
noves cooperatives davant l’Estat, que podria conformar-se com a consells de cooperatives des del nivell
municipal al nivell nacional i que, entre altres tasques,
podria complir funcions similars a les que avui realitza

l’Associació Nacional d’Agricultors Petits en relació a
les cooperatives agropecuàries, etc.
Propietat privada i privatitzacions
La propietat privada constitueix l’altre sector
emergent. En paral·lel a l’anterior, el projecte de Constitució presentat reconeix ara el paper del mercat en
l’economia i obre la possibilitat per a la privatització
de la propietat i/o gestió d’un ampli nombre de béns
i serveis.
La Constitució anterior llistava els béns que
conformaven la propietat social i afirmava que són
inalienables, excepte casos excepcionals, on han de
complir-se dos requisits: que aquesta transmissió es
destini a les finalitats de desenvolupament del país,
i que no afecti els fonaments de l’Estat, és a dir, l’
“existència d’una economia basada en la propietat
socialista de tot el poble”.
La nova Constitució introdueix canvis importants.
En concret, elimina del llistat de béns inalienables,
imprescriptibles i inembargables: les centrals sucreres,
les fàbriques, els mitjans fonamentals de transport,
empreses, bancs, instal·lacions i béns nacionalitzats
i expropiats, així com granges del poble, fàbriques i
instal·lacions econòmiques, socials, culturals i esportives construïdes. Així mateix, aquests queden també
fora dels dos requisits consignats per a la transmissió
de drets, és a dir, es pot autoritzar que altres actors
els usin, gaudeixin i gestionin encara que això afecti
els fonaments de l’Estat, i encara que no contribueixi
al desenvolupament del país.
Respecte als altres béns situats dins de la propietat socialista de tot el poble (les infraestructures
d’interès general, principals indústries i instal·lacions
econòmiques i socials, així com uns altres de caràcter
estratègic), que es mantenen com a inalienables excepte els casos excepcionals descrits, afegeix que la
transmissió d’altres drets sobre aquests, així com a la
seva gestió, s’establirà mitjançant llei, obrint la porta
a la gestió privada de la propietat estatal.
La disputa entre les dues formes de propietat
emergent fa qüestionar cap a quin model ens dirigim?
Sens dubte, el fet que l’aprimament del sector estatal
es produeixi, principalment, en favor del sector cooperatiu o del privat determinarà, directament, el sistema econòmic que acabi imposant-se a la Cuba dels
pròxims anys. Que ho faci en benefici del cooperatiu, i
no de l’empresa privada, permetria augmentar la pro-

ductivitat del sector no estatal i la qualitat dels seus
productes, sense que augmenti la concentració dels
mitjans de producció i garantint l’equitat en els ingressos. Alhora, facilitaria la cohesió social mitjançant
la coordinació entre els interessos de les empreses
no estatals i els interessos socials de les comunitats,
representats en governs municipals, consells populars
o altres organitzacions socials, i el seu control mitjançant vies directes (participació en cooperatives
“múltiples”) i, en la majoria dels casos, mitjançant
vies indirectes (regulacions, contractes) més fàcils
de fiscalitzar donada la seva obligatòria i inevitable
transparència. L’expansió de cooperatives també impulsaria a les empreses privades a millorar els salaris
i condicions de treball dels treballadors contractats,
perquè crearia alternatives d’ocupació més digna i
justa. A més, si s’estableixen mecanismes i espais de
coordinació amb governs locals, podrien disminuir els
preus dels béns i serveis que s’ofereixen en el sector
no estatal. No obstant això, no està clara la direcció
per la qual s’acabarà apostant. Entre el primer projecte
de Constitució aprovat per l’Assemblea Nacional, sotmès a consulta ciutadana, i el text final aprovat, s’han
produït dues modificacions que no són gens esperançadores. La primera es refereix a la priorització de
determinades formes de propietat. El primer projecte
presentat, esmentava les diferents formes de propietat
citades i, seguidament, incloïa un últim paràgraf a
l’article que assenyalava que l’Estat “estimula aquelles
formes de propietat de caràcter més social”, amb el
que s’entenia que es fomentaria la propietat cooperativa per sobre de la privada. Al text constitucional
aprovat definitivament, aquesta última frase ha estat
eliminada i substituïda per “totes les formes de propietat sobre els mitjans de producció interactuen en
similars condicions”. I la segona es refereix a la concentració de propietat. El primer projecte deia “l’Estat
regula que no existeixi concentració de la propietat en
persones naturals o jurídiques no estatals”. La versió
definitiva de la Constitució diu: “La concentració de
la propietat en persones naturals o jurídiques no estatals és regulada per l’Estat”, eliminant-se el “que no
existeixi”. A més, en cap dels dos textos no es diu res
sobre la concentració de la gestió de béns i Serveis de
propietat estatal en una mateixa empresa, la qual cosa
no deixa de ser una altra forma de concentració.
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CREC EN LA POSSIBILITAT
D’UNA SOCIETAT NOVA 7633
Nidia Arrobo Rodas

Directora Executiva de la Fundació Poble Indi de l’Equador, Llevo. Equador

La societat està sotmesa a canvis continus,
està en permanent transformació, i això és normal
i fins i tot necessari, perquè les societats com les
cultures no són estàtiques. No obstant això vivim
un època de globalització neoliberal en la qual
les comunicacions i els intercanvis culturals són
cada vegada més accelerats; actualment assistim a
canvis veloços, i fins i tot frenètics, en les cultures
i en les societats. Aleshores cal preguntar-se cap
a on anem? Es parla de l’adveniment d’una Nova
Societat. Però de quina nova societat parlem?
Estem immersos en el sistema capitalista que
es basa en una ideologia i en una visió del món;
sistema pervers, depredador, corrupte i corruptor
que es regeix per les lleis del mercat el motor del
qual és l’acumulació, la set de plusvàlua. Això en
una era en la qual la robòtica va prenent posicions
i els processos tecnològics en tots els ordres es
desenvolupen vertiginosament. El sistema tot ho
converteix en mercaderia i imposa la competència
en tots els ordres de la vida. Es generalitzen la
omnidigitalización, els transgènics, la telemàtica
i les modificacions genètiques, amb imprevisibles
resultats i conseqüències. Amb raó François Houtart
sosté “el capitalisme no és solament un sistema
econòmic, sinó sobretot una relació social que sotmet als éssers humans i a la naturalesa a la lògica
de l’acumulació”.
En aquest context se’ns parla que anem cap al
transhumanisme, cap a la metamorfosi de la condició humana mitjançant l’aplicació de la tecnologia
per a aconseguir l’alteració de la ment i el cos, per
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a així aconseguir l’ésser posthumà. La revolució
4.0 és l’aposta actual a la cerca del “ser superior”.
Aquesta cerca es troba present en la humanitat des
del mateix gènesi, quan el relat bíblic expressa “...
el dia en què mengin d’ell seran oberts els vostres
ulls i seran com a déus”.
La història humana està prenyada de cerques
per aconseguir la plenitud, l’ésser superior, la immortalitat. En l’actualitat en aquesta cerca es posa
èmfasi a aconseguir-ho mitjançant el desenvolupament i fabricació de tecnologies que –com sosté
Bostrom– millorin les capacitats humanes, tant a
nivell físic com psicològic o intel·lectual, la qual
cosa, si fos accessible per a tota la humanitat seria
lloable. No obstant això, la pregunta en l’actualitat
és cap a quin “ser superior” apuntem? Quant ens
hem equivocat com a HUMANITAT en la cerca de la
supremacia de l’Ésser humà (antropocentrisme) i de
la puresa de l’anomenada raça superior que ha implicat guerres, holocaustos i genocidis.
Les tecnologies punteres avancen, però sabem
que responen als interessos del gran capital i estan
adreçades a les seves finalitats. A nosaltres, al Sud
Global, ens arriba l’obsolescència que malgrat tenir grans desfasaments ocasiona profunds canvis i
mutacions en les societats i en les cultures. Només
en la branca de la telefonia cel·lular, constatem
astorats, com en els llocs més llunyans i recòndits,
erms, altiplans i selves de la nostra Abya–Yala es
va imposant en gran quantitat d’espais i realitats
humanes l’ús creixent i fins i tot indiscriminat de
tecnologies que ocasionen d’una banda grans danys

ecològics, i que per una altra captiven i fins creen
addicció. Així, la generalització de l’ús i abús de
les xarxes socials mitjançant la telefonia cel·lular
absorbeix la vida sobretot dels joves i adolescents,
que finalment es veuen atrapats i s’alienen, trastoquen valors i principis culturals, s’aïllen, viuen
en el submón de l’individualisme i el consumisme
i acaben amb les relacions afectives personals. Un
gran triomf del sistema. Tot això és contradictori
perquè d’altra banda, la necessitat de comunicació
és imperiosa.
Entenem que el desenvolupament científic i
tecnològic adreçat per aconseguir el bé comú de
la humanitat és urgent i necessari: quants milions de germans en el món moren de set, de fam,
de malalties curables, sobreviuen sumits en una
infamant misèria i van inexorablement cap a la
mort… És més: “Mai abans ha tingut la humanitat
tants mitjans materials i coneixements científics,
i mai abans tants éssers humans han sofert fam i
misèria” (Houtart, 2005). Paral·lelament constatem
amb dolor com es va degradant la nostra “Casa
Comuna” que enfront de la devastació sistemàtica
gemega amb dolors de part esperant el seu alliberament. Però per a Jesús, Déu és estimar fins a
donar la vida, és fer-se serf dels més empobrits, és
el lliurament total en plenitud.
“Somni en la possibilitat d’una Societat Nova”,
deia Taita Proaño, profeta d’Abya-Yala i Bisbe dels
Indis, i és que des del seu coherent testimoniatge
cristià i el seu coneixement profund i vivencial amb
les cultures mil·lenàries, concloïa que el sistema
capitalista havia d’acabar per donar pas a un altre,
en el qual els valors humans i els del Regne –que
estan molt més vius en les cultures ancestrals– siguin els que regulin la nova convivència social.
El Papa Francesc afirma que aquest sistema “no
s’aguanta” i produeix cada vegada més i més víctimes, i més irreversibles i severs danys ecològics.
Ens urgeix construir una Societat Nova. Societat que ha d’anar més enllà del transhumanisme,
que necessàriament ha de ser postcapitalista i ha
de respondre a nous paradigmes, un dels quals és
l’ecològic perquè és el nucli de l’alternativa per a
articular l’anhelada emancipació en el segle XXI.

Enfront de la “mundialització actual que significa la utilització irracional dels recursos naturals”,
cal oposar el concepte dels “béns comuns de la
humanitat”. Es tracta de passar de l’explotació
(concepte capitalista), al respecte de la terra com
a font de tota vida física, cultural i espiritual, i
fomentar una perspectiva holística i simbiòtica per
aconseguir que les relacions entre els homes, la societat i el planeta integrin les dimensions material
i espiritual “L’ésser humà és un: la seva espiritualitat pressuposa la matèria, i la seva materialitat no
té sentit sense l’esperit.” (Houtart).
La cosmovisió de les nacions originàries conté
el germen de la nova societat, perquè manté tant
la dimensió holística com la relació simbiòtica
amb la Pachamama, construeix des de la comunitat
relacions de reciprocitat i fraternitat universal i es
basa en el compartir i no en l’acumulació. Actualment aquesta cosmovisió és compartida amb altres
subjectes socials i junts van construint un nou
subjecte, històric plural i global, procés en el qual
es dona la convergència de lluites i resistències.
Per avançar amb una ètica alliberadora en la
construcció de nous paradigmes François Houtart
proposa algunes tasques: deslegitimar el capitalisme; globalitzar i fer convergir les resistències
al neoliberalisme i reconstruir l’esperança. El nou
paradigma en construcció pot dir-se Sumak Kawsay,
Sumaq Qamaña, Bé Comú de la Humanitat, Regne
de Déu, Socialisme o Postcapitalisme. Aquest ha de
redefinir les relacions amb la naturalesa: passar de
l’agressió al respecte perquè la naturalesa és font de
vida; privilegiar el valor d’ús sobre el valor de canvi;
radicalitzar la democràcia en les institucions i en
les relacions socials, i activar la interculturalitat.
Aquest nou paradigma implica també per als
cristians la construcció de “l’home nou”. Necessitem, despullar-nos de l’home vell, egòlatra i esclau
de l’egoisme per a revestir-nos d’Humanitat Nova,
que viu la vida de l’amor, la fraternitat-sororitat,
la solidaritat, la “caritat, alegria, pau, comprensió
dels altres, generositat, bondat, fidelitat i domini
de si mateix” (Ef. 4, 22-32). Tenim el repte de
créixer en consciència personal, social, humanitària
i ecològica.
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qui és qui
Entre els autors d’aquesta agenda
Només alguns; els altres no cal que els presentem als nostres lectors...

José ARREGI nascut a Azpeitia (País Basc, 1952).
Va doctorar-se en Teologia a l’Institut Catòlic de París.
És professor a la Facultat de Ciències Socials i Humanes de la Universitat de Deusto. L’any 2010 li va ser
retirada la llicència canònica per a l’ensenyament de la
teologia i va abandonar l’Orde franciscana i el sacerdoci.
Frei BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo (Belo
Horizonte, Minas Gerais, 25 d’agost de 1944) és un frare dominic brasiler, teòleg de l’alliberament. És autor
de més de 50 llibres de diversos gèneres literaris i de
temes religiosos. Va col·laborar amb Paulo Freire.
Begoña IÑARRA PAMPLIEGA. Natural de Bilbao,
llicenciada en música i en Ciències Químiques. Missionera de Nostra Sra. d’Àfrica (Germanes Blanques).
Ha viscut a la RD Congo, Uganda, Etiòpia, Moçambic
i Kenya, on ha treballat com a professora de ciències,
educadora d’adults, i a Justícia i Pau i en DH a Kibera
(suburbis de Nairobi, Kenya). Va posar en funcionament l’oficina de Justícia i Pau de les Conferències
Episcopals d’Àfrica Oriental (AMECEA, nou països).
Actualment treballa a l’Antena d’Espanya de la Xarxa
Àfrica Europa Fe i Justícia, i està compromesa contra
la tracta.
Mertxe de RENOBALES SCHEIFLER va néixer a
Bilbao (País Basc, 1948). Llicenciada en Ciències
Químiques i Doctora en Bioquímica (Universitat de
Nevada, Reno, EUA), casada i mare d’un fill. Va exercir
la docència i la investigació als EUA i al País Basc com
a catedràtica de bioquímica. En jubilar-se el 2015, a
més de dedicar temps a la seva família i amics, s’esforça per apropar la bioquímica i la biotecnologia a la
societat incorporant oportunament els aspectes ètics, i
contribueix a millorar la nutrició de col·lectius en risc
de marginació.
Hugo CÁCERES és un Germà Cristià del Perú.
Després dels seus estudis a la Universitat Gregoriana
i l’Institut Bíblic a Roma i Jerusalem, va ensenyar
durant quinze anys a l’Institut Teològic Joan XXIII de
Lima. Ha publicat Jesús el Varón. Aproximación bíblica
a su masculinidad (Verbo Divino 2012). Actualment
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dirigeix retirs per explorar algunes pistes de l’espiritualitat emergent.
Marcelo BARROS, Camaragibe, Recife, Brasil, 1944,
d’una família catòlica d’obrers pobres. Biblista, coordinador de l’Associació de Teòlegs del Tercer Món a Amèrica Llatina, ha escrit 35 llibres sobre lectura popular
de la Bíblia, Espiritualitat Ecumènica, Teologia de la
Terra, Teologia del Macroecumenisme i del Pluralisme
Cultural i Religiós. És conseller de la Pastoral de la
Terra i del Moviment de Camperols sense Terra (MST).
Actualment viu en una comunitat laica a Recife (PE),
Brasil.
Jordi COROMINAS nascut a Balsareny, Catalunya,
al mateix poble d’en Pere Casaldàliga, parent seu. Ha
viscut durant catorze anys a Nicaragua, i a El Salvador
on va dirigir un doctorat en filosofia iberoamericana
que era un dels projectes d’Ignacio Ellacuría. Doctor
en filosofia, s’ha dedicat a l’estudi de la filosofia de
Zubiri i a la seva projecció en el camp de l’ètica, la
filosofia de la religió i la filosofia social. Treballa a la
Universitat Ramon Llull de Barcelona, en una mestria
de diàleg interreligiós.
Nicolau João BAKKER, fill d’immigrants holandesos, sacerdot de la Diòcesi de São André, al gran São
Paulo, Brasil. Format en filosofia, teologia i ciències
socials, ha treballat sempre, pastoralment, en perifèries rurals i urbanes. Ha sigut professor de Teologia
Pastoral a l’ITESP/SP, educador Popular al Centre de
Drets Humans de Campo Limpo (CDHEP/SP) i, com a
regidor pel PT, va dedicar vuit anys a la política al municipi d’Holambra, SP. Cerca una integració harmoniosa
entre teologia, espiritualitat i compromís sociotransformador, en perspectiva intereligiosa ecològicament
responsable.
Teresa FORCADES, benedictina, catalana, metgessa
i teòloga. Doctora en salud pública, i en teologia fonamental, amb una tesi sobre la Trinitat i el concepte
de persona. Vicepresidenta de l’Associació Europea de
Dones en la Investigació Teològica (ESWTR).
Pedro A. RIBEIRO DE OLIVEIRA, sociòleg, viu a
Juiz de Fora, MG, Brasil. Actualment és professor de

la Mestria en Ciències de la Religió de la PUC Minas,
consultor d’ISER-Assessoria i membre de la coordinació
del Moviment Nacional Fe i Política.
Simón Pedro ARNOLD, 1947, monjo benedictí,
fundador del monestir de Chucuito, a la riba del Titicaca, a gairebé 4.000 metres, a Perú. Ordenat sacerdot
el 1981. Va estudiar música, llicenciat en Teologia i
doctorat en Comunicació. Assessor teològic de la Vida
Religiosa Llatinoamericana. Pioner de la Teologia Andina (branca de la Teologia Índia). Té nombrosos llibres
publicats així com també discos de música religiosa.
Stefan SILBER, 1966, doctor en teologia, docent
de la Universitat Catòlica a Paderborn. Coordina la Plataforma de Teologia de l’Alliberament a Alemanya, Suïssa i Àustria. Del 1997 al 2002 va fundar i dirigir, amb
la seva esposa, la Dra. Ursula Silber, el Centre Diocesà
de Catequistes a Potosí, (Bolívia), i entre el 2010 i el
2013 va acompanyar una investigació internacional
sobre las megaciutats llatinoamericanes (Universitat
d’Osnabrück). Àrees: teologia de l’alliberament, teologies postcolonials i decolonials, i teologies indígenes.
Professor convidat de la UCA de San Salvador (2017) i
de la Catòlica Boliviana de Cochabamba (2018). Casat,
amb tres fills.
Pablo ACEÑA DE MESA. Torrejón de Ardoz, Madrid,
1960. Membre cofundador del Comitè Óscar Romero de
Torrejón, actualment molt vinculat a la Comissió de
Drets Humans d’El Salvador, CDHES. Va arribar al sindicalisme des del compromís d’una espiritualitat encarnada en el món del treball. A la Federació d’Indústria
de Comissions Obreres, CCOO, de Madrid, va assumir
diverses responsabilitats per passar després a la Unió
Comarcal de l’Henares. Defensa l’afiliació sindical com
una expressió de la dimensió processual-comunitària
de les lluites per la justícia.
Pedro CASTILLA (Cadis, 1948), cristià de base,
compta amb un extens recorregut en l’àmbit de la solidaritat amb Amèrica Llatina i de diversos moviments
socials (0’7%, 15-M…). Es membre de les Comunitats
Cristianes Populars i del Comitè Óscar Romero de Cadis. Enginyer Industrial, ha sigut directiu d’Astilleros
de Puerto Real. Actualment defensa amb la seva ploma
i la seva paraula la Revolució Bolivariana de Veneçuela
i la memòria d’Hugo Chávez, sobre aquesta temàtica va
escriure la novel·la Inversión social: la felicidad de los
pueblos.
Nacho DUEÑAS (Madrid, 1969) és poeta, cantautor
i activista social. Ha sigut cooperant a Nicaragua i ha

pres part en nombroses iniciatives alliberadores (0,7%,
Moviment Antiglobalització, activista a favor d’un
procés constituent a Espanya, suport a la Veneçuela de
Chávez i a l’Equador de Correa, etc.). Investiga sobre
els nous paradigmes en les seves diverses manifestacions (posteïsme, hipòtesis Temps-eix, paradigmes
emancipadors…), alhora que treballa com a docent
a la Universitat Nacional d’Educació de l’Equador. És
autor d’Espiritualidad y política para una nueva era.
Karen Izolda TAXILAGA DURANTE és defensora de
drets humans, pobles indígenes i dirigent camperola de
la comunitat Tezontepec (Mèxic). Ha estat representant municipal de la Secretaria de la Dona de l’organització Unión Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) i ha
liderat la lluita per la defensa de la terra i els recursos
naturals, així com de les persones que hi viuen. Víctima de múltiples agressions, contínues amenaces i fustigació, que han posat en risc la seva vida. Ha perdut
l’ull esquerre i l’han segrestat i violentat. Actualment
està refugiada a Catalunya, acollida per la Taula per
Mèxic, a través del Programa Català de Protecció per a
Defensors i Defensores de Drets Humans (PCPDDH), de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD).
Martha ZEIN. Narradora, experta en estratègies
narratives, documentalista i narrative coach. Com a
escriptora ha publicat més de deu assajos, en els que
aborda, entre d’altres temes, l’impacte del neoliberalisme en les nostres relacions sexoafectives. El seu darrer
llibre en coautoria: Te puedo. La fantasía del poder en
la cama (Ed. Los Libros de la Catarata).
Altres referències:
blogs.periodistadigital.com/jose-arregi.php
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto
http://www.freibetto.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivone_Gebara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Barros
http://www.marcelobarros.com/
https://www.alboan.org/es
http://www.susanaperezsoler.com/
https://es-es.facebook.com/monica.tarradellasmartinez
https://novact.org/2012/10/marti-olivella/
https://twitter.com/ticafont
leonardoboff.wordpress.com/category/espanol/
stefansilber.wordpress.com
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ADRECES DE CONTACTE DELS COMITÈS
CRISTIANS DE SOLIDARITAT
OSCAR ROMERO
EDITORS DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA
Comitè Óscar Romero
Rivadeneyra 3, Principal
08002 BARCELONA
☎ 933 013 576 / 635 531 047
barcelona@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Passeig Marítim 30, 6è H
11011 CADIS ☎ 856 07 90 35
cadiz@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Cabrales, 37
33201 GIJÓN (Astúries)
☎ 985 091 400
asturias@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Pintor R. de Torres 15, 3r E
23700 LINARES (Jaén)
☎ 667 452 228 / 607 693 965
linares@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Av. Juan de Borbón 16, 2n E
30007 MURCIA ☎ 968 235 011
murcia@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Gandesa 6 bxs. Torreforta
43006 TARRAGONA
☎ i fax 977 544 328
tarragona@comitesromero.org
Grup de Solidaritat Óscar
Romero
Parròquia de Sant Llorenç
Plaça de la Immaculada 8
08226 TERRASSA (Barcelona)
☎ 937 830 599 / 937 854 540
terrasa@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Llibreria Arriero
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c/ Los Curas 31
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
(Madrid)
☎ Miguel 645 303 787 /
Merche 699 483 219
torrejon@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero de
Cantàbria
Gregorio Lasaga Larreta 1,
5è D
39300 TORRELAVEGA
☎ 676 77 2283
torrelavega@comitesromero.
org
Comitè Óscar Romero
Passeig Zorrilla 91, 8è N
47007 VALLADOLID
☎ 983 086 961
valladolid@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Cronista Rodríguez Elías 2,
13è K 36209
36209 VIGO (Pontevedra)
☎ 986 244 100
vigo@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Menéndez Pidal 9, 13è dreta
50009 SARAGOSSA
☎ 976 552 468 / 625 216 939
zaragoza@comitesromero.org
Grupo Solidario con Guatemala
Guido De Schdrijver
Langestraat, 6 / 9300 AALST
(Bèlgica)
guidods@skynet.be
Maison Monseigneur Oscar
Romero
Lola Perales

51 place de Saint Jacques
34500 BEZIERS (França)
aumoneriedesmigrants@
wanadoo.fr
sociazione Oscar Romero
Alberto Vitali
Via Della Signora 3A / 20122
MILÀ (Itàlia)
milan@sicsal.net
Altres punts de distribució i
amics de l’Agenda:
A CORUÑA: Comitè Óscar Romero / Rúa Fonseca 8 / 15004
A Coruña / ☎ 981 216 096 /
corunia@comitesromero.org
CARTAGENA: Comitè Óscar
Romero / Pintor Balaca 38,
2n A / 30204 Cartagena / ☎
968 082 416 - 968 083 603 /
cartagena@comitesromero.org
DONOSTI: Gipuzkoako O.
Romero Solidaritza Batzordea
/ Posta Kutxa 1.789 / 20080
Donostia (Gipuzkoa) / ☎ 606
722 571 - 655 715 131 / donostia@comitesromero.org
GIRONA: Comissió Agenda
Llatinoamericana de Girona
/ Mestre Francesc Civil 3 bx
/ 17005 Girona / ☎ 972 219
916 / www.llatinoamericana.
org
MADRID: Comitè Óscar Romero
/ Argumosa 1, 6è B / 28012
Madrid / ☎ 915 398 759 /
madrid@comitesromero.org
SEVILLA: Comitè Óscar Romero
/ Antonio Carretero / Virgen
de la Esperanza, 37 / 41200
Alcalá del Rio (Sevilla) / ☎
625 331 886 / sevilla@comitesromero.org
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