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Resiliència Comunitària
Retrobar-nos, Actuar i Resistir
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mundial 2023
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.

La nostra portada:
“Seguim caminant, somiant, transformant”
i els dibuixos de Veure, Jutjar, Actuar, són
de l’artista equatorià Pablo Sanaguano
Contactes: https://www.facebook.com/pablo.
sanaguano
email: pinturanural50@gmail.com

Vegeu la història de l’Agenda,
a través de les seves 32 edicions:
https://agendalatinoamericana.red/agendas

Un any més...
Us recordem: continua en línia, i creixent cada any, l’Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana Mundial
http://archivosagenda.org amb els articles que ha produït en aquestes 32 edicions. Animadors de comunitats, mestres, professors, agents de pastoral... hi trobaran 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.
Http://llatinoamericana.org i http://agendalatinoamericana.red són les pàgines que habilitem 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.
També hi ha la col·lecció digital de totes les Agendes, des de 1992... Ideal per autoformar-se, us poden servir
com a material de referència per als vostres treballs d’educació popular, formal o no formal, per preparar xerrades, classes, guions radiofònics, etc.
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 ecològic o reciclat. Aquesta mena de
paper més «natural». El paper no ecològic o no reciclat, pot sortir una mica més barat a nosaltres, però 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: ..........................................................
..............................................................................................................

llatinoamericana.org i agendalatinoamericana.red
Són els nostres «portals», els nostres domicilis a Internet. Visiteu-los 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. També trobareu més informació de la campanya i dels materials pedagògics
complementaris.
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 baixa en qualsevol moment. També
estem presents a Facebook, instagram i Twitter.
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Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2023
A vegades l’adversitat ens colpeja
amb aital força que les malalties, la
crisi econòmica, la guerra, la violència,
la discriminació i tantes d’altres, ens
fan preguntar, per què a mi? Per què a
nosaltres? Fins quan? No n’hi ha prou?...
Abans de la psicologia, resiliència era
un terme que ja s’emprava per anomenar
aquesta capacitat que tenen certs metalls
de recuperar la seva forma o situació
original després de doblegar-los, com una
molla. I, què pot significar desenvolupar
aquesta capacitat de manera personal
i comunitària? Parlem de persones i
comunitats capaces de resistir la pressió
que infringeixen les forces de l’adversitat,
que dobleguen, deformen fins a trencar
vides, la pau i l’esperança de garantir la
vida d’avui fins a la setena generació. Així
com no es tracta d’una capacitat de tots
els metalls, tampoc ho és de tota persona.
És requisit indispensable «estar fets de
quelcom en particular». És així que per
ser resilients ens hem de transformar i
recompondre’ns amb allò que faci falta per
desenvolupar aquesta capacitat.
Resiliència... «que potser no és una
paraula una mica complicada com a títol
d’aquesta Agenda?», es compartia a la
xarxa internacional mentre discerníem
sobre el que ens havia d’ocupar en
aquesta edició 2023. En realitat ho és,
principalment en entorns on l’adopció de
paraules noves per anomenar processos
que ens acompanyen de manera ancestral,
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no és comú. Però l’adopció d’un terme
que pugui semblar rebuscat, no ha de
ser estigmatitzat, recordem que passa el
mateix amb paraules com solidaritat, que
com moltes altres, i indistintament de
la paraula que s’empri per identificar els
mateixos processos de vida, comparteixen
una qüestió de gran rellevància: són
desconegudes on no es manifesten, encara
que siguin anomenades.
En temps on els mitjans de comunicació
canalitzen la nostra percepció de la
realitat, solidaritat i resiliència són
termes molt populars en alguns dels
nostres països. Termes que han convocat
múltiples firmes a escriure llibres i
reportatges, documentals i càtedres
obertes, presencials i transmeses via web,
psicoteràpia per televisió, entre d’altres.
Entre tanta reflexió impersonal al respecte,
de tot això què és el que ha fet resilients
els nostres pobles? No farà falta intervenir
directament?
L’Agenda Llatinoamericana Mundial
2023, ens convida enguany a familiaritzarnos amb una paraula tan poderosa,
a més de reconèixer-la en pràctiques
ancestrals com l’ubuntu, el sumak
kawsay, el cristianisme i en altres de
menys conegudes, però necessàries per
orientar-nos comunitàriament. Fem
comunitat, retrobem-nos si l’adversitat
ens ha distanciat, alcem-nos per actuar i
resistir, perquè els temps difícils no s’han
acabat. A través d’aquests articles, els que

escriuen ens conviden a conèixer sobre el
que implica ser resilients, que és possible
ser-ho comunitàriament i el seu meravellós
poder transformador. Que aquest esperit
de resistència d’en Pere Casaldàliga ens
inspiri, «que es faci veritat la nostra

Ús pedagògic de l’Agenda
A més dels usos personals,
aquesta Agenda està pensada
com una eina pedagògica per
a comunicadors, educadors
populars, agents de pastoral,
animadors de grups, militants...
Els textos són breus i àgils,
presentats sota la percepció
pedagògica de la «pàgina
cartell» pensada i diagramada
de forma que, directament
fotocopiada, es pugui lliurar
com a «material de treball»
a l’escola, la reunió de grup,
l’alfabetització d’adults... o
exposada al taulell d’anuncis.
També, per tal que aquests
textos puguin transcriure’s en
el butlletí de l’associació o la
revista local.
La presentació dels textos
es regeix per un criteri
«econòmic» que sacrifica una
possible estètica d’espais blans,
en favor d’un major volum de
missatge.
Ecumenisme
Aquesta agenda es regeix
per un «ecumenisme de
suma», no pas «de resta».
Per exemple, no elimina allò
propi de catòlics, ni allò
específic de protestants, sinó

vida» i inspirem les noves generacions a
continuar resistint, no pas com un jou
etern, sinó com la missió permanent de
tenir cura de la vida.
Sororalment, fraternalment

que ho reuneix. Així, en el
«santoral» s’han «sumat» les
commemoracions protestants
a les catòliques. Quan no
coincideixen, la protestant
va en cursiva. Per exemple,
l’apòstol Pere és celebrat per
l’església catòlica el 22 de
febrer («La càtedra de Pere»), i
per les esglésies protestants el
18 de febrer («La confessió de
Pere»); les diferències es poden
distingir tipogràficament.
Gentilment el bisbe
luterà Kent Mahler ens va
presentar en una edició
anterior de l’agenda els «sants
protestants».
L’Agenda és aconfessional
i sobretot «macroecumènica».
S’emmarca en aquest món de
referències, creences, valors
i utopies comunes als pobles
i homes i dones de bona
voluntat, que els cristians
anomenem «Regne» -la Utopia
de Jesús-, però que compartim
en una recerca fraterna i
humilment servicial.
Una obra no lucrativa
A molts països aquesta
agenda és editada per
organismes o entitats populars,
centres d’educació, de pastoral,

institucions sense ànims
de lucre, que destinen els
beneficis que obtenen de la
venda de l’agenda als seus
objectius de servei popular o
de solidaritat.
En qualsevol cas, aquesta
«Agenda Llatinoamericana
mundial», com a tal, en la
seva coordinació central,
és també una iniciativa no
lucrativa. Els pocs ingressos
generats per l’agenda, després
de cobrir les despeses de
producció i promoció, es
dediquen a projectes de
comunicació alternativa i de
solidaritat internacional.
Una obra col·lectiva
Aquesta és una obra
col·lectiva. Deu la seva
existència i el seu manteniment
a una xarxa de persones
i entitats entusiastes,
comunicades en xarxa. Per això
ha recorregut aquest camí de
més de 30 anys, que continua
amb gran entusiasme per la
construcció de la Pàtria Gran,
«l’Altre Món Possible».
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Com a introducció fraterna

Resistir per transformar:
resiliència
Les reflexions de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2023 comparteixen una riquesa de pautes
per treballar el repte que ens toca. Si l’Agenda del 2022, sàviament feia una crida a discernir sobre
l’Organització Popular: Esperança i Acció Transformadora, avui treballem la resiliència. Tal com la
presenta Frei Betto: «La Resiliència Política de les bases, cura les ferides i continua endavant». La
Resiliència Comunitària tracta de la força interior des del pla personal al col·lectiu. La resiliència és
resultat de viure processos de vida que desenvolupen caràcter, integritat, dignitat i, tot i que es pot i
s’ha de treballar a nivell personal, és en la relació col·lectiva, en especial en comunitat, que aquesta
qualitat humana s’aconsegueix desenvolupar plenament. L’Agenda i els processos relacionats són un
compendi de suggeriments per un treball seriós sobre Cultura de Pau. Tenim un llegat de dècades, que
hem de reprendre, sospesar i dilucidar per il·luminar en aquests temps tan foscos.
Comencem afirmant, aspectes que representen avui les necessitats de l’ànima: només li demano
a Déu, que el dolor, allò injust, la guerra no em siguin indiferents; donant gràcies a la vida que
ens dona tant, a que tinc raons per viure i per tant resistiré per transformar. Aquests són tots
temes de cançons populars que ens han acompanyat a través del temps.
Celebrem el ministeri de l’Agenda Llatinoamericana i la vida dels germans que ens han brindat
aquesta eina que ha facilitat i facilita la reflexió-acció personal i col·lectiva per a l’acompanyament
al servei de les grans causes. Cal recordar i afirmar aquests principis, perquè avui més que mai hem de
reafirmar les nostres arrels, ja que les experiències viscudes com a humanitat l’any 2022 ens demanen
llegir els senyals dels temps: violències, violacions contra pobles i natura; guerres convencionals
amb armes més modernes i potents, que acceleren l’empobriment en totes les seves formes: material,
ètica, moral i espiritual.
No avancem en el compliment de compromisos col·lectius i nacionals. Les economies més fortes
reconeixen obertament la necessitat de seguretat, a base d’armamentisme. Es crea un nou ordre
mundial, que no deixarà res sense tocar, afirmant-se inhumà i violador de tot, deixant enrere el
benestar humà i el medi ambient. La guerra i la militarització regnen obertament i es propugna als
més alts nivells del lideratge oficial en el món d’avui, no es parla de pau, sinó de defensa i seguretat:
és la nova normalitat. Llençats per la finestra tots els acords al respecte que fins avui s’havien assolit,
sense consulta ni consentiment dels pobles, en corrupció i impunitat. A les guerres val tot: fam,
empobriment, migracions, explotació de la Mare Terra i la Mare Natura. El colonialisme s’instal·la
altre cop en nom de la prosperitat i el progrés. Energies i economies verdes, la solidaritat?... només
de nom, però sí vida en precarietat. Amb l’ús de les tecnologies es crea un món multipolar digital,
que crea riquesa per a uns pocs, com es va evidenciar durant el confinament per la Covid-19. Creix el
nombre de milionaris i uns pocs trilionaris la visió dels quals és colonitzar Mart. I al centre d’aquest
nou ordre, les monedes virtuals.
A finals de juny de 2022 van realitzar-se tres reunions mundials que defineixen el full de ruta
de la cultura occidental a nivell global per països, pobles i natura. Els G7 (EUA-Europa, OTAN),
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en contraposició l’aliança EuroAsiàtica (Rússia-Xina) i els països del Sud Global. Si aquests marcs
confrontatius continuen, la nostra pregunta existencial és, què fer a nivell mundial, regional,nacional,
comunitària i individualment?
He presentat implícitament alguns suggeriments a mesura que avancem en el discerniment.
Veiem alguns exemples més com a marc de referència que assenyalen la direcció, que manifesten el
nostre poder, que orienten un camí a seguir. Sabem que estem en aquest món però no som d’aquest
món. Sabem que tota decisió i acció és política. Que l’acció humana crea el món en què vivim. Així
mateix, que tot allò que fem o no fem és cultura, així, si volem pau sostenible i duradora, haurem
de viure aquella pau. Definim per aquests temps la nostra ruta i pràctiques, reconeguem i treballem
el poder que som. Jesús ens afirma que podem moure muntanyes, si volem; Pau ens convida a no
conformar-nos en aquest món, ens insta a transformar-lo per la renovació de la nostra ment, i ens diu
que la fe sense obres no serveix i que les obres sense fe tampoc. Tenim els deu manaments, bàsics
i clars, també les encícliques Laudato Sì i Fratelli Tutti. Monsenyor Romero feia una crida a caminar
i acompanyar el poble, a ser solidaris, això és, a ser un amb el poble. Hi ha gran varietat d’estudis
acadèmics molt ben documentats que afirmen i donen suport a aquests compromisos.
Hem de veure aquest nou món, dempeus, no pas amb por i agenollats, treballar la col·lectivitat,
identificar totes les entitats i persones que caminen en aquestes rutes, i establir aliances i cooperar
en pro del bé comú, en pro dels béns públics globals. Hem de treballar la cooperació sud-sud i
triangular amb nacions i persones del nord global el compromís de les quals és la creació d’un món
diferent per viure en pau en un planeta i medi ambient sans, per a les presents i futures generacions.
Prioritzem el benestar i la cura de la Mare Terra, el medi ambient i la humanitat. Prioritzem les
polítiques, les accions i els processos que assumeixen els reptes transformadors. Aquí hi ha un bon
nombre de marcs ja existents que ens poden ser útils, encara que no siguin perfectes, per encaminarho tot en aquesta direcció. Llegim els signes dels temps i continuem complint la nostra ruta:
transformar tot el que sigui necessari, incloses les paraules que emprem, atès que són conceptes que
defineixen com veiem i per tant com actuem. Per exemple, no som països subdesenvolupats, ni en
desenvolupament, ni pobres, ni són nostres el planeta, ni el medi ambient. No som víctimes, no som
vulnerables, ben al contrari la societat sistemàticament crea condicions per tal que vivim en aquestes
condicions.
Decidim ser un amb les grans majories, les vides de les quals en pobresa i precarietat són
definides pels qui s’enriqueixen de les necessitats que ens creen i imposen. Treballem l’educació
en salut, la prevenció en tot sentit, rescatem la saviesa ancestral, reconeguem i reprenguem les
nostres arrels ancestrals i les seves pràctiques per evitar pandèmies de salut, econòmiques, socials
i espirituals. Potenciem l’organització comunitària, l’economia solidària, la sobirania alimentària,
l’agroecologia, els mercats solidaris, la cistella solidària, la cura d’aigües, rius i oceans. Tot això
exemple de pràctiques que comporten profundes transformacions, són cultura de pau.
Estudiem els esforços transformadors que realitzen nacions i comunitats, com els processos
de descolonització i despatriarcalització dels pobles originaris de l’estat plurinacional de Bolívia.
Reptem-nos a veure, saber, sentir, actuar i transformar. Fem presència constructiva, i sapiguem emprar
amb saviesa i efectivitat les xarxes socials. Decidim-nos a conrear una rosa blanca, sempre i en tot
moment, com va cantar José Martí en el seu poema. Visquem en l’esperit d’Otto René Castillo: Anem
pàtria a caminar. Jo t’acompanyo.
Marta Benavides
El Salvador
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Aniversaris Majors De 2023
Martirologi Llatinoamericà
à
1973: 50 anys
08/01: Soledad Barret Viedma, poeta i intel·lectual
paraguaiana, militant de la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR), cruelment torturada i assassinada per la
Dictadura Militar a Pernambuco, Brasil.
20/01: Amílcar Cabral, poeta i líder de la revolució
a Cap Verd i Guinea-Bissau, és assassinat per la policia
portuguesa.
17/03: Alexandre Vannucchi Leme, estudiant i activista cristià, màrtir, assassinat per la policia als soterranis
de la dictadura, Sao Paulo, Brasil.
15/09: Arturo Hillerns, metge cristià, màrtir de l’ajuda als pobres en Xile.
16/09: Víctor Jara, activista polític, professor universitari, compositor, cantant i poeta. Va ser brutalment
atonyinat, torturat i assassinat per la dictadura d’Augusto
Pinochet. El seu cos va ser llançat al carrer d’un barri
popular de Santiago. Xile.
19/09: Omar Venturelli, exsacerdot italià detingut i
desaparegut per la dictadura de Pinochet. Xile.
19/09: Etienne Marie Louis Pesle de Menil, exsacerdot
francès, tirotejat a Valdivia per la policia de Pinochet.
Xile.
19/09: Joan Alsina, sacerdot missioner empordanès,
assassinat per la policia de Pinochet, màrtir del poble
xilè.
22/09: Miguel Woodward, sacerdot xilè, màrtir dels
treballadors de Valparaíso, Xile, assassinat per la dictadura de Pinochet.
07/10: Màrtirs de Lonquén, Xile. Camperols brutalment assassinats i els seus cossos enterrats al forn de
calç de Lonquén.
21/10: Gerardo Poblete, sacerdot salesià, torturat i
assassinat, màrtir per la pau i la justícia a Xile.
31/10: José Matías Nanco, pastor evangèlic, i companys, màrtirs de la fe i la solidaritat a Xile.
1983: 40 anys
07/01: Felipe i Mary Barreda, cristians revolucionaris,
assassinats per la contrarevolució, Nicaragua.
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23/01: Según Francisco Guamán, indígena quítxua,
màrtir en la lluita per la terra a l’Equador.
14/03: Marianella García Villas, advocada dels pobres,
de la Comissió de Drets Humans d’El Salvador, assassinada
amb 29 camperols pel batalló Atlacatí.
15/04: Camperols indígenes màrtirs de Joyabaj, El
Quiché, Guatemala.
14/06: Vicente Hordanza, sacerdot missioner al servei
dels camperols, Perú.
17/06: Felipa Pucha i Pedro Cuji, indígenes camperols, màrtirs pel dret a la terra a Culluctuz, Equador.
19/07: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, màrtir a
Nicaragua.
23/07: Pedro Ángel Santos, catequista, màrtir de la
fe i de la solidaritat amb el seu poble salvadoreny.
25/07: Luis Calderón i Luis Solarte, activistes, màrtirs
de la lluita dels sense sostre a Popayán, Colòmbia.
12/08: Margarida Maria Alves, presidenta de la Unió
Rural d’Alagoa Grande, Paraíba, Brasil, assassinada, màrtir
en la lluita per la terra.
16/09: Guadalupe Carney, jesuïta estatunidenc, assassinat per l’exèrcit hondureny per acompanyar la lluita del
seu poble.
17/09: Julián Bac, ministre de la Paraula, i Guadalupe Lara, catequista, màrtirs, Guatemala.
11/10: Benito Hernández i companys, indígenes,
màrtirs de la lluita per la terra a Hidalgo, Mèxic.
12/10: Marco Antonio Orozco, pastor evangèlic, màrtir de la causa dels pobres a Guatemala.
07/11: Augusto Ramírez, sacerdot franciscà, màrtir
per la defensa dels pobres a Guatemala.
11/11: Sebastián Acevedo, activista, màrtir i servidor
del poble xilè.
11/11: Gervasio Santana Dourado, mestre de 22 anys
que va ser segrestat, torturat i assassinat pel seu compromís social. Aparecida de Goiânia, GO, Brasil.
25/11: Marçal de Sousa, TupaI, infermer, indígena,
màrtir en la lluita per la terra dels seus germans, que va
conversar amb Joan Pau II a Manaus el 1980. Assassinat
a Antonio Juan, MS. Brasil.

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

1993: 30 anys
13/01: Remigio Morel, sacerdot de la diòcesi de Quilmes, Argentina, profeta de la justícia entre els pobres.
02/06: Pedro Medina, sacerdot de la diòcesi de Quilmes, Argentina, profeta de la justícia entre els pobres.
15/04: José Barbero, sacerdot, profeta i servidor dels
germans més pobres de Bolívia.
28/05: Javier Cirujano, missioner, màrtir per la pau i
la solidaritat a Colòmbia.
10/07: Mor el Pare Rafael Maroto Pérez, lluitador
incansable per la justícia i la llibertat a Xile
14/07: José Amancio Díaz, dirigent sindical de Belén
de María, PE, pare d’11 fills, assassinat per donar suport
a la lluita pels drets dels assalariats pobres del nord-est
del Brasil.
23/07: Massacre de Candelaria. Vuit nens del carrer
assassinats per un esquadró de la mort mentre dormien a
la plaça de l’església de Candelaria, Rio de Janeiro, Brasil.
16/08: Màrtirs indígenes Yanomamis, de Roraima, RR,
Brasil.
18/08: Màrtirs indígenes Asháninkes, de Tziriari, Perú.
29/08: Massacre de Vicario General. Un esquadró de
la mort i la policia executen 21 persones a la favela de
Vicario General, Rio de Janeiro, Brasil.
23/09: Sergio Rodríguez, obrer i estudiant universitari, màrtir de la lluita per la justícia a Veneçuela.
1998: 25 anys
27/02: Jesús María Valle Jaramillo, 4t president
assassinat de la Comissió de Drets Humans d’Antioquia,
Colòmbia.
13/03: Maria Leite Amorim, líder rural dels sense
terra, assassinada a Manaus, Brasil.
26/03: Onalicio Araujo Barros “Fusquinha” i Valentín
da Silvia Serra “Doctor”, líders del MST, executats per
camperols a Paranapebas, Pará, Brasil.
17/04: César Humberto López, Batista, president de
la Fraternitat Ecumènica per la Pau (FraterPaz), assassinat a San Salvador.
18/04: Edurado Umaña Mendoza, advocat defensor
dels drets del poble, intel·lectual d’esquerra, assassinat
a Colòmbia.

26/04: Mons. Juan José Gerardi Conedera, bisbe, assassinat després de publicar l’informe REMHI (Recuperació de la Memòria Històrica) “Nunca Más”, que documenta 55.000 violacions als drets humans durant la guerra a
Guatemala i n’atribueix el 99% a l’exèrcit.
18/05: Carlos Antonio Luna López, enginyer agrònom i
ambientalista assassinat a Catacamas, Olancho, Hondures.
20/05: Francisco de Asís Araujo, “Chico Xucuru”,
cacic del poble Xucuru, Pesqueira, PE, Brasil.
07/06: Centenars de militars ataquen a representants
indígenes reunits a l’escola del Charco, Guerrero, Mèxic.
Moren 11 indígenes.
21/06: Leo Commissari, sacerdot italià, assassinat
per la seva lluita a favor dels pobres i exclosos de San
Bernardo del Campo, SP, Brasil, màrtir per la justícia i la
pau.
08/07: Cícero Gómez da Silva, treballador rural sense
terra assassinat en un canyar a Pombos, a 63 km de Recife, PE, Brasil.
11/07: Manoel Sebastião Pereira, assassinat en la
lluita per la terra, Bom Jardim, Maranhão, MA. Brasil.
09/04: Mor Gerardo Sueldo, bisbe, en aparent accident automobilístic, Santiago del Estero, Argentina.
18/09: Miguel Ángel Quiroga Gaona, marianista,
defensor de drets humans, assassinat per paramilitars
mentre visitava comunitats a la parròquia de Lloró, Chocó, Colòmbia.
2003: 20 anys
16/03: Raquel Corrie, estatunidenca, voluntària del
Moviment de Solidaritat Internacional, activista per la
pau de 23 anys, va ser assassinada mentre intentava
evitar que les excavadores de l’exèrcit israelià destruïssin
una casa palestina a Rafah, Gaza.
2013: 10 anys
10/03: Reinan Valete, sacerdot, màrtir de les CEB i
del Moviment Popular, a Angical, Bahia, Brasil.
24/09: Mor Sor Genoveva, Veva Tapirapé, missionera
de la fraternitat Germanes de Jesús. Va viure més de 60
anys amb el poble Tapirapé, a l’aldea Urubu Branco. Va
ser enterrada segons els costums dels poble, a la casa on
vivia. Confresa, MT, Brasil.
06/12: Mor Nelson Mandela, símbol de la lluita i
resistència contra l’Apartheid a Sud-àfrica. Premi Nobel de
la Pau el 1993.
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09/12: Joilson de Jesús, nen del carrer brutalment
assassinat, mort a coces per un fiscal. Sao Paulo, Brasil.
12/12: Prudencio Mendonza, “Tencho”, seminarista,
màrtir per la fe, a Huehuetenango, Guatemala.

PR
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Premi atorgat per l’Agenda 2022
CONCESSIÓ XX PREMI COL·LECTIU RONDA
Assessoria jurídica, laboral i econòmica social
VEREDICTE

El Col·lectiu Ronda ha decidit reconèixer la
tasca del Servei Franciscà de Solidaritat (SEFRAS)
i l’experiència transformadora i educadora de la
Cooperativa Arte Marginal a la perifèria de São
Paulo atorgant-li la màxima distinció en la XX
Edició del premi que anualment du el nom de la
nostra cooperativa.
Atendre els joves assenyalats i abocats als
marges de la societat per sostreure’ls de la pobresa,
l’estigmatització i la manca de perspectives i
possibilitats. Rescatar-los de la pràctica perversa
d’un sistema capitalista que nega la condició
de víctimes als qui pateixen en major mesura la
fragilitat i la falta de recursos para sotmetre’ls a la
lògica de la condemna i el càstig allà on hi hauria
d’haver atenció, comprensió i una mà estesa.
Arte Marginal ha fet d’allò comú i col·lectiu
un instrument emancipador i d’adquisició de

consciència de classe permetent als joves emparats
pel projecte alliberar-se de la identitat de criminals
que els havia estat imposada a través del treball no
alienat i l’esforç compartit.
Una acció revolucionària que mitjançant la
serigrafia i el cooperativisme contradiu, afronta
i supera la lògica punitiva que semblava ser el
destí segur d’uns joves atrapats entre el perill de
caure en braços de la criminalitat i el desdeny d’un
sistema que els percep únicament com a culpables i
mereixedors de repressió.
Pel valor emancipador del projecte i l’esforç
de SEFRAS per obrir horitzons d’esperança, el
nostre veredicte unànime és premiar la cooperativa
Arte Marginal amb motiu de la XX Edició del
premi Col·lectiu Ronda corresponent a l’Agenda
Llatinoamericana 2022.
Barcelona, abril de 2022

SALUTACIÓ AL COL·LECTIU RONDA
La xarxa internacional de l’Agenda Llatinoamericana Mundial saluda i felicita al
Col·lectiu Ronda en el 50è aniversari. Així mateix, reconeixem la fecunda trajectòria
del despatx a favor de la classe treballadora a través de l’assessoria jurídica, laboral,
econòmica i social a favor de la classe treballadora i impulsant l’economia social i
solidària en pro de la ciutadania. Ens estimula el seu testimoni exitós d’organització
cooperativa autogestionària, amb dinàmiques assembleàries que tenen en compte la
condició personal i la visió col·lectiva, destacant-se en accions col·lectives d’impacte
jurídic, polític, social i econòmic en pro de la ciutadania des d’una col·lectivitat
solidària. Gràcies! companys, companyes, pel seu exemple en aquest mig segle de
treball i també per la seva excel·lent aportació a l’Agenda Llatinoamericana Mundial,
any amb any, a través del Premi Col·lectiu Ronda.
Els premis que proclama aquesta pàgina són els concedits als certàmens convocats per l’Agenda 2022;
vegeu-los també a: http://latinoamericana.org/2023/premios
Les convocatòries d’aquesta Agenda 2023, per al 2024, vegeu-les a: http://latinoamericana.org/2023/convocatorias
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El Col·lectiu Ronda, assessoria jurídica,
laboral, econòmica i social vol convidar a la
reflexió sobre la nostra pròpia existència i
el valor d’allò col·lectiu en un món encara
sacsejat per l’emergència sanitària provocada
per la pandèmia de la COVID-19 que, lluny
d’aportar més solidaritat, equitat i justícia, ha
exacerbat la desigualtat, la manca d’equitat i
el malestar.
Avui en dia, parlar de “resiliència”,
d’aquesta capacitat per afrontar els envits de
l’adversitat per després ressorgir incòlumes
o, com a mínim, amb el menor dany possible,
s’ha convertit en un lloc comú. Es podria dir
que l’expressió ha esdevingut pràcticament
un tòpic insubstancial que s’invoca amb l’únic
propòsit de negar el patiment i amagar-lo.
Però la “resiliència” existeix i les classes
populars ho saben millor que ningú. Perquè
són les classes populars les que sempre
han hagut de batallar amb la dificultat,
especialment en un món dominat pel
paradigma capitalista i el seu corol·lari
d’insolidaritat i menyspreu per allò comú
i col·lectiu. I és, precisament, en allò
col·lectiu i no pas en l’individualisme salvatge
i abrusador del capitalisme on es construeix la
veritable possibilitat de ser. Un ser en dignitat
i un ser perquè som.
És partint d’aquesta premissa que el
Col·lectiu Ronda
CONVOCA:
Totes les entitats, moviments socials,
grups i col·lectius que treballen diàriament
per fer de la resiliència un exercici compartit i
comunitari, acollint els individus en el si d’allò
col·lectiu per enfortir-los i protegir-los davant

TÒ
CA

“Resiliència Comunitària”

VO
N

Premi “Col·lectiu Ronda” XXI Edició

les dificultats creixents del nostre temps.
BASES:
S’haurà de presentar un informe en el
que es detallin activitats o projectes amb
una implantació mínima d’un any que, d’una
manera o altra, redundin sobre el concepte
de «resiliència comunitària» entesa en el
sentit d’entendre la col·lectivitat com a marc
possibilitador de la resistència de l’individu
davant l’hostilitat del medi econòmic i social.
L’informe ha de referir el context la
composició i la motivació de l’entitat
concursant, així com les activitats realitzades
i l’avaluació dels resultats obtinguts respecte
dels objectius inicialment fixats. S’hi ha
d’incorporar la presentació de l’entitat i una
memòria explicativa de les seves activitats
(màxim 20 pàgines).
Idioma: La proposta es pot presentar en
qualsevol dels idiomes present a l’Agenda,
castellà, català i portuguès. Si el projecte es
presenta en alguna llengua que no sigui una
de les tres esmentades, s’ha d’incloure una
traducció a una d’elles.
Enviament i terminis: s’haurà de presentar
abans del 31 de març de 2023 a qualsevol
d’aquestes adreces de correu electrònic:
agenda@latinomericana.org i agendall@
cronda.coop.
Premi: 2.000 (dos mil) euros i la publicació
de l’informe a la pàgina web del Col·lectiu
Ronda SCCL. El premi es pot declarar desert.
També es podrà concedir algun accèssit a
criteri del Jurat.
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CONVOCATÒRIA
L’objectiu del concurs és escollir una persona
artista per confeccionar la il·lustració de la portada
de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2024 (ALM) i
tres artistes més per a dibuixos interiors, al·lusius
al “VEURE, JUTJAR I ACTUAR”, respectivament.
Podran optar al premi Il·lustració ALM els
il·lustradors i il·lustradores de qualsevol país on es
difon l’Agenda Llatinoamericana Mundial.
Les persones candidates poden enviar un màxim
de 3 obres originals de la seva autoria al correu:
latinoamericanaes@gmail.com perquè els editors
puguin valorar el seu estil i l’afinitat amb la tradició
de l’Agenda. Si la persona candidata té obres
publicades a Internet podeu adjuntar l’enllaç.
El termini per enviar obres finalitzarà l’1 de
febrer de 2023.
El jurat triarà les persones il·lustradores a
les quals se’ls encarregarà les il·lustracions del
2024. L’1 de març de 2023 els editors enviaran el
veredicte a les persones guanyadores les condicions
i característiques que han de tenir la portada i les
il·lustracions respectives. Els guanyadors tindran un
màxim de 7 dies a partir de la data de l’enviament
del veredicte per acceptar el premi. La no resposta
o no acceptació suposarà la renúncia al premi i
s’oferirà a la següent persona classificada.
L’acceptació del premi suposa la cessió de drets
d’autor per a l’edició i el material de promoció de
l’ALM 2024.
Abans de l’1 d’abril de 2023, les persones
guanyadores hauran d’enviar les propostes
d’il·lustracions amb les consideracions i ajustaments
proposats pels editors.
Els originals definitius de la portada i el de les
il·lustracions interiors es lliuraran, per part dels
artistes en alta resolució abans de l’1 de maig de
2023.
A més de la publicació de les obres, el premi
tindrà una gratificació econòmica d’US$ 300.00,
per a la portada i US$ 100.00 per cadascun dels
dibuixos interiors a pagar després del lliurament dels
originals definitius.
Les decisions del jurat seran inapel·lables.
Agenda Llatinoamericana Mundial
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COL·LECCIÓ «TIEMPO 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

A ESPANYA, distribueix la col·lecció el Comitè Óscar Romero. Comandes a: zaragoza@comitesromero.org / tel. 625 216 939
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PREMI FREI JOÃO XERRI I LÍLIA AZEVEDO DE SOLIDARITAT
AT

PER UN MÓN MÉS SOLIDARI
La Comissió Dominicana de Justícia i Pau
de Brasil, organisme de la Família Dominicana
—integrada per religiosos i religioses, laics i
laiques— fidel a la tradició de compromís amb
els Drets Humans i la solidaritat local, nacional i
internacional, convoca a la 1a edició del Premi
Frei João Xerri i Lília Azevedo de Solidaritat, any
2023.
El premi honra un germà i una germana; ell
frare, ella laica, militants que van lluitar contra tota
forma d’opressió, convocant persones i entitats a
la solidaritat amb les Grans Causes. La solidaritat
és una força revolucionària que incita la lluita i
promou el canvi de les condicions que amenacen
la vida. Juntament amb altres germans i germanes,
Frei João i Lília van fundar el Grup de Solidaritat
Santo Domingo, que va promoure a Brasil i al món
les causes de Sud-àfrica, Timor Oriental, Palestina,
Chiapas i Iraq, a més de tantes lluites brasileres
i llatinoamericanes que els van acostar els senseterra, indígenes, sense llar, dones i homosexuals.
El Premi Frei João Xerri i Lília Azevedo de
Solidaritat vol promoure iniciatives que donin
testimoni i actualitzin aquests ideals, continuant
així la pròpia inspiració d’aquest germà i aquesta
germana. El que se celebra, després de tot, no
és la solidaritat de la caritat i la benvolença
unidireccionals. Es tracta, per contra, de la
solidaritat celebrada comunitàriament, practicada
no com a mera idea, sinó com a principi de vida
i, sobretot, com a denúncia de les contradiccions
socials i violacions de drets que s’estenen pel món.
És una solidaritat que mou les persones a l’acció,
les treu del conformisme i l’apatia, dinamitza i
polititza les seves vides que, altrament, estarien
submises a la ineficàcia de la mediocritat. Es tracta
de la solidaritat reconeguda com a valor central
del cristianisme i de la tradició dominicana, en
la mesura que s’articula amb el gran valor de la
compassió, com a complement pràctic, polititzat i
secular de les pràctiques religioses.
Per tot això, la Comissió Dominicana de Justícia
i Pau,

CONVOCA:
A les entitats, moviments socials, comunitats,
grups, col·lectius o similars, que desenvolupen
iniciatives de solidaritat, perquè presentin les seves
candidatures al Premi de Solidaritat Frei João Xerri i
Lília Azevedo.
BASES:
Presentació d’un informe clar i concret sobre
les iniciatives que es poden dur a terme a través
d’accions que acostin persones i comunitats
a les grans causes nacionals i internacionals
que mereixen i necessiten ajuda i solidaritat
efectives. Poden participar experiències en què
s’impliquen grups d’educació popular, grups de
dones, col·lectius de Drets Humans, economia
solidària, promoció de la pau, espiritualitat
solidària, protecció del medi ambient, promoció de
l’antiglobalització i altres àmbits que contribueixin
perquè les persones i els col·lectius amenaçats i
afectats per accions de violència i agressió als Drets
Humans, puguin sentir-se recolzats i encoratjats en
les seves lluites.
L’informe haurà de fer referència al context,
contingut i motivació de la iniciativa, així com les
activitats realitzades i l’avaluació dels resultats
obtinguts en relació amb els objectius fixats.
S’haurà d’incorporar la presentació de l’entitat i una
memòria explicativa de les activitats (màxim 20
pàgines).
Idioma: portuguès, castellà, català o qualsevol
altre en què es publica aquest Llibre-Agenda,
acompanyat d’una traducció en qualsevol dels tres
idiomes esmentats en primer lloc.
Enviament i terminis: ha de ser enviat abans
del 31 de març de 2023, a l’adreça de correu
electrònic: latinoamericanabrasil@dominicanos.org.
br Podeu consultar una altra forma d’enviament a
aquesta mateixa adreça.
Premi: 1.000 (mil) euros i la difusió de
l’informe als mitjans de comunicació de la Comissió
Dominicana de Justícia i Pau del Brasil i entitats
col·laboradores. Pot ser declarat desert. També es
podrà atorgar un 2n premi.
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PREMI A LA DIFUSIÓ DEL “DECREIXEMENT” 2021-2022
VEREDICTE

La Comissió Catalana de l’Agenda Llatinoamericana
Mundial, ha lliurat el Premi a la Difusió del
Decreixement 2021-2022 a la federació d’entitats
“SOS Costa Brava”.
El jurat ha valorat especialment en aquesta
edició, la capacitat de mobilització i de coordinació
i acció conjunta d’aquesta federació de 26 entitats
sense ànim de lucre, actuant contra el nou Tsunami
urbanístic actual a la Costa Brava: ADAC, Alerta Sant
Feliu, Amics Internacionals de la Costa Brava, Amics
de la Natura Cadaqués, Amics de Tossa, Associació
Junta d’Arbres, Associació “Els Griells”, Aturem la
C32, CST, DEPANA, Ecologistes en Acció Catalunya,
Fòrum Escala-Empúries, Grup Sterna, Salvem Empordà,
SCCL, Associació “La Manduca”, Associació de
Naturistes de Girona, Salvem el Golfet, Salvem la
Platja de Pals, Salvem la Pineda d’en Gori, Salvem
Pinya de Rosa, Salvem Solius, Sèlvans, Salvem Begur,
SOS Empordanet, SOS Lloret, SOS Palafrugell, SOS
Rosamar-Canyet.

El veredicte del jurat ha posat en relleu com “SOS
Costa Brava” implica una actitud de defensa d’un
model de decreixement urbanístic i de protecció del
paisatge de la Costa Brava amb les seves campanyes
de defensa del territori:
1- Reducció de 15.000 habitatges construïts a la
Costa Brava. Càlcul de 30.000 de previstos on actuar.
2- Defensen més de 60 pinedes a primera línia
de mar en risc de desaparició on es poden construir
1.000 habitatges.
3- Oposició al projecte de variant de Torroella de
Montgrí C-31.
4- Proposta d’aprovació del “Conservatori
del Litoral” de Catalunya al Parlament Català.
Organització de la Primera Jornada del Conservatori
del Litoral de Catalunya, a la UdG.
5- Aprovació del PDU del litoral gironí.
Més informació SOS Costa Brava a la web: https://
soscostabrava.cat/

PREMI A LA DIFUSIÓ DEL “DECREIXEMENT” 2022-2023
MEMORIAL ARCADI OLIVERES
CONVOCATÒRIA XV (2022-2023)
La Comissió Catalana de l’Agenda Llatinoamericana
Mundial, anuncia aquest premi amb les següents bases:
Temàtica: El decreixement com a alternativa a un
creixement sense fre, com a pas necessari per assolir
una llibertat viable i sostenible per als éssers humans i
per a la comunitat de vida a la Terra.
Contingut i Format: Es premiarà en preferència a
una comunitat o entitat, però també podrà ser donat
a una sola persona. Es valorarà el treball de difusió
i compromís en l’acció a favor del decreixement,
mitjançant els treballs de recerca o d’acció directa,
organització de cursos, conferències, publicacions,
continguts audiovisuals o materials pedagògics dirigits
a escolars o adults.
Procediment: Les candidatures que compleixin
els requisits de contingut i forma explicats en
l’apartat anterior, es trametran al correu electrònic
18

llatinoamericana@solidaries.org. El període ordinari
de presentació finalitza el 30 d’abril de 2023. S’ha
d’explicitar el nom de la candidatura, el contacte, la
web i altra informació a considerar. De les candidatures
escollides, el jurat en seleccionarà la guanyadora i, si
ho consideren oportú, podran concedir accèssits.
Jurat: El jurat estarà constituït per tres membres
de la Comissió Permanent de l’Agenda, una persona
d’experiència reconeguda en el món de l’economia,
defensa del medi ambient o moviments socials i un
representant de l’entitat premiada en una edició
anterior.
Premi: Candidatura premiada: 500 euros. El jurat
podrà declarar desert el premi. Els premis atorgats com
accèssits seran de 100 euros. La decisió es farà pública
l’1 de novembre de 2023, a la pàgina web de l’Agenda
Llatinoamericana.
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23 El 2022 assassinen
la periodista Lourdes
Maldonado a Mèxic.
Des de l’any 2000
n’hi ha hagut
almenys 145
d’assassinats.
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racó poètic
SI HAGUESSIS NASCUT
Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre…
Un altre país
fóra casa teva,
i diries “sí”
en una altra llengua.
T’hauries criat
d’una altra manera.
Més bona, potser.
Potser més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega…
Tindries amics
i jocs d’una altra mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu
perdut per la selva.

Podries llegir
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
secs de pa negre.
Podries… podries…
Per tot això pensa
que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve
fugint de la guerra
fugint del dolor
i de la pobresa.
Si tu fossis nat
a la seva terra
la tristesa d’ell
podria ser teva.
Joana Raspall

Any 2023 pel calendari Gregorià. Any 6736 del període Julià.
AnyHebreu 5783 (el 5784 comença el 15 de setembre de 2023).
Any Islàmic 1443 de l’Hègira (el 1444 començarà el 30 de juliol de 2023).
Hi ha un convertidor de dates cristianoislàmic a www.islamicfinder.org (pitjar a calendar).
Any Maia 5139 (comença el 19 de febrer de 2023). Any 2776 ab Urbe condita (des de la fundació de Roma).
Any Xinès (del Conill) 4721 (comença el 22 de gener de 2023).
Any Budista 2589 (reviseu el calendari budista de l’emprat a Tailàndia, Birmània, etc.).
26
Any 1472 Armeni (4155 segons el Calendari armeni pagà). Any Amazig 2973 (inici: 12 de gener).

29

Dijous

30

Divendres

31

Dissabte

gener

1

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. 20 anys.
Jornada mundial per la Pau

27

gener

2

28

Dilluns

3

Dimarts

4

Dimecres

1Jn 2,22-28 / Sl 97
1Jn 2,29-3,6 / Sl 97
1Jn 3,17-10 / Sl 97
Jn 1,35-42
Jn 1,19-28 Genoveva
Jn 1,29-34 Rigobert
Abans d’Epifania
Basili el Gran
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebel·lió dels taïns encap- 1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i militant
Gregori Nacianzè
polític, desaparegut a Xile.
çalada per Agüeybanà el Brau, Puerto Rico.
J.K. Wilhelm Loehe
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de les organitzaci- 2005: La Cort Suprema autoritza el processament de Pinochet per
1904: Desembarcament de marines a la República Dominicana
crims de la Operació Còndor.
ons populars de Guatemala, desaparegut.
«per protegir interessos nord-americans».
1994: Antulio Parrilla Bonilla, bisbe, lluitador independentista
Distància mínima anual al sol: 147.098.928 km, avui
1979: Francisco Jentel, defensor d’indis i camperols, víctima de
i de la causa dels perseguits, “Las Casas” del segle XX
la Seguretat Nacional al Brasil.
a Puerto Rico.
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», camperol, víctima dels
«grileiros» de Parà, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militant de la vida, evocador constant de
la memòria dels màrtirs del seu poble argentí.

5

Dijous

1Jn 3,11-21 / Sl 99
Jn1,43-51

Divendres

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Mc 1,7-11

Melcior, Gaspar, Baltasar
1848: Un decret de Carlos A. López declara els guaranís ciutadans paraguaians.
1915: Reforma agrària a Mèxic, fruit de la revolució, primer repartiment de latifundis a l’A.L.
1927: Tropes dels EUA ocupen Nicaragua per combatre Sandino.
No en sortiran fins al 1933.
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalenca, màrtir dels
pobres, desapareguda.
1986: Julio González, bisbe de El Puno, Perú, mort en un accident sospitós.
1992: Augusto María i Augusto Conte, militants, màrtirs de la
solidaritat i els DH a l’Argentina.
2006: Mor la comandant Ramona de l’EZLN.
2021: Assalt al Capitoli dels EUA per partidaris del president
Donald Trump, per impedir la certificació del triomf del
president electe Joe Biden. Cinc morts i desenes de ferits
i arrestats.

7

Dissabte

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 2,1-12
Ramon de Penyafort
1835: Victoria de Cabanagem, “el moviment popular més notable del Brasil”. Els rebels prenen Belém i assumeixen el
govern de la província.
1981: Sebastião Mearim, líder rural a Parà, Brasil, assassinat
per «grileiros».
1983: Felipe i Mary Barreda, militants cristians revolucionaris
assassinats per la Contra a Nicaragua. 40 anys.
1999: Mor Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, bisbe d’Oaxaca,
Mèxic, destacat en l’opció pels pobres i els indígenes.

gener

Epifania
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.

6

Plena 23:08 UTC

8

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

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

29

gener

9

30

Dilluns

10

Dimarts

11

Dimecres

Hb 2,14-18 / Sl 104
Is 42, 1-4. 6-7 / Sl 28
Hb 2,5-12 / Sl 8
Mc 1,29-39
Ac 10, 34-38 / Mt 3,13-17 Agató
Mc 1,21-28 Higini, Martí de Lleó
Baptisme del Senyor
1911: Vaga de cinc mesos dels sabaters de São Paulo per la 1839: Naixement d’Eugenio María de Hostos, lluitador per la inEulogi, Julià, Basilissa
jornada de vuit hores.
1662: Lisboa ordena l’extinció dels indis Janduim del Brasil (Esdependència de Puerto Rico.
1920: Es crea la Lliga de les Nacions, després de les matances de
tats de CE, RN i PB)
la Primera Guerra Mundial.
1858: Primera vaga coneguda del Brasil, la dels tipògrafs, que
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lluitador per les llisón els pioners de la lluita obrera.
bertats contra la dictadura somocista. 45 anys.
1959: Neix Rigoberta Menchú a Chimel, departament del Quiché,
1982: Dora Azmitía «Menchy», militant, mestra de 23 anys,
Guatemala.
màrtir de la joventut estudiantil catòlica a Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterà, màrtir dels refugiats salvadorencs.

12

13

Dijous

Divendres

14

Dissabte

Idd Inneyer, any nou amazig (2973)

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

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.
Minvant 02:10 UTC

Luther King

15

gener

Hb 3,7-14 / Sl 94
Hb 4,1-5.11 / Sl 77
Hb 4,12-16 / Sl 18
Mc 1,40-45 Hilari, Jorge Fox
Mc 2,1-12 Fulgenci
Mc 2,13-17
Benet, Tatiana
1694: 6.500 homes comencen el setge de Palmares, que resistirà 1825: Frei Caneca, revolucionari republicà, heroi de la Confede- 1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comissió de Drets Hufins al 6 de febrer.
ració de l’Equador, és afusellat.
mans, i Moisés Landaverde, Hondures. 35 anys.
1948: La Cort Suprema dels EUA proclama la igualtat de blancs 1879: Roca comença la campanya del Desert a la Patagònia 1997: Marxa de 700.000 sud-coreans en les vagues contra la
i negres a l’escola.
argentina.
flexibilització dels drets socials.
2010: Terratrèmol a Haití, 7’3 Richter. Més de 250.000 morts, i 2001: Terratrèmol de 7’9 Richter a El Salvador, amb 1.200 morts,
destrucció total. Gran solidaritat mundial.
4.200 desapareguts i més de 500.000 damnificats.
2010: Una comissió holandesa conclou que la invasió contra
l’Iraq el 2003 va ser il·legal.

31

32

Dilluns

Hb 5,1-10 / Sl 109
Mc 2,18-22

17

Dimarts

18

Dimecres

Hb 6,10-20 / Sl 110
Hb 7,1-3.15-17 / Sl 109
Mc 2,23-28 Beatriu, Prisca
Mc 3.1-6
Marcel
Antoni Abad
1992: Es firmen els Acords de Pau a El Salvador.
1961: Lumumba, heroi de la independència d’Àfrica, és assas- La confessió de Pere
2017: Assassinat de l’ecologista guatemalenca Laura Vásquez
1535: Fundació de la Ciutat dels Reis (Lima).
sinat al Congo.
Pineda.
1981: Silvia Maribel Arriola, infermera, primera religiosa màrtir 1867: Neix a Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
en un front de combat, acompanyant el poble salvadorenc. 1978: Germán Cortés, militant cristià i polític, màrtir de la causa
Dia internacional contra l’esclavitud infantil.
de la justícia a Xile. 45 anys.
1981: Ana María Castillo, militant cristiana, màrtir de la justícia
En memòria del nen Iqbal Mashib,
1981: José Eduardo, líder sindical d’Acre, Brasil, assassinat per
a El Salvador.
antic esclau, que unit al Front d’Alliberament
encàrrec.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdot, màrtir de la causa dels
del Treball del Pakistan, va aconseguir tancar
1982: Sergio Bertén, religiós belga, i companys, màrtirs de la
pobres, Colòmbia.
solidaritat, Guatemala.
1991: Comença la guerra del Golf Pèrsic.
vàries fàbriques de nens esclaus (1995)
1994: Terratrèmol a Los Angeles, EUA.
1996: Juan Luis Segundo, teòleg de l’alliberament, mor a l’Uruguai.

Laura Vásquez Pineda

gener

16

19

Dijous

20

Divendres

21

Dissabte

Hb 9,2-3.11-14 / Sl 46
Mc 3,20-21
Agnès
1972: Gerardo Valencia Cano, bisbe de Buenaventura (Colòmbia), profeta i màrtir de l’alliberament dels pobres.
1974: Màrtirs camperols de l’Alto Valle, Bolívia.
1980: María Ercilia i Ana Coralia Martínez, estudiants, socorristes de la Creu Roja i catequistes, màrtirs a El Salvador.
1984: Es funda a Cascavel (PR, Brasil) el MST, Moviment dels
Treballadors Sense Terra.
2000: Alçament indígena i popular a l’Equador.

María Santana

Nova 20:53 UTC

gener

Hb 7,25-8,6 / Sl 39
Hb 8,6-13 / Sl 84
Mc 3,7-12 Fabià i Sebastià
Mc 3,13-39
Màrius, Marta
1973: Amilcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau, mort
Enric d’Upsala
per la policia portuguesa. 50 anys.
1897: Batalla de Tabuleirinho: els sertanejos aturen l’exèrcit a 3
1979: Octavio Ortiz, sacerdot, i quatre estudiants i catequistes,
km de Canudos, Brasil.
màrtirs a El Salvador.
2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitària, mor en acte
de servei de la Campanya de l’Agenda Llatinoamericana 1982: Carlos Morales, dominic, màrtir entre els camperols indígenes de Guatemala.
a Nicaragua.
2009: Pren possessió Barack Hussein Obama, primer president
afroamericà dels EUA.

22

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

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.
Any Xinès (del Conill). 4721

33

gener

23

34

Dilluns

24

Dimarts

Hb 9,15.24-28 / Sl 97
Hb 10,1-10 / Sl 39
Mc 3,22-30 Francesc de Sales
Mc 3,31-35
Ildefons
1914: Revolta de Juazeiro, Brasil. Victòria dels sertanejos, capi- 1835: Els negres malês organitzen a Salvador la revolució urbana
tanejats 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
indígenes, successor de Bartolomé de Las Casas.
per la terra a l’Equador. 40 anys.
2019: Intent de cop d’estat a Veneçuela.

25

Dimecres

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.

26

Dijous

27

Divendres

28

Dissabte

29

gener

2Tm 1,1-8 / Sl 95
Hb 10,32-39 / Sl 36
Hb 11,1-2.8-10 / Int: Lc 1
Lc 10,1-9 Àngela de Mèrici, Lídia
Mc 4,26-34 Tomàs d’Aquino
Mc 4,35-41
Timoteu, Titus i Silas
1500: Vicente Pinzón desembarca al Nord-est brasiler, abans que 1554: Pablo de Torres, bisbe de Panamà, primer exiliat d’A.L. 1853: Neix José Martí a L’Havana.
Pedro Alvares Cabral.
per defensar l’indi.
1979: Inauguració de la Conferència de Puebla.
1813: Neix Juan Pablo Duarte, heroi nacional, precursor de la 1945: És alliberat el camp de concentració d’Auschwitz, a PolòDia mundial contra l’escalfament terrestre
independència dominicana.
nia. Dia de commemoració de l’Holocaust.
1914: José Gabriel, “Cura Brochero”, sacerdot profeta entre els 1977: Miguel Ángel Nicolau, sacerdot salesià, màrtir de la
Creixent 15:19 UTC
camperols de l’Argentina.
solidaritat i de lliurar-se a la joventut argentina, des2001: Terratrèmol a l’Índia amb 50.000 víctimes.
aparegut.

4t Diumenge del temps ordinari
So 2,3;3,12-13 / Sl 145
1Co 1,26-31 / Mt 5,1-12a

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.
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“Hem de ser visibles. No ens hem
d’avergonyir de qui som”
Sylvia Rivera
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Dilluns

31

Dimarts

1

Dimecres

Hb 11,32-40 / Sl 30
Hb 12,1-4 / Sl 21
Hb 12,4-7.11-15 / Sl 102
Mc 6,1-6
Mc 5,1-20 Joan Bosco
Mc 5,21-43 Cecili, Viridiana
Martina
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destrueix les missions gua- 1865: La 13a esmena de la Constitució declara abolida l’escla- 1870: Jonathan Jasper Wright és elegit a la Cort Suprema de
l’Estat, convertint-se en el primer negre que aconsegueix
vitud als EUA.
ranís de Guaíra, PR, Brasil i esclavitza 4.000 indígenes.
1980: Matança de 40 quichés a l’Ambaixada d’Espanya a Guaun lloc tan alt a la judicatura dels EUA.
1948: Mahatma Gandhi mor assassinat. 75 anys.
temala: María Ramírez, Gaspar Viví, Vicente Menchú i 1932: En el cementiri general de San Salvador afusellen AgusDia de la No-violència i la Pau
companys, màrtirs d’El Quiché.
tín Farabundo Martí, juntament amb Alonso Luna i Mario
Zapata, la vigília d’una gran insurrecció camperola.
Setmana mundial per a l’harmonia
1977: Daniel Esquivel, obrer paraguaià, màrtir, membre de
interreligiosa (ONU) (primera setmana de febrer)
l’Equip de Pastoral d’immigrants paraguaians a l’Argentina.

Mahatma Gandhi

febrer

30

2

Dijous

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.

Divendres

Hb 13,1-8 / Sl 26
Mc 6,14-29

4

Dissabte

Hb 13,15-17.20-21 / Sl 22
Mc 6,30-34
Andreu Corsino
Blai i Òscar
1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei abolicionisAnsgar d’Hamburg
ta a Amèrica Llatina.
1616: La Inquisició prohibeix a Galileu Galilei ensenyar que la
1927: La columna Prestes es refugia a Bolívia.
Terra gira al voltant del Sol.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la defensa
1795: Neix Antonio José de Sucre.
de la terra a Colòmbia.
1929: Neix Camilo Torres.
1979: Matança de Cromotex, Lima (Perú). 6 obrers morts i dotDia mundial de les zones humides
zenes de ferits.
1981: Matança de Chimaltenango (Guatemala). 68 camperols
morts.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.

febrer

5

3

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

Àgata
1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat contemplativa de Solentiname, compromesa amb la revolució de
Nicaragua.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical a Pancas, Brasil,
assassinat per encàrrec dels fazendeiros. 35 anys.
Plena 18:28 UTC

39

febrer

6

40

Dilluns

Gn 1,1-19 / Sl 103
Mc 6,53-56

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

7

Dimarts

Gn 1,20-2,4a / Sl 8
Mc 7,1-13

8

Dimecres

Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103
Mc 7,14-23
Jeroni Emilià
Ricard
1756: Matança de Sepé Tiarajú (São Sepé) i 1.500 indis de la 1712: Rebel·lió dels esclaus a Nova York.
República Cristiana dels Guaranís, a Caiboaté, São Gabriel, 1812: Gran repressió contra els habitants dels quilombos de
Rosario, Brasil.
RS, Brasil, pels exèrcits d’Espanya i Portugal. 1974: Independència de Grenada. Festa nacional.
1986: Jean Claude Duvalier abandona Haití després de 29 anys
de dictadura familiar.
2015: † Raquel Saravia, cofundadora del SICSAL, destacada
acompanyant en la solidaritat amb els refugiats guatemalencs a Mèxic els anys 80 i 90, Guatemala.

9

Dijous

Gn 2,18-25 / Sl 127
Mc 7,24-30

10

Divendres

11

Dissabte

febrer

Gn 3,9-24 / Sl 89
Mc 8,1-10
Miquel Febres Cordero
Escolàstica
Lourdes
1977: Agustín Goiburú, metge, Paraguai. vegeu wikipedia.
1986: Alberto Königsknecht, bisbe de Juli, Perú, mort en acci- 1990: Després de 27 anys empresonat, Nelson Mandela, màxim
1985: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor dels podent sospitós després d’haver estat amenaçat de mort per
exponent de la resistència negra internacional contra
bres, màrtir, Guatemala.
la seva opció pels pobres.
l’Apartheid, és alliberat.
1995: Diamantino García Acosta, capellà jornaler andalús iden1998: Les comunitats negres de Medio Atrato (Colòmbia) acontificat amb els pobres, fundador del Sindicat d’Obrers del
segueixen del Govern un títol col·lectiu de 695.000 hecCamp, de l’ONG Entrepobles i l’Associació pro DH d’Andatàrees de terra. 25 anys.
lusia.
Dia mundial del malalt

12

Gn 3,1-8 / Sl 31
Mt 7,31-37

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

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. 205 anys.
1894: L’exèrcit nicaragüenc ocupa Bluefields i s’annexiona el territori de la Mosquitia.
1905: Naixement de Frederica Montseny, primera dona ministra
a Espanya.
2005: Dorothy Stang, màrtir de l’ecologia, Anapú, Brasil. Vegeu
el seu testimoni martirial a: vimeo.com/54570270

41

febrer

13

42

Dilluns

14

Dimarts

15

Dimecres

Gn 4,1-15.25 / Sl 49
Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28
Gn 8,6-13.20-22 / Sl 115
Mc 8,11-13 Valentí, Ciril i Metodi
Mc 8,14-21 Claudi
Mc 8,22-26
Benigne
1976: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justícia entre els 1981: Franz de Castro Rolzwarth, màrtir de la pastoral de pre- 1600: José de Acosta, missioner, historiador i defensor de la culpobres de l’Argentina.
sons, Jacareí, São Paulo, Brasil.
tura indígena. Perú. 1966: Camilo Torres, sacerdot, màrtir
1982: Santiago Miller, germà de La Salle nord-americà, màrtir 1992: Rick Julio Medrano, religiós, màrtir de l’Església persede les lluites d’alliberament del poble, Colòmbia.
de l’educació alliberadora a l’Església indígena guateguida de Guatemala.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdot màrtir entre els campemalenca.
rols de Guatemala. 1991: Ariel Granada, missioner colomDia de l’amistat
bià assassinat per les guerrilles a Massangulu, Moçambic.
Minvant 16:01 UTC
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. 20
anys.

16

Dijous

17

Divendres

18

Dissabte

Martí Luter

Hb 11,1-7 / Sl 144
Mc 9,2-13
Simó
1519: Hernán Cortés salpa de Cuba cap a la conquesta de Mèxic.
1546: Martí Luter mor a Alemanya.
1853: Félix Varela, lluitador de la causa de la independència
cubana.
1918: Neix Julia Manzanal, sindicalista i única dona comissària
política durant la Guerra Civil. 105 anys.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturat il·legalment i desaparegut a Guatemala.

febrer

Gn 11,1-9 / Sl 32
Gn 9,1-13 / Sl 101
Mc 8,34-9,1
Mc 8,27-33 Fundadors Servites
Juliana i Onèsim
1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, mort per 1600: La Inquisició crema viu Giordano Bruno per la seva lliberl’exèrcit, màrtir del poble paraguaià.
tat de pensament i d’expressió.
1985: Alí Primera, poeta i cantor veneçolà de la justícia per al 1997: 1.300 militants del MST surten de São Paulo cap a Brasípoble llatinoamericà.
lia, per la reforma agrària.
1986: Mauricio Demierre, cooperant suís, i companyes campe- 1997: Mor Darcy Ribeiro, escriptor militant, antropòleg brasiler,
roles, assassinats per la contrarevolució, tornant d’un
senador.
Viacrucis per la pau, Nicaragua.
2012: Comença a la Patagònia xilena una prolongada vaga de
tots els gremis de la regió, durament reprimida.

19

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

Àlvar i Conrad
1590: Bernardino de Sahagún, missioner a Mèxic, protector de la
cultura dels nostres pobles.
1990: Els estudiants prenen la Universitat de l’Estat de Tennessee, tradicionalment afroamericana, per exigir un tracte
econòmic igual.
Comença l’any Maia (5139)

43

febrer

20

44

Dilluns

21

Dimarts

Sr 2,1-13 / Sl 36
Sr 1,1-10 / Sl 92
Mc 9,30-37
Mc 9,14-29 Pere Damià
Eleuteri
Rasmus Jensen
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüenc, assassinat
1524: Avui, «els quichés han estat destruïts pels homes de Casa traïció per Somoza.
tella», testimonia el Memorial de Sololá.
1965: Malcom X, líder emancipacionista afroamericà, és assas1974: Domingo Laín, sacerdot màrtir de les lluites d’alliberasinat als EUA.
ment, Colòmbia.
1985: Camperols crucificats a Xeatzan, enmig de la passió del
1978 A Colòmbia el decret 1142 ordena tenir en compte la llenpoble guatemalenc.
gua i la cultura dels indis. 45 anys.
Dia mundial de l’idioma matern
Dia Mundial de la Justícia Social (ONU)
Nova 07:06 UTC

22

Dimecres

Dimecres de Cendra
Jl 2,12-18 / Sl 50
2Co 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18

Càtedra de Pere
1910: Intervenció dels marines a Nicaragua.
1979: Independència de Santa Lucía. Festa nacional.
1990: Camperols màrtirs d’Iquicha, Perú.
2007: Mor a Nicaragua Carme Blanch, sindicalista i cooperant
catalana.

23

Dijous

24

Divendres

Dia internacional del control del mercuri

25

Dissabte

Sir 1,1-10 / Sl 92
Mc 9,14-29
Just i Valeri
Isabel Fedde
1778: Neix José de San Martín.
1980: Cop militar a Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de les lluites dels sindicalistes xilens.
1985: Guillermo Céspedes, militant i revolucionari, màrtir de la
lluita del poble colombià.
1989: Caincoñen, indígena toba, assassinat per defensar la seva
terra, a Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN a Nicaragua.
2010: José Antonio Aguilar Tinoco i esposa, assassinats per defensar el bosc tropical a Esmeraldas, Ecuador.
Dia Nacional de la Dignitat de les víctimes
del conflicte armat, Guatemala

26

febrer

Dt 30,15-20 / Sl 1
Is 58,1-9a / Sl 50
Lc 9,22-25 Sergi
Mt 9,14-15
Bartomeu, Policarp
Ziegenbalg
Maties Apòstol
1936: Elías Beauchamp i Hiram Rosado, del Partit Nacionalista 1821: Pla d’Iguala. Proclamació de la Independència de Mèxic.
de Puerto Rico, ajusticien el coronel Riggs, per la mort de 1920: Nancy Astor, primera dona elegida parlamentària, fa el seu
quatre nacionalistes.
primer discurs a Londres.
1970: Independència de Guyana.
2010: Creació de la CELAC, Comunitat d’Estats Llatinoamericans
i Caribenys.

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

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.
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“No totes les víctimes del tràfic de
persones són pobres. Algunes com
jo tenen títol universitari”.
Shandra Woworuntu
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27

Dilluns

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Mt 25,31-46

Gabriel de la Dolorosa
1844: La República Dominicana s’independitza d’Haití. Festa
nacional.
1989: El «caracazo»: 400 morts i 2.000 ferits.
1998: Jesús M. Valle Jaramillo, 4t president de la Comissió de
DH assassinat, Antioquia, Colòmbia. 25 anys.
2010: Terratrèmol de 8’8 a Xile, gairebé 500 morts.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Moviment Nacional dels
Drets Humans, màrtir de la tortura, Tocantins, Brasil.
2013: Mor Sthéphane Hessel, un dels redactors de la Declaració
Universal dels DH i autor de l’Indigneu-vos! 10 anys.

març

Creixent 08:05 UTC

48

28

Dimarts

Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 6,7-15

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

1

Dimecres

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32
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.

2

Dijous

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Mt 7,7-12

Divendres

Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 5,20-26

Dissabte

Dt 26,16-19 / Sl 118
Mt 5,43-48
Casimir
1962: Els EUA comencen a operar un reactor nuclear a l’Antàrtida.
1970: Record d’Antonia Martínez Lagares, màrtir de la lluita universitària de 1970, assassinada per la policia de Puerto
Rico.
1990: Nahamán Carmona, nen del carrer, mort a cops per la policia, Guatemala.
2004: L’armada argentina reconeix per primera vegada que va
torturar durant la dictadura.

març

Medir, Celoni, Emeteri
1908: Neix Juan Antonio Corretjer, poeta nacional de Puerto
Rico, patriota i revolucionari fundador de la Lliga Socialista.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà màrtir de la
solidaritat amb els exiliats de Guatemala.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegat de la Paraula, màrtir de la
revolució nicaragüenca.
2000: Torna a Xile el dictador Pinochet després de 503 dies de
detenció a Londres.
2005: L’OMC condemna els subsidis dels EUA al seu cotó, que
perjudiquen el lliure comerç.
2013: Reinan Valete, sacerdot, màrtir de les CEBs i del Moviment
Popular, a Angical, Brasil. 10 anys.

4

Berta Càceres

Simplici
Joan i Carles Wesley
1791: Mor John Wesley a Anglaterra.
1897: Tercer atac contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga l’Estatut dels Treballadors, que en el seu
moment suposa un avenç.
2016: Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista, hondurenya, activista del medi ambient, premi Goldman. Mor
Assassinada

3

5

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

Adrià
1996: 3000 famílies en l’ocupació més gran del MST, a Curionópolis, Brasil.
2013: Comença a Buenos Aires el macrojudici per l’Operació Cóndor, que jutjarà els responsables de la cooperació entre
les dictadures d’Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Paraguai,
Perú i Uruguai, per perseguir i eliminar opositors en les
dècades del 70 i 80. 10 anys.
2013: Mor Hugo Chávez, president de Veneçuela i líder de la
unitat llatinoamericana. 10 anys.
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6

Dilluns

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Lc 6,36-38

març

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

50

7

Dimarts

Is 1,10.16-20 / Sl 49
Mt 23,1-12

8

Dimecres

Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28
Joan de Déu
Perpètua i Felicitat
Tomàs d’Aquino
Dia
internacional
de
la
dona
1524: Avui, «el dia 7-Qat, els reis Ahpop i Ahpop Qamahay han
estat cremats per Tunatiuh (Pedro de Alvarado). El cor de Es va establir el 1910. Es va triar aquesta data perquè el 8 de
març de 1857 van morir moltes treballadores de la confecció,
Tunatiuh no tenia compassió» (Anals dels Cakchiquels).
de Nova York, que exigien millors condicions de treball
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina i Daniel de
i el dret al vot
la Sierra, sacerdots de la diòcesi de Quilmes, Argentina,
profetes de la justícia.
2009: Fujimori, condemnat a 25 anys de presó, Perú.
Plena 12:40 (UTC)

9

Dijous

Jr 17,5-10 / Sl 1
Lc 16,19-31

10

Divendres

Gn 37,3-28 / Sl 104
Mt 21,33-43.45-46

Domènec Savi
Macari
Francesca Romana
1928: Elías del Socorro Nieves, agustí, i els germans Jesús i
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.

11

Dissabte

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
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.

març

12

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

Innocenci, Gregori
1977: Rutilio Grande, capellà, i Manuel i Nelson, camperols, màrtirs a El Salvador.
1994: L’Església anglicana ordena a Bristol, Anglaterra, el primer
grup de 32 dones que accedeixen al sacerdoci.
2005: L’Argentina entrega Paul Schaefer a Xile, exnazi col·laborador de Pinochet a «Colonia Dignidad», acusat de desaparicions, tortures i abusos sexuals contra menors.
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13

Dilluns

2Re 5,1-15a / Sl: 41
Lc 4,24-30

març

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

52

14

Dimarts

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Mt 18,21-35

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. 40 anys.
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. 5 anys

15

Dimecres

Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19
Lluïsa de Marillac
1951: Mor a Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesià, l’«infermer sant de la Patagònia»; beatificat el 14 de abril de
2002.
1961: Es crea l’Aliança pel Progrés.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús Recinos i
companys, militants evangèlics, màrtirs del servei a Guatemala.
1995:Condemnen el general Luis García Meza a 30 anys de presó,
per crims comesos després del seu cop d’estat el 1980
a Bolívia. Primer cas de detenció dels militars colpistes
llatinoamericans.
2016: Nelson García, defensor de DH, membre de COPINH, assassinat a Santa Cruz de Yojoa, Hondures.
Dia mundial del consum responsable
Minvant 02:08 UTC

16

Dijous

Jr 7,23-28 / Sl 94
Lc 11,14-23

Raimon de Fitero
1630: Benkos Biohó, líder i heroi negre en la lluita per la llibertat, Colòmbia.
1977: Antonio Olivo i Pantaleón Romero, màrtirs de la justícia
entre els camperols de Perugorría, Argentina.
2003: Rachel Corrie, activista nord-americana de solidaritat és
atropellada per una excavadora en oposar-se a l’enderroc
d’una casa palestina, a Rafah, Gaza. 20 anys.

17

Divendres

Os 14,2-10 / Sl 80
Mc 12,28b-34

Patrici
1973: Alexandre Vanucchi, estudiant i militant cristià, assassinat per la policia, Brasil. 50 anys.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», i companys periodistes,
màrtirs per la veritat a Amèrica Llatina, El Salvador.
1990: María Mejía, mare camperola quiché, d’Acció Catòlica,
assassinada a Sacapulas, Guatemala.

18

Dissabte

Os 6,1-6 / Sl: 50
Lc 18,9-14
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. 85 anys.
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.

març

19

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

Josep
1849: Revolució del Quemado, (E.S., Brasil). Més de 200 negres
s’organitzen per proclamar l’alliberament dels esclaus.
1915: Alçament de Quítxues i Aimaràs al Perú encapçalats per
Rumi Maka.
1980: Primera Trobada de Pastoral Afroamericana, a Buenaventura, Colòmbia.
1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, assassinada a Cauga,
Veneçuela, màrtir del servei als pobres i de la solidaritat.
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Dilluns

2Sa 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a

març

Serapió
1838: El govern de Sergipe (Brasil) prohibeix anar a l’escola als
«africans», esclaus o lliures, i als portadors de malalties
contagioses.
1982: Cop d’Estat de Ríos Montt a Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta i poeta popular, missioner fidel de les comunitats de base d’El Salvador.
2003: Els EUA comencen a envair l’Iraq, al marge de les Nacions
Unides. 20 anys.
2013: Comença a Guatemala el judici contra l’exdictador Ríos
Mont acusat de genocidi. 10 anys.
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Equinocci, de tardor al Sud, de primavera al Nord,
a les 21h26min UTC

21

Dimarts

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Jn 5,1-3.5-16

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

22

Dimecres

Is 49,8-15 / Sl 144
Jn 5,17-30
Benvingut, Lea
1873: Abolició de l’esclavitud a Puerto Rico. 150 anys.
1980: Lluís Espinal, sacerdot i periodista català, màrtir de les
lluites del poble bolivià.
1988: Rafael Hernández, líder camperol, màrtir de la lluita per la
terra entre els seus germans de Mèxic. 35 anys.
2019: Assassinat de Dilma Ferreira da Silva, líder ecofeminista, el
seu espòs i un amic de la família (Brasil).
Dia internacional de l’aigua
Comença el Ramadà

Any nou Baha’í
Nova 17:23 UTC

Dilma Ferreira da Silva

20

23

Dijous

Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 5,31-47

Toribi de Mogrovejo
1606: Toribio de Mogrovejo, arquebisbe de Lima, pastor del poble
inca, profeta de l’Església colonial.
1976: María del Carmen Maggi, profesora, degana de la Facultat
d’Humanitats de la Universitat Catòlica de Mar del Plata,
màrtir de l’educació alliberadora, Argentina. 2005: Xile
reconeix que el 1976 la dictadura va assassinar Carmelo
Soria.

24

Divendres

Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 7,1-2.10.25-30

25

Dissabte

Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
Josep Oriol
Anunciació
1918: Les dones canadenques conquereixen el vot. 105 anys. 1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys, màrtirs
1976: Cop militar de Jorge Videla contra Isabel Perón a l’Arde la fe entre els seus germans pobres de Nicaragua.
gentina.
2002: Absolució de Safiya Hussaini, nigeriana condemnada a
1980: «Sant Romero d’Amèrica», arquebisbe de San Salvador,
morir per lapidació.
profeta i màrtir.
Dia de l’hora del planeta per l’estalvi energètic
2004: Kichner converteix l’ESMA, centre de tortura de la dictadura argentina, en el Museu de la Memòria del terrorisme
d’Estat argentí: 4.000 assassinats i 30.000 desapareguts.
Dia internacional pel Dret a la Veritat sobre
les Violacions dels Drets Humans i la Dignitat
de les Víctimes (establert ONU 17/juny/2010)

Monseñor Romero

març

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

26

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

Brauli
1989: María Gómez, mestra catequista màrtir del servei al seu
poble Simití a Colòmbia.
1991: Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai firmen el Tractat
d’Asunción, constituint el Mercosur.
1998: Onalício Araujo Barros i Valentín Serra, líders del MST,
executats pels fazendeiros a Parauapebas, Pará, Brasil.
35 anys.
Dia mundial del clima
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El 1963 neix Flors Sirera, infermera
assassinada juntament amb dos
companys de l’ONG Metges del Món,
Manuel Madrazo i Luis Valtueña.
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27

Dilluns

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Jn 8,1-11

28

Dimarts

Nm 21,4-9 / Sl 101
Jn 8,21-30

Sixt
1502: Colom arriba a Cariari, Costa Rica.
1750: Neix Francisco de Miranda a Caracas.
1984: Els Txukahamãe bloquegen una carretera principal exigint 1985. Héctor Gómez Calito, defensor de drets humans, capturat,
les seves terres sagrades al Xingú.
torturat i brutalment assassinat a Guatemala.
2011: † José Comblin, teòleg llatinoamericà, profeta radical, 1988: 14 indígenes tikunes assassinats i 23 de ferits pel llecompromès amb els pobres, escriptor prolífic, Brasil.
nyataire Oscar Castelo Branco i 20 pistolers. Reunits a
Benjamin Constant, Brasil, esperaven l’ajuda de la FUNAI
davant de les amenaces del llenyataire. 35 anys.

29

Dimecres

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.: Dn 3
Jn 8,31-42
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.

març

Creixent 02:32 UTC

58

30

Dijous

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jn 8,51-59

Gladys, Joan Clímac
1492: Decret dels Reis Catòlics que expulsa els jueus d’Espanya.
1870: Els homes afroamericans guanyen el vot als EUA: ratificació de la 15a esmena.
2007: † Maria Julia Hernández, defensora dels DH a El Salvador.

31

Divendres

Jr 20,10-13 / Sl 17
Jn 10,31-42

1

Dissabte

Ez 37,21-28 / Int.: Jr 31
Jn 11,45-57
Hug
Benjamí
1680: Lisboa declara abolida l’esclavitud dels indis al Brasil, per
Amós, Joan Donne
influència d’Antonio Vieira.
1767: Expulsió dels jesuïtes d’Amèrica Llatina.
1866: Esclata la guerra entre Espanya per una part i Xile, Bolívia 1923: Primer congrés feminista celebrat a Amèrica Llatina, a
Cuba. 100 anys.
i Perú per l’altra.
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.

abril

2

Diumenge de Rams
Is 50,4-7 / Sl 21
Fl 2,6-11 / Mt 26,14-27.66

Francesc de Paula
1550: La Corona espanyola ordena ensenyar castellà als indígenes.
1982: L’exèrcit argentí ocupa les illes Malvines intentant recuperar-les de la possessió britànica.
1993: Vaga conjunta a vuit països d’Europa contra la desocupació i l’amenaça sobre les conquestes socials.30 anys.
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3

Dilluns

4

Dimarts

Dimarts Sant
Dilluns Sant
Is 49,1-6 / Sl 70
Is 42,1-7 / Sl 26
Gemma Galgani
Jn
13,21-33.36-38
Jn
12,1-11
Ricard, Sixt
Isidor de Sevilla
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestant, Argentina.
1775: La Corona portuguesa estimula els casaments entre indí1986: Brasil aprova el seu Pla d’Informàtica, que protegirà la
genes, negres i blancs.
indústria nacional uns anys.
1884: Acord de Valparaíso. Bolívia cedeix Antofagasta a Xile
convertint-se en país mediterrani.
1968: Martin Luther King Jr. assassinat, Memphis, EUA. 55 anys.
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

abril

Eclipsi total de Lluna visible a Amèrica
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5

Dimecres

Dimecres Sant
Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25

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.

6

Dijous

7

Divendres

8

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 / Sl 103 / Gn 22,1-18 / Sl15 / Ex 14,15-15,1
Marcel·lí
1Co 11,23-26 / Jn 13,1-15 Joan Baptista de La Salle
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
Int: Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18 / Is 54,5-14 / Sl 29
Albert Durero
Is 55,1-11 / Int: Is 12, 2-3. 4. 5-6 / Ba 3,9-15.32-4,4
1979: Mor als 39 anys Hugo Echegaray, sacerdot i teòleg de l’alli- 1999: Les AUC ataquen les Comunitats de Pau del Chocó (CoSl 18, 8. 9. 10, 11 / Ez 36,16-28 / Sl 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4
lòmbia) massacrant onze camperols, entre els quals sis
berament peruà.
Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
de Villahermosa: Coi, Floriberto, J. Correa, Chucho Arias, Dionís
Plena 04:34 UTC
El Moreno i El Gordo.
1827: Neix Ramón Emeterio Betances, revolucionari que va concebre la idea del Crit de Lares, insurrecció porto-riquenya
Dia mundial de la salut
contra el domini espanyol.
1977: Carlos Bustos, sacerdot caputxí, testimoni de la fe entre
els pobres de Buenos Aires, assassinat.
Dia mundial del Poble Gitano
Establert pel Primer Congrés Mundial Gitano,
celebrat a Londres, aquest mateix dia, el 1971
Festa «Vesakh», naixement de Buda (566 aC)

abril

9

Diumenge de Pasqua
Ac 10,34-43 / Sl 117
Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Casilda, M Cleofàs
Dietrich Bonhoeffer
1920: Desembarcament de marines a Guatemala per protegir els
ciutadans nord-americans.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, assassinat a Bogotà. Violenta rebellió: el «Bogotazo». 75 anys.
1952: Comença la Revolució Cívica a Bolívia.
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10

Dilluns

Ac 2,14.22-23 / Sl 15
Mt 28,8-15

11

Dimarts

Ac 2,36-41 / Sl 32
Jn 20,11-18

abril

Ezequiel
Estanislau
Miquel Agrícola
1986: Antonio Hernández, periodista i militant popular, màrtir
1919: Mor en emboscada Emiliano Zapata, general dels camperols
de la solidaritat a Bogotà.
revolucionaris mexicans.
2002: Cop d’estat contra el president Hugo Chávez a Veneçuela,
1985: Daniel Hubert Guillard, rector a Cali, mort per l’exèrcit pel
que durarà quatre dies fins a la seva reposició. Tres preseu compromís, Colòmbia.
sidents en 42 hores.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez i Abdón Julián, de
l’Església Baptista, màrtirs de la llibertat de consciència
a Oaxaca, Mèxic.
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12

Dimecres

Ac 3,1-10 / Sl 104
Lc 24,13-35
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.

13

Dijous

Ac 3,11-26 / Sl 8
Lc 24,35-48

14

Divendres

Ac 4,1-12 / Sl 117
Jn 21,1-14

Martí, Hermenegild
Telm
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 re2015: Mor Eduardo Galeano, intel·lectual militant, comunicador
cent d’El Salvador, a Morazán: 150 nens, 600 ancians i
de la Utopia de la Pàtria Gran, Montevideo, Uruguai.
700 dones.
1985: Adelaide Molinari, religiosa, màrtir de la lluita dels margiMinvant 09:11 UTC
nats a Marabá, Brasil.
2011: Reynaldo Bignone, exdictador argentí, és condemnat a
cadena perpètua per crims de lesa humanitat.

15

Dissabte

Ac 4,13-21 / Sl 117
Mc 16,9-15
Benet Josep Labre
1961: Invasió de Badia Cochinos, Cuba.
1983: Màrtirs camperols indígenes de Joyabaj, El Quiché, Guatemala. 40 anys.
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. 30 anys.

abril

16

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

Gràcia
1952: Triomfa la revolució: camperols i miners aconsegueixen la
reforma agrària a Bolívia.
1977: Es constitueix el Comitè pro defensa de presos, perseguits,
desapareguts i exiliats polítics de Mèxic (EUREKA).
1984: 1’7 milions de persones es manifesten a São Paulo demanant les eleccions «Directas ya».
2002: Carlos Escobar, jutge paraguaià, ordena la captura i extradició del dictador Alfredo Stroessner, asilat a Brasília, per
la mort el 1979 d’una dirigent sindical del gremi docent.
Dia mundial contra l’esclavitud infantil
400 milions de nens en aquesta situació,
segons UNICEF (2018)
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17

Dilluns

Ac 4,23-31 / Sl 2
Jn 3,1-8

Anicet
1695: Mor Juana Inés de la Cruz, poetessa mexicana.
1803: Mor Toussaint L’Ouverture, lluitador per l’alliberament
d’Haití.
1990: Tiberio Fernández i companys, màrtirs de la promoció humana, Trujillo, Colòmbia.
1996: Matança d’Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. La policia militar de l’Estat mata 23 persones.
1998: César Humberto López, de FraterPaz, assassinat, San Salvador.

abril

Dia internacional de la lluita camperola
És el “Primer de maig” dels camperols

64

18

Dimarts

Ac 4,32-37 / Sl 92
Jn 3,5a.7b-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. 25
anys.
2018: Comencen greus protestes populars, que inicien la pitjor
crisi de Nicaragua en la seva història recent. 5 anys.

19

Dimecres

Ac 5,17-26 / Sl 33
Jn 3,16-21
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.
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

20

Dijous

Ac 5,27-33 / Sl 33
Jn 3,31-36

Sulpici
1586: Neix a Lima Rosa de Lima.
1871: Els franciscans de Brasil alliberen els esclaus de tots els
seus convents.
1898: Guerra entre Espanya i els EUA, que envaeixen Cuba, Puerto Rico, Guam i Filipines.
1980: Màrtirs indígenes de l’organització popular a Veracruz,
Mèxic.
1980: «Primavera amaziga»: revolta cultural i democratitzadora
dels amazigs de la Cabília algeriana contra el poder central
i arabitzador d’Alger.
1997: Gaudino dos Santos, indígena pataxó, mor cremat a Brasília per uns joves.
Acaba el Ramadà
Eclipsi total de Sol visible a Àsia meridional i oriental,
Austràlia, Pacífic, Oceà Índic, Antàrtida

Divendres

Ac 5,34-42 / Sl 26
Jn 6,1-15

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

22

Dissabte

Ac 6,1-7 / Sl 32
Jn 6,16-21
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.
1997: L’exèrcit assalta l’ambaixada del Japó a Lima assassinant
els catorze ocupants de l’MRTA.
Dia Internacional de la Mare Terra (ONU)

abril

Nova 04:12 UTC

23

21

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

Jordi, Toyohico Kagawa
1971: Revolta indígena contra les proves atòmiques que contaminen l’illa d’Anchitks, Alaska.
Dia del Llibre i dels Drets d’Autor
«Per haver coincidit en aquest dia de 1616 la mort
de l’Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de
Cervantes i la de William Shakespeare»

65

Dilluns

Ac 6,8-15 / Sl 118
Jn 6,22-29

abril

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

26

Dimarts

Dimecres

Ac 8,1b-8 / Sl 65
1 Pe 5,5b-14 / Sl 88
Jn 6,35-40
Mc 16,15-20 Anaclet, Marcel·lí, Isidor
Marc
1667: Pedro de Betancourt, apòstol dels pobres a Guatemala, 1995: Assassinat de Quim Vallmajó (Navata, Alt Empordà, 1941)
a Rwanda, missioner a Àfrica.
canonitzat el 30.07.2002.
1975: Es constitueix l’Associació Indígena de la República Ar- 1998: Assassinat a Guatemala Mons. Gerardi, després de publicar
gentina (AIRA).
l’informe «Nunca Más», que documenta 55.000 violacions de drets humans, atribuïdes en un 80% a l’exèrcit.
Dia mundial de la vida sense soroll
25 anys.

Quim Vallmajó

24

27

Dijous

Ac 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51

Zita, Montserrat
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir, Mèxic.
1999: El Tribunal del Deute Extern de Río de Janeiro, Brasil,
determina que no es pagui.
2010: Bety Cariño i Jyri Jaakkola, mexicana i finlandès, defensors
dels DH, assassinats en atac armat a la seva caravana de
solidaritat, a Oaxaca, Mèxic.
Creixent 21:20 UTC

28

Divendres

Ac 9,1-20 / Sl 116
Jn 6,52-59

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

29

Dissabte

Ac 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,60-69
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.

abril

30

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

Pius V
1948: Vint-i-un països firmen a Bogotà la carta constitutiva de
l’OEA.
1977: Es crea l’associació de les Madres de la Plaza de Mayo,
Argentina.
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“L’ésser humà és part de la
naturalesa i la seva guerra contra
ella és, inevitablement, una guerra
contra sí mateix”.
Rachel Carson
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1

Dilluns

Ac 11,1-18 / Sl 41
Jn 10,1-10

Josep Obrer
Felip i Jaume
1980: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo Cifuentes, catequista, segrestats i morts, màrtirs, a Guatemala.
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.

maig

Dia internacional dels treballadors

70

2

Dimarts

3

Dimecres

1Co 15,1-8 / Sl 18
Jn 14,6-14
Anastasi
Felip i Jaume
1979: Luis Alfonso Velázquez, nen de 10 anys, màrtir de la dic- 1500: Fra Henrique de Coimbra, primer missioner europeu que
tadura somocista, Nicaragua.
trepitja terra brasilera.
1981: Es crea la Unió de Nacions Indígenes del Brasil (UNI).
1991: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i quatre companys,
1994: Sebastián Larrosa, estudiant camperol, màrtir de la solimàrtirs de la Reforma Agrària, a El Astillero, Hondures.
daritat entre els pobres del Paraguai.
1997: Mor Paulo Freire, fundador de la pedagogia alliberadora
Dia de la llibertat de premsa (ONU)
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...
Ac 11,19-26 / Sl 86
Jn 10,22-30

4

Dijous

Ac 13,13-25 / Sl 88
Jn 13,16-20

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

5

Divendres

Ac 13,26-33 / Sl 2
Jn 14,1-6

Màxim
1862: Mèxic derrota els francesos a Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legió de
Maria, màrtir salvadorenca.
2001: És assassinada Bàrbara Ann Ford, 64, religiosa nord-americana. Vivia al Quiché des de 1989.
Plena 17:34 UTC

6

Dissabte

Ac 13,44-52 / Sl 97
Jn 14,7-14
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.
Eclipsi de lluna penombrós visible a Europa Sud/Est,
gran part d’Àsia, Austràlia, Àfrica, Pacífic, Atlàntic,
Oceà Índic, Antàrtida

maig

7

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

August, Flàvia, Domitil·la
1937: Judici a Prestes, 16 anys de presó. Brasil.
1991: Capturen el fazendeiro Jerônimo de Amorim, per ordenar la
mort d’un sindicalista, Brasil.
1r diumenge de maig. Dia dels màrtirs d’Hondures

71

Dilluns

Ac 14,5-18 / Sl 113
Jn 14,21-26

9

Dimarts

Ac 14,19-28 / Sl 144
Jn 14,27-31a

Pacomi, Gregori Ostienc
Víctor i Acaci
1982: Luís Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco, Perú, amenaçat de
1753: Neix Miguel Hidalgo, prohom mexicà.
mort per la seva opció preferencial pels pobres, mor en
1770: Carles III ordena «que s’extingeixin els diferents idiomes
«accident».
indis i s’imposi el castellà».
1987: Vicente Cañas, missioner jesuïta, assassinat pels que co- 1994: Pren possessió de la Presidència de Sud-àfrica, després de
les primeres eleccions multiracials de la història del país,
bejaven les terres dels indis que ell acompanyava, a Mato
en las quals va obtenir el 62% dels vots, Nelson Mandela,
Grosso, Brasil.
primer president negre del seu país, i el pres polític amb
1989: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí d’origen holandès asmés anys a la presó.
sassinat per un militar a Santa María, Chiriquí, Panamà.

maig

Dia de la Creu Roja Internacional

72

Dia internacional de les aus

10

Dimecres

Ac 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8
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.10 anys.

Josimo Morais

8

11

Dijous

Ac 15,7-21 / Sl 95
Jn 15,9-11

12

Divendres

Ac 15,22-31 / Sl 56
Jn 15,12-17

13

Dissabte

Ac 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,18-21
Fàtima
Nereu, Aquil·leu, Pancraç
1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de les «villas 1957: L’OIT adopta el Conveni 107 sobre Poblacions Indígenes i 1829: Naixement de Segundo Ruiz Belvis, patriota i revolucionari
miseria». www.carlosmugica.com.ar
porto-riqueny.
Tribals, que protegeix l’indi.
1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luís Torres, escolà, màrtirs 1980: Walter Voodeckers, missioner belga, compromès amb els 1888: S’aboleix jurídicament l’esclavitud al Brasil, quan ja el 95%
a El Salvador.
dels negres havien aconseguit la llibertat per ells mateixos
camperols pobres, màrtir a Escuintla, Guatemala.
(llei àuria).
Dia atribuït a l’esclava Anastasia
1977: Luís Aredez, metge, màrtir de la solidaritat entre els poSimbolitza totes les negres torturades i violades fins a la
bres de l’Argentina.
mort pels propietaris blancs de les hisendes. Brasil. 1998: L’exèrcit ocupa a Bogotà la seu de la Comissió de Justícia i
Pau de la Conferència Nacional de Religiosos de Colòmbia.
Minvant 14:28 UTC
Dia Internacional del Comerç Just (2n dissabte de maig)

maig

14

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

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

Dilluns

16

Dimarts

17

Dimecres

Ac 16,11-15 / Sl 149
Ac 17,15.22-18,1 / Sl 148
Ac 16,22-34 / Sl 137
Jn 15,26-16,4a Joan Nepomucè, Ubald
Jn 16,12-15
Jn 16,5-11 Pasqual Bailón
Isidre Llaurador, Joana de Lestonnac
1903: Afusellen a Panamà, el general i guerriller Victoriano Lo- 1818: Joan II aprova l’arribada de colons suïssos cap a l’actual 1961: Comença el bloqueig comercial dels EUA contra Cuba, en
Nova Friburg (estat de Río de Janeiro), després de la fam
resposta a la seva Reforma Agrària.
renzo, heroi nacional.
de 1817 a Suïssa.
2013: Mor a la presó, complint condemna, Jorge Videla, exdic1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangèlic, màrtir de la lli1981: Edgar Castillo, periodista, assassinat, Guatemala.
tador argentí.
bertat d’expressió a Guatemala.
1987: Màrtirs indígenes, víctimes de la despossessió de les seves
Dia mundial de les telecomunicacions
terres, a Bagadó, Colòmbia.
Una crida a evitar els enormes desequilibris
2011: Comencen arreu de les places de l’Estat espanyol les acamen
la producció de missatges i programes
pades dels Indignats.
Dia internacional de la família (ONU)

maig

Dia Internacional dels objectors de consciència

74

18

Dijous

19

Divendres

Ac 18,1-8 / Sl 97
Ac 18,9-18 / Sl 46
Jn 16,16-20 Pere Celestí
Jn 16,20-23a
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 1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sense terra, assassinat
a São Miguel de Taipú, Brasil.
Negres.

Dissabte

Ac 18,23-28 / Sl 46
Jn 16,23b-28
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. 35 anys.

Tupac
p Amaru II

Nova 15:53 UTC

20

maig

21

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

Feliça i Gisela, Joan Eliot
1897: Mor a Puerto Plata Gregorio Luperón, heroi de la independència de la República Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir, Guatemala.
1991: Irene McCormack, missionera, i companys, màrtirs per la
causa de la pau, Perú.
Dia mundial de la diversitat cultural (ONU)

75

22

Dilluns

23

Dimarts

maig

Ac 20,17-27 / Sl 67
Ac 19,1-8 / Sl 67
Jn 17,1-11a
Jn 16,29-33 Desideri, Ludwig Nommensen
Joaquima Vedruna, Rita de Càsia
1977: Elisabeth Käseman, militant luterana, màrtir dels pobres,
1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
Buenos Aires, Argentina.
1965: Brasil envia 280 soldats, sol·licitats pels EUA, en suport al
2008: Tractat Constitutiu de la Unió de Nacions Sud-americanes,
cop a Santo Domingo.
UNASUR. 12 països d’Amèrica del Sud. 15 anys.
Dia internacional de l’ONU de la biodiversitat. Estan en
perill d’extinció el 22% de les espècies de mamífers, el 23%
Setmana de solidaritat amb els Pobles
de les d’amfibis, i el 25% de les de rèptils.
de tots els territoris colonials (ONU)

76

24

Dimecres

Ac 20,28-38 / Sl 67
Joan 17,11b-19
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.

25

Dijous

26

Divendres

27

Dissabte

Ac 25,13-21 / Sl 102
Ac 28,16-20.30-31 / Sl 10
Ac 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 21,15-19 Agustí de Cantorbery
Jn 21,20-25
Jn 17,20-26 Felip Neri, Mariana Paredes
Gregori VII
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 jus- 1514: «Conversió» de Bartolomé de Las Casas a la Causa dels
de terratinents i militars.
tícia a Recife, Brasil.
indis.
1975: S’oficialitza el quítxua al Perú.
2008: Detinguts 98 exagents de la DINA, aparell repressor de
la dictadura de Pinochet, per l’«operació Colombo», amb
119 assassinats.
2011: Adelino Ramos, líder camperol, víctima per la seva lluita
contra el latifundi devastador. Porto Velho, RO, Brasil.
Creixent 15:22 UTC

maig

28

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

Emili i Just
1926: Cop d’Estat que porta el dretà Salazar al poder a Portugal,
fins a la seva mort el 1970.
1993: Javier Cirujano, missioner, màrtir de la pau i la solidaritat
a Colòmbia. 30 anys.
2001: La justícia francesa crida Henry Kissinger, exsecretari d’Estat dels EUA, implicat en assassinats de ciutadans francesos sota el règim de Pinochet.
2004: Amèrica Central firma un TLC amb els EUA que han de
ratificar els Congressos dels respectius països.
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Dilluns
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“Existeixen els veritables canvis
(...) s’han de militar tota la vida”.
David Ayala
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Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2
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3

Juliol

Diumenge

Dissabte

Divendres
2

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
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29

Dilluns

Sr 17,20-28 / Sl 31
Mc 10,17-27

maig

Màxim
Jiri Tranovsky
1969: El «cordobazo»: explosió social contra la dictadura d’Onganía, a Córdoba, Argentina.
1978: Matança d’un centenar d’indígenes quechís a Panzós, Guatemala. 45 anys.
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», camperol, sindicalista,
agent de pastoral, màrtir a Conceição do Araguaia, Brasil.
2001: La jutgessa Servini, de l’Argentina, reitera a Xile la sol·licitud d’extradició de Pinochet per jutjar-lo per l’assassinat
del general Prats.
2009: Detenen a Santiago de Xile un dels soldats que va executar
Víctor Jara, 35 anys després.
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.

80

30

Dimarts

Sr 35,1-15 / Sl 49
Mc 10,28-31

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.

31

Dimecres

So 3,14-18 / Inter: Is 12,2-6
Lc 1,39-56
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

1

Dijous

2

Divendres

Sir 44,1.9-13 / Sl 149
Mc 11,11-26

3

Dissabte

Sir 51,17-27 / Sl 18
Mc 11,27-33
Jesucrist Summe i Etern Sacerdot
Pere i Marcel·lí
Carles Luanga
Justí
1537: Butlla Sublimis Deus de Pau III, que condemna l’escla- Joan XXIII
1989: Sergio Restrepo, sacerdot, màrtir de l’alliberament dels
vitud.
1548: Juan de Zumárraga, bisbe de Mèxic, protector dels indis.
camperols de Tierralta, Colòmbia.
1987: Sebastián Morales, diaca de l’Església evangèlica, màrtir 1758: La Comissió de Límits troba els Yanomami de Veneçuela.
1991: João de Aquino, president del Sindicat de Nueva Iguazú,
de la fe i la justícia a Guatemala.
1885: Sant Carlos Luanga i companys, màrtirs d’Uganda. Patrons
Brasil, assassinat. 2009: General Motors declara la suspende la joventut africana.
sió de pagaments més gran de la història industrial dels
1963: Mor Joan XXIII.
EUA, amb 122.550 milions de deute.
2018: Al menys 202 morts i 229 desapareguts en l’erupció del
Volcán de Fuego, Guatemala. 5 anys.
Dia mundial del reciclador/a
Gn 14,18-20 / Sl 109
1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17

juny

4

Ex 34,4b-6.8-9 / Dn 3
2Co 13,11-13 / Jn 3,16-18

Trinitat
Francesc Caracciolo
1559: L’Oïdor Fernando Santillán informa de les matances d’indis
a Xile.
1980: José María Gran, missioner, i Domingo Batz, sagristà, màrtirs a El Quiché, Guatemala.
Dia internacional dels nens víctimes
innocents de l’agressió
Plena 03:41 UTC

81

5

Dilluns

6

Dimarts

Tb 1,3;2, 1b-8 / Sl 111
Tb 2,9-14, 1b-8 / Sl 111
Mc 12,1-12 Norbert
Mc 12,13-17
Bonifaci
1940: Mor Marcus Garvey, líder negre jamaicà, mentor del pa1573: Execució del cacic Tanamaco (Veneçuela).
nafricanisme.
1981: Es descobreix el primer cas de SIDA de la història, a Los
1980: José Ribeiro, líder de la nació indígena Apurinya, assasAngeles, EUA.
sinat, Brasil. 40 anys.
1988: Agustín Ramírez i Javier Sotelo, obrers màrtirs de la lluita
1989: Pedro Hernández i companys, líders indígenes, màrtirs del
dels marginats del Gran Buenos Aires, Argentina.
reclam de la pròpia terra a Mèxic.
2000: La Cort d’Apel·lacions de Santiago retira la immunitat a
l’expresident de facto Pinochet, acusat per 109 querelles 2014: La Justícia suïssa condemna el repressor guatemalenc-suís
Erwin Sperisen, coautor d’assassinats i tortures.
als tribunals xilens i buscat internacionalment.

juny

Dia mundial del medi ambient

82

7

Dimecres

Tb 3,1-11a.16-17a / Sl 24
Mc 12,18-27
Robert
Cap 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.
1998: Centenars de soldats cauen sobre representants indígenes
reunits a El Charco, Guerrero, Mèxic, als quals confonen
amb guerrillers: moren deu camperols i un estudiant. 35
anys.
2005: Després de 30 anys de lluita, es retornen les terres dels
camperols de les Lligues Agràries Paraguaianes.

8

Dijous

9

Divendres

Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a
Tb 11,5-17 / Sl 145
Sl 127 / Mc 12,28b-34 Efrem, Columbà, Aidà, Bede
Mc 12,35-37
Salustià, Medard
1706: Una carta reial ordena segrestar la primera tipografia del 1597: José de Anchieta, canari d’origen, evangelitzador del BraBrasil, instal·lada a Recife.
sil, «Gran Pare» dels guaranís.
1982: Luis Dalle, bisbe d’Ayaviri, Perú, amenaçat de mort per la 1971: Héctor Gallego, sacerdot colombià, desaparegut a Santa
seva opció pels pobres, mor en un «accident» provocat
Fe de Veraguas, Panamà, per la seva defensa dels cami mai aclarit.
perols.
2001: Tres militars i un sacerdot són condemnats per l’assassi- 1979: Juan Morán, sacerdot mexicà, màrtir en defensa dels innat de Mons. Gerardi, tot i que queden alguns dubtes per
dígenes mazahues.
aclarir en el cas.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigent camperola, víctima de
la repressió al Perú.
Dia mundial dels oceans

10

Dissabte

Tb 12,1.5-15.20 / Tb 13,2-8
Mc 12,38-44
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.
Minvant 19:31 UTC

juny

11

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

Bernabé
1980: Ismael Enrique Pineda i companys, promotors de Càritas a
San Salvador, desapareguts a El Salvador.

83

12

Dilluns

13

Dimarts

juny

2 Co 1,18-22 / Sl 118
2 Co 1,1-7 / Sl 33
Mt 5,13-16
Mt 5,1-12 Antoni de Pàdua
Gaspar, Joan de Sahagún
1514: Per primer cop es llegeix un «requerimiento» (al cacic 1645: Comença la Insurrecció Pernambucana per expulsar el domini holandès del Brasil.
Catarapa), en la veu de Juan Ayora, a la costa de Santa
2003: El Suprem de Mèxic concedeix la extradició a Espanya de
Marta, Colòmbia.
Ricardo Cavallo, torturador durant la dictadura argentina,
1981: Joaquín Neves Norte, advocat del Sindicat de Treballadors
per ser jutjat per Garzón. 20 anys.
Rurals de Naviraí, Paranà, Brasil, assassinat.

84

14

Dimecres

2 Co 3,4-11 / Sl 98
Mt 5,17-19
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. 40 anys.
2005: El Suprem argentí declara inconstitucionals les lleis d’obediència deguda i punt final.

15

Dijous

2 Co 3,15-4,1 .3-6 / Sl 84
Mt 5,20-26

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

16

Divendres

17

Dissabte

Cor de Jesús
Immaculat Cor de Maria
Dt 7,6-11 / Sl 102 Ismael i Samuel
Is 61, 9-11 / 1 Sa 2, 1. 4-8
1
Jn
4,7-16
/
Mt
11,25-30
Lc 2,41-51
Joan Francesc de Regis
1703: Neix John Wesley a Anglaterra.
1976: Matança de Soweto, Sud-àfrica: 700 nens assassinats per 1983: Felipa Pucha i Pedro Cuji, camperols indígenes, màrtirs del
negar-se a aprendre «afrikaans», la llengua de l’opressor.
dret a la terra a Culluctuz, Equador. 40 anys.
1976: Aurora Vivar Vásquez, militant, sindicalista, màrtir de les 1991: S’acaba l’apartheid a Sud-àfrica.
lluites obreres del Perú.
Dia internacional contra la desertificació i la sequera
1978: Se signa el Tractat Torrijos-Carter pel qual els EUA cediran
el Canal a Panamà. 45 anys.

juny

18

11è Diumenge ordinari
Ex 19,2-6a / Sl 99
Rm 5,6-11 / Mt 9,36-10,8

Germà
1997: El Brasil aprova la llei que permet privatitzar les comunicacions.
Nova 04:37 UTC
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19

Dilluns

2Co 6,1-10 / Sl 97
Mt 5,38-42

Romuald
1764: Neix José Artigas, alliberador de l’Uruguai i “pare” de la
Reforma Agrària.
1867: Maximilià, emperador imposat als mexicans, és afusellat.
1986: Matança a les presons de Lima, Perú.

20

Dimarts

2Co 8,1-9 / Sl 145
Mt 5,43-48

Cor de Maria
Silveri
1820: Mor Manuel Belgrano, prohom argentí.
1923: Mor assassinat Doroteo Arango, «Pancho Villa», general
revolucionari mexicà.
1979: Rafael Palacios, sacerdot, màrtir de les comunitats de
base salvadorenques.
1995: Greenpeace, amb el suport de l’opinió pública, aconsegueix que Shell i Esso renunciïn a enfonsar a l’oceà la
plataforma petrolera Brent Spar, evitant que se n’enfonsin
200 més.

juny

Dia mundial de les persones refugiades (ONU)
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Dimecres

2Co 9,6-11 / Sl 111
Mt 6,1-6.16-18
Lluís Gonzaga
Onèsim Nesib
1980: Desapareixen 27 dirigents sindicals de la Central Nacional de Treballadors de Guatemala. Hi participen assessors
militars dels EUA.
1984: Sergio Ortiz, seminarista, màrtir de la persecució contra
l’Església a Guatemala.
1998: Pe. Leo Comissari, màrtir dels líders socials de São Bernardo do Campo, SP, Brasil. Assassinat. 25 anys.
Solstici, d’estiu/hivern a les 14h58min (UTC)
Any nou andí

22

Dijous

2Co 11,1-11 / Sl 110
Mt 6,7-15

Joan Fisher, Tomàs Moro
1534: Benalcázar entra a Quito i la saqueja.
1965: Arturo Mackinnon, d’origen canadenc i Missioner de Scarboro, assassinat als 33 anys a Monte Plata pels militars per
defensar els pobres, màrtir a la Rep. Dominicana.
1966: Manuel Larraín, bisbe de Talca, president del CELAM,
pastor del poble xilè. 1993: Aprovació a Nicaragua de la
“Ley de Lenguas” que cooficialitza i afavoreix les llengües
indígenes.30 anys.
2012: El president Fernando Lugo deposat pel Senat paraguaià
amb un judici polític sumaríssim.

23

Divendres

2 Co 11,18.21b-30 / Sl 33
Mt 6, 19-23

24

Dissabte

Is 49,1-6 / Sl 138
Ac 13,22-26 / Lc 1,57-66.80
Zenó, Marcial
Cor de Jesús
1524: Arriben a les costes mexicanes els «dotze apòstols de la Naixement de Joan Baptista
Nueva España», franciscans.
1541: Rebel·lió indígena a l’oest de Mèxic (Guerra de Mixton).
1936: Neix Carlos Fonseca fundador del FSLN.
1821: Batalla de Carabobo, Veneçuela.
1967: Matança de Sant Joan, al centre miner «Siglo XX», Bolívia, 1823: Es constitueix la Federació de les Províncies Unides de
on moren miners i les seves famílies.
Centre Amèrica, que durarà ben poc.

juny

25

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

Guillem, Màxim
Confessió d’Augsburg
Felip Melancton
1524: Col·loqui dels sacerdots i savis asteques amb els «Dotze
Apòstols de Mèxic».
1975: Els màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt, colombià, Miguel
«Casimiro», sacerdots, i set companys camperols hondurenys.
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Revisi amb detall el següent dibuix, reflexioni sobre aquest,
personal o col·lectivament, què aconsegueix VEURE?
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Indiferència, crosta indolent
DADES FREDES
IZAAC AGUILAR RAMÍREZ
Guatemala

Per als empobrits dels nostres països
llatinoamericans cada dia esdevé més difícil ser
un sobrevivent. Cercar una vida digna és una lluita
constant. Més enllà dels enormes problemes ecològics
o econòmics que omplen assíduament els titulars
dels noticiaris, els desposseïts veuen com el temps
passa i el menjar, les medicines, la roba... no arriben.
Malgrat que es treballa, i es lluita constantment, les
necessitats essencials no queden satisfetes, sense
importar quant es treballi, simplement no hi ha
prou diners. La recreació, l’educació universitària o
l’habitatge són pràcticament inassolibles per a les
grans majories en el nostre continent.
És una realitat constant i crua que dia a dia
provoca la mort de milers de persones: nenes i nens,
homes i dones, ancians i ancianes que acaben les
seves vides en una indolència, gairebé absoluta, per
part de la resta de la humanitat. Aquesta realitat
que per crua i constant s’ha convertit en quotidiana,
ha creat en la consciència social una mena de
«crosta» que ha fet que, juntament amb la lluita
per la supervivència diària, les males notícies hagin
esdevingut un hàbit. Res no ens sorprèn. Aquesta
crosta a la nostra consciència simplement ens fa
indiferents a aquells que moren de fam, als que són
assassinats, a les violacions de tota mena, al món que
cau a trossos.
I sí, certament la humanitat a través de la història
ha mostrat la seva capacitat de sobreviure, fins i tot a
desastres increïblement enormes, això, potser, ens ha
fet tornar arrogants, apàtics davant dels monstruosos
fets que veuen els nostres ulls dia rere dia. Mirem
enrere i observem només alguns números: entre la
Primera i la Segona Guerra Mundial: 160.000.000 de
morts; entre les invasions mongoles i les guerres de
l’opi: 120.000.000 de morts; entre les grans fams de
1770 i 1943 a Bengala: 13.000.000 de morts; de la
pesta de Justinià (passant per la Pesta Negra, la grip
espanyola, la grip asiàtica, la grip de Hong Kong, el
90

VIH) a la Covid-19: 287.380.000 morts... Les dades
solen ser fredes perquè només són números, però
allò realment preocupant és la crosta indolent en la
humanitat.
Essent docent d’adolescents, en el meu barri
marginal de Guatemala, plantejava el següent exercici
mental als meus estudiants: imagineu que tots els
taüts dels morts (200.000) pel conflicte armat intern
del nostre país (per exemple) es posen l’un al costat
de l’altre en una immensa sala de vetlla. Quina mida
tindria la sala? Quantes vídues i orfes hi hauria? Quin
espai de terra es necessitaria per poder-los enterrar?
Un exercici mental de fàcil resolució amb una simple
calculadora escolar i que donava simples i freds
números per respostes.
No obstant, les respostes obtingudes en la seva
majoria eren de sorpresa i, sobretot, d’esperança,
perquè aquests rostres adolescents es tornaven
ombrius en imaginar la força de la mort i després, la
solidaritat de la gent, de la seva gent. Perquè en algun
gir mental de l’exercici, aquests morts esdevenien
els seus morts, els nostres morts i deixaven de ser
números. La barrera de les dades fredes es fonia
davant de la calor de la solidaritat, de l’empatia.
Segurament les dades brindades anteriorment
sobre la nostra història humana han aconseguit
estremir més d’un i això és part fonamental de la
resiliència humana. Perquè quan ens fem nostres
els morts de la nostra història i ens dolen, estem
en procés de ser més sobrevivents que mai, de ser
menys indiferents i més humans. Perquè quan ens dol
la mort d’algun ecologista o activista social, d’algun
líder indígena, d’algun revolucionari, d’algun religiós,
d’algú desconegut... estem traient aquesta crosta
del nostre ésser social. I quan cau aquesta crosta, la
humanitat avança, torna la vida, reneix l’esperança,
s’és sobrevivent i es lluita pel pa, la medicina, l’escola;
i no només per la meva, sinó per la nostra, la de tots
i totes.

Contra el treball esclau,
cal resistir a la terra!
Carolina Motoki
CTP, Brasil

Les Amèriques conserven un trist record que encara
avui té les ferides obertes: l’esclavitud dels indígenes
i de les persones negres segrestades a l’Àfrica és al cor
de la nostra colonització i de la nostra constitució com
a “nacions independents”. La transformació d’éssers
humans en mercaderies (fins i tot es va dir que no
tenien ànima!) va ser essencial per a la industrialització
i l’enriquiment d’Europa, i per a la consolidació del
sistema capitalista.
Ara, nosaltres, els d’aquest costat de l’oceà, hem
estat condemnats a una altra modernitat: la que intenta
homogeneïtzar i eliminar les diverses maneres de viure
i de ser del món; la que expulsa les comunitats de
les seves terres, per transformar-la en fusta, mineral,
pastures o soja, per abastir Europa i altres parts del
món. En aquest procés, la terra es converteix en
esclava, com són esclaus els homes i les dones que hi
viuen, i tota la humanitat pateix virus contagiosos.
La colonització no és quelcom del passat. Les milers
de comunitats tradicionals —indígenes, quilomboles,
pageses— alberguen territoris ecològics tan diversos
com les seves formes de vida imbricades en ells. Des
del Pantanal i el Chaco fins als Bosques Chiquitans,
passant per la Selva Panamazònica i el Cerrado brasiler,
sobrevolant la Patagònia fins a la Selva Maia, a les
planes, als altiplans o en alçada, són innombrables les
comunitats que continuen resistint la colonització.
Els seus territoris són cobejats perquè el capital es
pugui expandir, mitjançant constants invasions que
converteixen aquests espais de vida en espais de lucre
per a l’agroindústria i la mineria. En altres casos, la
selva és mercantilitzada.
En aquest procés, moltes comunitats són eliminades
i es produeix una destrucció de la diversitat de
formes de vida, d’altres maneres d’existir. En imposar
resistència a l’avanç del capital en aquests territoris,
pateixen una violència extrema i criminalització.
Aquesta destrucció afavoreix una mena de
“monocultiu de la vida”, que ens està duent a la fi
del món. L’objectiu final és que tothom entri a formar
part del sistema de producció capitalista, com a

simples consumidors o treballadors explotats, sovint
en condicions d’esclavitud. Aquest “progrés” pretén
igualar-nos a tots, igual que en una plantació de soja,
aquell desert verd. Però no som tots iguals: aquest
sistema es basa en una desigualtat immensa, basada en
el saqueig de la mà d’obra i dels béns naturals, amb una
correlació de forces desproporcionada.
L’expulsió de moltes comunitats dels seus territoris
està íntimament relacionada amb el treball esclau
contemporani, que continua tractant els homes i les
dones pitjor que els animals, com si fossin coses,
despullades d’ànima i humanitat, desvestides de la
seva dignitat. En primer lloc, perquè tota la destrucció
ambiental es fa mitjançant formes intenses i degradants
d’explotació del treball humà, com la desforestació
i la mineria. En segon lloc, perquè, expulsades de la
seva terra, aquestes persones acaben empobrides,
convertint-se en presa fàcil del sistema esclavista. A
les ciutats, la seva saviesa i coneixement —ancorats
a la terra, les plantes, les aigües, els sòls— ja no es
valoren. Sense cap opció, acaben havent de sotmetre’s
a feines precàries. Així, la seva existència esdevé un
instrument de capital.
D’altra banda, la resistència d’aquestes comunitats
ens mostra possibilitats esperançadores en oposició a
l’explotació capitalista. Considerats com a endarrerits,
els seus cossos-territoris han aconseguit construir una
barrera contra el capital del tractor i s’imposa contra el
progrés que es presenta com a mort, barbàrie colonial.
Amb les comunitats que resisteixen aprenem
una altra idea de la propietat i l’ús de la terra, en
contraposició a la propietat privada que concentra
la riquesa; aprenem possibilitats d’autonomia i
autosuficiència, contra la dependència del “rei mercat”;
aprenem altres valors per guiar l’organització de la
vida i les relacions, una altra política; aprenem altres
sistemes de producció que no usurpen la natura i que
enriqueixen la nostra sociobiodiversitat. Finalment,
aprenem una altra relació amb l’espiritualitat, en la
qual cal recordar el passat per redimir el present i, en
acció i resistència, per esperançar el futur.
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Transformacions aconseguides
per les lluites de les dones
llatinoamericanes
IVONE GUEBARA

Rio de Janeiro, Brasil

Voleu dir que els nostres ulls veuen i els nostres
cossos senten el nou rostre col·lectiu de les dones?
Malgrat les diferents visions, nostàlgiques, llibertàries
o radicals en relació als costums culturals actuals,
és innegable que les dones hem canviat les relacions
socials en el segle actual. Els canvis no sempre han
estat acceptats cultural i socialment i ens han introduït
en conflictes d’identitats socials i de poder. Aquests
es poden entendre de manera sintètica a través de
dues visions del món: una naturalitzadora i l’altra
evolucionista.
La visió naturalitzadora creu que allò que
denominem com naturalesa humana s’identifica amb
comportaments socials que són diferents en funció de
la sexualitat biològica i que és precisament aquesta
la que imprimeix en els costums i les relacions els
comportaments concrets que s’han de considerar
normals i naturals. Així, obedients a la naturalesa
que ens va crear homes o dones, hem de seguir els
comportaments que les nostres cultures descriuen i
estableixen com a comportaments naturals. Qualsevol
transgressió d’aquests models i dels llocs que ocupem
es pot considerar antinatural i punible. El càstig
l’estableixen els homes. Són ells els que ens qualifiquen
com a prostitutes, adúlteres, fràgils, ens apedreguen
i d’alguna manera esdevenen els nostres amos com si
això estigués inscrit a la natura.
El moviment de dones, sobretot a partir del segle
XX, està marcat per la línia evolutiva. Aquesta última,
en la seva forma feminista plural, ha expressat sense
embuts els límits de la visió naturalista o essencialista,
ja que a partir de la seva visió es pot mantenir el
domini de l’home sobre la dona, les prohibicions
d’accés de la dona a l’estudi i a les funcions polítiques
i reforçar una imatge masculina de Déu que corrobora
els poders masculins. Estem expressant una visió
antropològica política feminista diferent, des de la
qual és possible descobrir com les diverses formes
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d’opressió de les dones es fan presents en els discursos
polítics, econòmics i d’alliberament religiós.
A Amèrica Llatina, simultàniament de manera
semblant i diferent, va sorgir la consciència
feminista. Feminista perquè indica un nou moviment
en les relacions i, per tant, va més enllà dels rols
femenins establerts per les cultures patriarcals.
Aquesta consciència va esclatar primer a les grans
ciutats amb demandes concretes com el dret a vot i
els estudis universitaris, però aviat va obrir-se espai a
d’altres àmbits i cultures amb les seves especificitats.
Més que reivindicar la propietat de les idees i teories
feministes, vam viure una mena de contagi en la
recerca de la llibertat i, a partir d’ella, la recuperació
de moltes històries locals i culturals mil·lenàries, amb
l’objectiu de transformar comportaments considerats
immutables.
Un fort vent de canvi sembla haver bufat a
la vida de les dones, donant lloc a un canvi de
llocs identitaris, a una obertura de pensaments, al
ressorgiment d’una raó crítica més enllà de l’ordre i les
raons polítiques establertes.
Les dones camperoles, per exemple, s’organitzen
en el moviment brasiler de les “Margarides”, recordant
una líder sindical assassinada al camp. Les dones
indígenes s’organitzen al voltant del feminisme
comunitari, mostrant-nos com les cultures ancestrals
també estaven marcades per jerarquies opressores de
les dones. Les dones quilombolas lluitant contra el
racisme que les oprimeix han anat prenent consciència
de l’opressió dels seus cossos per part de les jerarquies
patriarcals negres també presents en els seus mons
culturals. Dones joves dels centres i les perifèries
surten al carrer reclamant el dret a decidir sobre el seu
cos. Es manifesten contra els feminicidis, contra la
possessió dels seus cossos, contra la vulgarització del
seu sexe, contra la dominació de la religió que, en nom
d’una divinitat a imatge i semblança del poder masculí,

els lleva els seus drets i corrobora les posicions de
dominació i exclusió.
Les dones creen assemblees locals, nacionals i
internacionals per discutir problemes diversos i assumir
polítiques col·lectives que no només les beneficien
a elles, sinó a la humanitat. Així, van modificant la
comprensió que tenim d’una humanitat jeràrquica
no només basada en el poder econòmic, sinó també
basada en les identitats sexuals. Introdueixen la noció
d’interdependència recíproca capaç de dibuixar altres
maneres de viure la nostra humanitat en comunió i
amb el conjunt dels éssers vius.
Certament, els lectors estan més o menys espantats
perquè no semblen veure aquests anomenats avenços
a les seves ciutats o als governs dels seus països
de manera significativa. El cas és que els canvis
socials no es produeixen bruscament ni per decret.
Lentament puja el llevat. Lentament van obrint els ulls
i expandeixen els seus cossos cap a noves direccions
i espais. Lentament anem descobrint altres formes
de vida possibles, altres polítiques i altres relacions
socials enmig la presència dels vells comportaments.
En realitat, els moviments feministes no esperen
arribar a un cel en les relacions humanes on tot serà
perfecte. No neguen la nostra fragilitat i finitud
constitutiva, però a partir de la mateixa afirmen que
des d’avui es pot viure millor. No neguen el pluralisme
del comportament i la comprensió de les relacions
humanes, però esperen que siguem més justos i
evitem les múltiples formes de violència que hem
desenvolupat. Els signes d’aquest canvi són davant
nostre. Només cal voler veure’ls. Veure les dones al
carrer. Veure les dones als espais polítics nacionals i
internacionals, veure les dones agafant-se de la mà
perquè cap estigui sola, perquè no n’hi hagi “ni una
menys”. Veure les dones a les cuines comunitàries, les
dones manifestant-se a les portes de les presons pels
seus fills i companys presos, exigint justícia més enllà
del sistema penitenciari clàssic.
El molt que hem fet les dones, els sembla poc
a alguns perquè no accepten veure-ho, aparten la
mirada de la novetat que els provoca i prefereixen
veure sempre el mateix i seguir sempre igual. O es
veuen a si mateixos, critiquen sense pensar tot això
que veuen com si, ridiculitzant el que els mostra la
vida, minvessin la força de la nova realitat que se’ls
desvetlla.

Aprendre a veure les coses que no vull veure!
Aprendre a entendre els petits fets que se’ns posen
de manifest, encara que em resultin incòmodes,
encara que en el fons preferiria simplement mirarme el melic com si fos el centre del món. Aprendre
a veure és ajustar la mirada a la diversitat de les
relacions humanes, a les accions i reaccions i a la
complexitat del que simplement és. I allò que és, em
demostra que no he de voler copiar el poder d’aquells
que m’oprimeixen. Que no he de voler repetir el
poder jeràrquic excloent dels homes que regeixen el
món. Que no he de repetir el poder de la supremacia
blanca. Que no puc repetir l’heterosexualitat com
a model d’orientació sexual. Que no puc voler ser
mini-capitalista davant l’opressió del capital. No puc
interioritzar una única visió del món. La contradicció
que experimentem en l’intent de restaurar el dret i
la justícia és que, sense adonar-nos-en, copiem els
models existents com si fossin els que haurien de
dirigir les nostres passes i les relacions de justícia.
Expandir allò que és “vell”, el que ja existeix
sembla moltes vegades la sortida. Ens equivocarem!
L’acumulació de béns i poders d’uns sobre els altres
no pot ser un model. Ens duria a l’autodestrucció
immediata. Començaríem guerres més grans que les que
ja estem tenint. El fet que les dones copiïn el poder
i la justícia dels homes no ens durà a una altra
comprensió de la humanitat!
Cal baixar els poderosos dels seus trons, però no
coronar els humiliats amb les mateixes corones per tal
que no reprodueixin allò que critiquen. Els nous cels
i la nova terra han de néixer de l’enderrocament dels
trons que ens habiten, dels models fantasiosos que
obliden la nostra finitud i contingència. Les noves
relacions han de néixer de les necessitats reals dels
grups humans i dels éssers vius del planeta, encara que
siguin limitades i imprecises.
El feminisme juntament amb altres moviments
culturals i socials han mostrat la necessitat d’un
ampli diàleg per tal que puguin néixer noves relacions
entre nosaltres. Realment no sabem exactament
què fer. Tanmateix, començar a veure amb el cor,
veure nous gestos solidaris, relacions diferents,
expressions d’acollida de les persones més enllà de
la dualitat preestablerta del bé i del mal sembla un
camí possible i que s’ha d’exercir pas a pas.
93

POSICIÓ VITAL DAVANT
L’ESTAT DE L’ECOLOGIA,
EL MEDI AMBIENT I LA BIODIVERSITAT
Aleluia Heringer Lisboa
Belo Horizonte, MG, Brasil

Qui són els habitants de la Casa Comú? Fa
molt poc temps que aquesta pregunta s’ha fet
necessària, urgent i, encara més, ha començat a
tenir tot el sentit. Comú a qui? Entre nosaltres
mai s’ha posat en dubte que som els seus únics
propietaris i habitants. Tota la resta, rius, oceans,
boscos, selves, animals o manglars, són éssers
o entitats creades únicament per servir-nos. Per
comoditat i interès, s’ha imposat la visió errònia
de l’explotador-destructor en detriment de la
del majordom-cuidador. Hem reduït a la meitat
les poblacions d’animals salvatges i actualment el
90% dels animals més grans del món són humans o
bé animals domesticats per al nostre consum. Ens
situem per sobre i fora de la natura, com si fos un
marc per a la nostra existència, com tan bé retrata
el Papa Francesc a l’Encíclica Laudato Si.
Les fortes advertències d’investigadors de
tots els continents ens avisen que aquesta
posició és insostenible. L’informe del Grup
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi
Climàtic (IPCC, en les seves sigles en anglès) de
2018 destacava, en aquella ocasió, la petita finestra
d’oportunitat que tenia la humanitat per sortir del
perillós camí de l’escalfament global. Al novembre
de 2019, onze mil científics van signar un article
publicat per la revista Bioscience, declarant que
el planeta s’enfronta a una emergència climàtica.
Fins i tot amb dades i proves coherents, continuem
actuant com si res no passés. En un context on la
desigualtat social fa que tot i que la tempesta sigui
igual per a tothom, comptem amb embarcacions
i recursos diferents, la crisi climàtica, tot i ser
ignorada, ja s’escolta, es veu i se sent. La seva
marxa és intensa i tronadora, i avança sense pietat
cap als països i poblacions més vulnerables.
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L’Homo sapiens és el factor més important en el
canvi de l’ecologia global, fins al punt que ha donat
nom a l’edat de la humanitat, l’Antropocè. David
Wallace Wells, autor del llibre La Terra Inhabitable,
diu que “més de la meitat del carboni dissipat a
l’atmosfera, a causa de la crema de combustibles
fòssils, s’ha emès en les darreres tres dècades”,
es refereix als anys 70, 80 i 90. Estem desafiant
la capacitat inherent de la natura per produir
vida. Curiosament i per desgràcia, hem causat més
danys al destí del planeta i a la seva capacitat de
sostenir la vida i els ecosistemes, després de les
diferents conferències climàtiques, Kyoto, informes
de l’IPCC, entre d’altres. Això vol dir que “ja hem
engendrat més destrucció pel pensament que per la
ignorància”, assenyala Wallace Wells.
Només una perspectiva d’existència compartida,
d’origen i destí amb tota la creació, tenint
en compte les connexions, el context i les
interdependències entre tots els éssers i fenòmens,
ens podrà rescatar. Una conversió ecològica capaç
d’alterar profundament la nostra manera de
pensar, ser i actuar és urgent i inevitable.
És en aquest caos actual on se’ns demana ser-hi.
Pensem: tot és massa gran. La tendència és retirarnos en la nostra insignificança i impotència; però,
conscients de les nostres responsabilitats, no ens
podem acomodar. Afortunadament, hi ha moltes
iniciatives potents procedents de persones de tots
els àmbits de la vida. Cal tenir en compte algunes
premisses al nostre equipatge.
Quan la missió és gran i amb molt de pes,
potser no és aconsellable fixar la mirada a dalt de
tot de la muntanya. Correm el risc de rendir-nos.
Tanmateix, és possible identificar què és al nostre
abast i començar. Avui puc caminar un tram del

camí i demà un altre. Les meves cames s’enfortiran
i els meus passos seran menys pesats. La meva visió
s’eixamplarà. Maduraré a mesura que pugi. Trobaré
socis i germans que, en comunió, ajudaran a portar
la càrrega i m’animaran. Ens enfortirem apreciant
les formes d’organització i el llenguatge de la
mateixa natura, i ens educarem escoltant la saviesa
que ve dels pobles de la selva. Sensibilitzats,
ens veurem obligats a revisar la nostra actuació
arrogant.
David Kopenawa Yanomami, al llibre La caiguda
del cel, ens diu que molt abans que les paraules
ecologia, sostenibilitat o medi ambient existissin
entre els blancs, ja estaven entre ells, encara que
no les anomenaven de la mateixa manera. De fet,
no calia anomenar-les, perquè, per als pobles
indígenes, “l’ecologia no està fora de nosaltres.
Som nosaltres mateixos, com ho són els animals, els
arbres, els rius, els peixos, el cel, la pluja, el vent i
el sol”. Això és la interdependència, una paraula
clau que hem d’interioritzar si volem emprendre
una correcció del curs actual. No podem oblidar
que som animals terrestres i humans. Ens correspon
alfabetitzar-nos en el llenguatge de la natura, on
hi ha relacions, no jerarquies. I, encara que n’hi
haguessin, “qui vulgui ser més gran, que sigui el
servidor”.
Hem d’ampliar el nostre radi de compassió cap
a tots els éssers, subjectes d’una vida i sensibles.
Tenen dret a la vida, a la llibertat i a la integritat
física. Aquí rau un camp molt poc explorat en
els nostres debats. Caldrà renunciar a algunes
coses i repensar hàbits i estil de vida. En el vers
19 de l’Encíclica Laudato Si, el Papa Francesc ens
adverteix que cal “prendre consciència dolorosa,
atrevir-nos a transformar el que passa al món en
patiment personal i, d’aquesta manera, reconèixer
la contribució que cadascú pot fer”. Això vol dir
que hem de revisar hàbits i valors i preguntar-nos,
per exemple, què tenim nosaltres a veure amb
el fet que, al Brasil, l’agricultura sigui l’activitat
responsable del 60% al 65% de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle i del 98,8% de la
desforestació al Cerrado, el segon bioma més
gran del Brasil. Ocupa una superfície equivalent

a Portugal, Espanya, França i Itàlia juntes i
és on neixen la majoria de rius que alimenten
l’Amazones. També és un dels biomes amb més
biodiversitat del món i un dels més devastats,
segons dades publicades el setembre de 2021 pel
projecte MapBiomas, que comporta la desforestació
i degradació de grans superfícies per a la
plantació de soja i blat de moro per a la producció
d’alimentació animal per al mercat exterior. A més
del Cerrado, la selva amazònica es troba entre les
zones més afectades. Amb la nostra forquilla podem
impedir l’avanç despietat de la destrucció sobre els
nostres biomes.
Sebastião Salgado, el gran fotògraf de Minas
Gerais, ens inspira quan diu, en el seu llibre Da
minha terra à Terra, que “cap fotografia no pot
canviar res en la pobresa del món. Tanmateix,
sumades a textos, pel·lícules i tota l’acció de les
organitzacions humanitàries i ecologistes, les
meves imatges formen part d’un moviment més
ampli de denúncia de la violència, l’exclusió o els
problemes ecològics. Aquests mitjans d’informació
ajuden a conscienciar-nos sobre la nostra capacitat
per canviar el destí de la humanitat”. Si tornem a
escriure aquesta frase, tenint en compte la nostra
vida, entendrem que l’acció individual o el petit
grup o projecte en què estem participant no són
menyspreables, al contrari, s’afegirà al de tantes
altres persones i moviments que pressionen cap
a una de les possibles direccions i futurs del
viatge de la humanitat.
El futur passa per actes rutinaris, en la
implicació i la força de gent corrent, anònima
i senzilla. El curs, les tendències, les modes, el
mercat, les disputes de significats i narracions
passen per les banderes que aixequem, per les
causes que recolzem, per allò que comprem. Les
nostres eleccions no són ingènues, ni molt menys
neutrals. Creem grans mosaics, imatges que envien
missatges i anuncien als altres i al món allò que
volem estimar i construir. És en les micro-relacions
socials, en l’educació, en els nostres escrits,
discursos i silencis, on donarem ritme i contorn a
aquest moviment encara descontrolat i ràpid.
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Després de l’adversitat
hi ha esperança: Resiliència
Norelis Álvarez
“La resiliència és l’art de navegar en els torrents,
la capacitat de ser feliç fins i tot quan tens ferides a l’ànima”.
La resiliència fa que “cap ferida sigui un destí”.
Boris Cyrulnik
Adoptat de l’anglès resilience i derivat
etimològicament del llatí «resilio/resilire», que
es refereix a la idea de tornar enrere amb un
salt. Aquest terme va ser emprat originalment
en la metal·lúrgia i l’enginyeria, per designar les
característiques de certs materials per resistir un
impacte i tornar al seu estat original, després va ser
adoptat per les ciències socials i ha ressonat durant
els darrers anys com una habilitat d’enfrontament
fonamental que requerim en temps de crisi.
Què és la resiliència?
El neuròleg i psiquiatra francès Borys Cyrulnik,
la defineix com la capacitat d’«iniciar un nou
desenvolupament després d’un trauma». Edith
Grotberg (1995), la defineix com la capacitat
humana universal per «fer front a les adversitats de
la vida, superar-les i ser transformat positivament
per elles». No es tracta només de tenir l’habilitat
d’afrontar la dificultat, ni només de superarla sinó, a més, de deixar-se transformar i
experimentar un creixement a partir d’aquesta
experiència. L’adversitat ens pot deixar cicatrius,
però és a les nostres mans escollir com les
percebrem i incorporarem al nostre nou jo.
Destaca el plantejament que fa Stefan
Vanistendael (1993), l’entén, no pas com un rebot,
una cura total ni un retorn a un estat anterior sense
ferides, sinó com l’obertura vers un nou creixement,
una nova etapa de la vida en la qual la cicatriu de
la ferida no desapareix, però sí que s’integra en
aquesta nova vida en un altre nivell de profunditat.
A la nostra Llatinoamèrica, marcada per la
violència, la migració forçada en alguns països i la
recepció de migrants a d’altres, els constants canvis
polítics, desastres naturals i més recentment la
pandèmia de la Covid-19 que ha deixat la majoria de
la nostra població en situació de «dol complicat»,
96

Canadà

fruit de les múltiples pèrdues experimentades,
definitivament ser resilients no vol pas dir que no
ens afecti l’adversitat, sinó que fins i tot quan s’ha
viscut o s’està vivint en situació de risc, d’exclusió,
o fins i tot s’ha experimentat un esdeveniment
traumàtic de qualsevol mena, puc identificar factors
interns i externs sobre els quals em puc recolzar i
reconèixer, a més, oportunitats de creixement en
aquesta situació.
És a dir, que puc enumerar no només les meves
pèrdues, sinó també els aprenentatges que he
obtingut en travessar aquest moment de la meva
història personal i social, i aconsegueixo integrarlos per crear una nova normalitat a la meva vida.
Una habilitat innata o adquirida? Com
s’enforteix?
La resiliència s’aprèn al llarg de la vida, tenint
les seves bases fonamentals en la infantesa, en el
vincle d’aferrament segur, en la fonamentació d’una
sana autoestima, que és fruit de sentir-se protegit,
estimat i acceptat com a persona, i en l’adquisició
i pràctica de recursos interns. A Canadà, he entès
que a aquelles persones que durant la seva infantesa
i adolescència se’ls ha donat tot allò que desitgen,
sense exigir-los-hi cap esforç superior; aquells
que s’han acostumat a comptar amb les facilitats
d’un país amb una alta qualitat de vida, tenen
més dificultats per identificar recursos interns, per
afrontar i superar l’adversitat quan arriba.
Ser resilients, en aquest sentit, ens fa
sobreposar-nos a la dificultat o al trauma sabent
que podem cercar alguna altra solució, que podem
aprendre noves mirades al problema i enfortir noves
habilitats d’afrontament.
Vull, a més, deixar clar que cap extrem fa bé,
ni el desgast del «múscul emocional» ni l’absència
total d’exercitar-lo, entenent aquesta analogia com

l’adquisició i pràctica d’estratègies d’enfrontament
emocional sa. Així, tant la mancança d’establir un
vincle d’aferrament sa durant la infantesa, com
també la sobreprotecció impedeixen desenvolupar
les nostres habilitats de resiliència. Per exemple,
el nen o nena a qui no se li permet cometre errors
i aprendre’n, assumir riscos i reflexionar sobre les
conseqüències, serà un adult amb moltes pors,
manca d’autoregulació i locus de control intern.
Podem concloure en aquest punt que la
resiliència és una habilitat que s’adquireix
i enforteix al llarg de la vida a través de
l’enfortiment consistent de la nostra autoestima, la
independència, l’establiment de relacions sanes, la
creativitat, el sentit de l’humor i la introspecció.
Com SER més resilient?
Comença per enumerar les adversitats que has
trobat pel camí, podries tenir en compte moments
que t’han marcat a la vida, o podries només
considerar aquells esdeveniments particularment
desafiants durant aquests darrers tres anys.
Identifica els teus recursos personals. Com
vas aprendre les teves habilitats de resiliència? De
quina manera has superat situacions adverses en
el passat? T’han sigut útils aquestes habilitats per
afrontar els reptes de la vida?
Una persona resilient accepta la realitat tal
com és. Si et trobes navegant enmig d’una tempesta
i tu ets un vaixell de paper, entendràs que el repte
no és només la condició externa (la tempesta) sinó
que requereixes enfortir el material amb què estàs
fet, potser tinguis més possibilitats de superar-la si
estàs fet d’acer, és a dir, si comptes amb capacitat
d’afrontar i superar l’embat de les onades de la vida
amb coratge i sense sucumbir davant la condició
interna.
Quan ens enfrontem a l’adversitat és fonamental
reconèixer el que tinc sota el meu control i el
que no tinc sota el meu control. Ambdues són part
de la realitat, però únicament puc incidir en una:
la que està sota el meu control i aquesta llista és
senzilla: els meus pensaments, les meves emocions,
les meves decisions i les meves accions.
Ser resilient no significa que no siguem capaços
de sentir estrès, pressió o no tenir conflictes, però
significa que puc fer-me conscient dels meus
pensaments catastròfics i escollir pensaments
alternatius que m’ajudin a generar una visió
optimista, essent capaç de reconèixer que tot és

per bé i que de la dificultat en resulta sempre un
aprenentatge que em construeix. Et convido a
enumerar al menys tres coses que has après de TU
MATEIX els darrers tres anys.
A part d’abraçar la realitat i flexibilitzar el
pensament, un altre recurs indispensable per al
desenvolupament de les habilitats de resiliència
és la capacitat d’aprendre permanentment a
gestionar les meves emocions. Quan vivim una
circumstància difícil o un esdeveniment estressant,
la majoria normalment experimenta diferents
emocions, per exemple: por intensa, molta tristesa
o una gran desesperança. El cervell humà compta
amb estructures destinades a la preservació de
l’espècie i dispara respostes automàtiques d’alerta
per afrontar, fugir o paralitzar-se davant situacions
de risc. Aquestes, a més, generen una sèrie de
reaccions fisiològiques: el nostre cor s’accelera, la
nostra respiració esdevé més superficial fins al punt
que sentim que no podem respirar, tenim tensió
muscular, mal de cap, malestar estomacal, etc. És
natural experimentar totes aquestes sensacions
durant un breu període de temps després de
l’esdeveniment estressant; no obstant, si aquestes
reaccions es mantenen durant un període llarg de
temps, poden arribar a interferir en la nostra vida
diària, a casa nostra, a la nostra vida social, o a
la feina. Si seguim en continuïtat amb la llista
d’esdeveniments adversos que hem iniciat uns
quants paràgrafs enrere, aquest serà el moment per
identificar les nostres emocions més recurrents de
la darrera setmana, el darrer mes, el darrer any o els
darrers tres anys. Serà interessant aquest balança.
Ànims!
Finalment, enumera les teves benediccions. Cada
història personal és única i cadascú escull on posar
el focus d’atenció en explicar-la: en el cop (trauma,
pèrdua, abandonament) o en què vaig decidir fer-hi.
La gratitud és, si es vol, una de les actituds més
sanadores i que, segons la psicologia positiva, marca
la diferència entre desenvolupar una depressió o fernos resilients. Escull la gratitud, escriu en aquesta
agenda al final de cada dia tres coses per les quals
donar gràcies, veuràs com el teu cervell floreix i el
teu rostre s’il·lumina.
El riu flueix entre pedres i desviaments, sempre
flueix, com tu, perquè després de l’adversitat, hi ha
esperança!
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CONSTRUIR RELACIONS SOLIDÀRIES
DES DE LA BASE
Jean Ann Bellini

Goiânia-GO, Brasil

Les persones que han tingut el privilegi de
créixer en un lloc on les seves famílies tenien
algun tipus de parentesc o bé eren amigues entre
sí, se sentien més segures, doncs compartien
valors i costums. Aquestes persones tenien un fort
sentiment de pertinença, no només a la seva pròpia
família, sinó també a la seva comunitat, al seu barri,
a la gent de la seva terra.
Altres persones emigraven sovint i, a la nova
comunitat, s’havien d’adaptar als costums i a la
forma de vida de les famílies que hi vivien. Al
principi, de vegades, se sentien estranys, fora de
lloc, però, amb el pas del temps, anaven creant nous
vincles. Els que emigraven juntament amb familiars
o amics, en general, tenien més facilitat per adaptarse, ja que es podien relacionar amb la gent de la
seva coneixença.
A la regió de la Prelatura de São Félix do
Araguaia, al nord-est de Mato Grosso, als anys
80 i 90, la població era força diversa. En alguns
municipis, la majoria de famílies eren emigrants
del nord i nord-est del Brasil, en d’altres pobles,
en canvi, hi predominaven les famílies vingudes
dels estats del sud del país. Posteriorment, als anys
2000, ja hi havia molta “barreja” arreu, tot i que es
mantenia un flux continu de famílies que emigraven
d’altres estats, a la recerca de terra per treballar.
Així, a cada un dels 15 municipis que engloba
la Prelatura de São Félix do Araguaia, hi trobem
famílies “sulistes” (del sud del Brasil, moltes d’elles
descendents d’alemanys), “nordestines” (dels estats
dels nord-est, més pobres), dels estats de Goiás, de
Minas Gerais o de São Paulo.
Molt sovint, als anys 80 i 90, arribaven grups
de famílies, parents, amics, que s’instal·laven
a la mateixa regió, a prop els uns dels altres.
Nosaltres, com a agents de pastoral d’aquella
església, ens vam adonar que, en aquests casos,
el procés de convivència amb els veïns més antics
era raonablement fluid. Però, al mateix temps, vam
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constatar que algunes famílies que emigraven soles
tenien dificultats per encabir-se, adaptar-se i que es
trobaven una mica aïllades, al marge de la comunitat
ja establerta.
Com a agent pastoral de la Prelatura de São
Félix do Araguaia i també de la CPT, la Comissió
Pastoral de la Terra, la meva missió era doble:
d’una banda, promoure la participació de les
persones i les famílies en la comunitat de fe i en
les organitzacions populars. La nostra experiència
de convivència amb la gent dels pobles va confirmar
que, en la majoria dels casos, aquesta participació
afavoria el sorgiment de vincles de solidaritat i
suport mutu entre famílies i persones. Així, quan es
produïen situacions adverses, aquestes famílies,
comunitats i organitzacions eren més capaços
de resistir i superar reptes i dificultats amb més
facilitat que les famílies o persones que preferien
mantenir-se “soles”.
Als pobles on hi havia més diversitat cultural
entre les famílies, el procés per preparar les
festivitats, o qualsevol altre acte celebratiu, era
difícil, perquè de vegades la gent d’una regió
volia celebrar-ho o organitzar-se d’una manera
concreta i, en canvi, la gent amb altra procedència
i costums volia fer-ho al contrari. Es donava un
fenomen semblant en l’organització de sindicats i
associacions: alguns valoraven més la cura amb la
paperassa i la burocràcia, i d’altres afavorien més
l’acció. Aquestes diferències, de vegades, creaven
tensions en els grups.
Les tensions són inevitables, però com actuem
enfront aquestes tensions pot variar molt. Hi ha
persones amb el do de la conversa, que ajuden les
persones a expressar-se i a intentar entendre’s per
arribar a un consens. Altres persones es limiten a
insistir en la seva posició, repetint la seva opinió,
mentre que els altres callen, sense arriscar-se a
opinar, perquè no els agrada la discòrdia. En aquest
darrer cas, algunes persones romanen en silenci

durant les discussions, però després diuen que no hi
estaven d’acord i que per això no deien res.
Nosaltres, com a Agents Pastorals, vam
acompanyar molts grups, moltes comunitats. Vam
veure grups trencant-se, o persones que senzillament
marxaven, quan les tensions persistien sense
resolució, o quan el grup no podia superar les
tensions internes.
Segons la meva experiència, el que marca la
diferència és el grau de pertinença que senten
les persones a la comunitat, a l’associació, al
sindicat... i, al final, a la causa comuna, a l’objectiu
comú. I la pertinença es construeix , en el dia
a dia, en les relacions entre les persones, en les
tasques realitzades en comunitat, en les intencions
frustrades, en els reptes enfrontats i superats, en els
èxits i en els fracassos.
Però per construir aquest sentiment de
pertinença cal que les persones que formen part
del grup o comunitat se sentin reconegudes,
escoltades, valorades, preses seriosament. És cert
que llavors ens enfrontem amb un dilema: quin tipus
de lideratge afavoreix el creixement del sentit de
pertinença? Quin tipus ho dificulta?
Quan una persona actua de tal manera que
tracta els altres com els seus ajudants, dominant
les converses, fent preguntes i ja responent, o quan
l’altra persona parla, repetint-ho tot amb les seves
paraules, com si fos idea seva... , el “vincle” entre
les persones del grup es debilita, es torna tènue. En
aquests casos pot passar que a les altres persones
del grup els costi sentir que aquella proposta, o
iniciativa, o fins i tot la decisió final s’hagi construït,
de fet, de manera col·lectiva.
En aquests casos, quan la proposta, la iniciativa,
o la decisió presa té èxit, el líder es fa gran davant
del grup, però quan no surt bé, a vegades, el líder
acusa els altres membres del grup de no haver seguit
correctament les seves directrius... En aquests casos,
algunes persones acaben allunyant-se, renunciant al
grup.
Un lideratge constructiu i democràtic motiva
l’acció col·lectiva, és a dir, motiva a les persones a
assumir i dur a terme una acció col·lectiva. Com?
Sense fer discursos llargs, iniciant i promovent
les converses, fent preguntes, ESCOLTANT ELS
ALTRES, “cosint” les opinions dels altres, deixant
el temps que sigui necessari perquè la majoria

parli, donant idees, opinions,... sense atropellar el
procés. Per a un lideratge constructiu, el procés
és tan important com el resultat. Quan s’arriba a
la conclusió, a la decisió, l’assumpció col·lectiva
d’aquella idea és més natural, doncs la majoria
de la gent del grup sent que ha tingut veu en el
procés. Hi ha més possibilitats que, en el futur, una
altra persona s’arrisqui a proposar alguna cosa que
comenci un procés diferent, no cal esperar sempre
que sigui la mateixa persona la que lideri el grup.
Una comunitat, una organització pot tenir més
d’un lideratge. El lideratge no es limita a qui ha
estat elegit/escollit per dirigir, coordinar. De fet,
a aquestes persones els correspon exercir el seu
lideratge de manera solidària, constructiva, evitant
disputes, animant a més gent a expressar-se, a
opinar.
Tradicionalment, en les cultures camperoles,
l’home actuava com a cap de família, assumia el
paper de representar la família fora, de vegades
decidia per tots els seus membres. Durant molt de
temps, els rols socials al camp estaven ben definits,
el que feien els homes era diferent del que feien les
dones. Però més enllà de la família, a la societat,
amb el pas del temps i la barreja de cultures, més
dones han esdevingut protagonistes. Us explico un
cas, per il·lustrar i deixar com a reflexió d’aquesta
conversa:
Durant els anys 80 i 2000, nosaltres, des del CPT,
vam acompanyar els Sindicats de Treballadors Rurals
(STR) als municipis de la Prelatura de São Felix do
Araguaia. Hi va haver molts conflictes per causa
de terra a la regió i els STR atreia homes valents,
que van fer front a les amenaces i la violència dels
latifundis. La majoria d’aquests homes tenien una
manera de liderar enfrontar-se a l’enemic, desafiant
la prepotència dels terratinents, fins i tot en públic,
etc., però aquesta manera de fer no sempre va
funcionar bé dins els Sindicats o les associacions, en
les seves assemblees i reunions.
Recordo que, en una Reunió Intersindical a
mitjans dels anys noranta, un líder sindical va dir
que potser era el moment d’escollir dones per
dirigir els STR, ja que tenien una manera diferent
de liderar. Altres homes presents van coincidir
amb ell, i als anys següents diverses dones van ser
escollides presidentes dels seus STR i van exercir
molt bé un lideratge constructiu.
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El paper de les dones
en la transformació social
Yolanda Chávez

Los Angeles, Califòrnia, Estats Units

Des de les lluites organitzades per exigir
els seus drets fonamentals, fins a la pràctica
de la sororitat com una eina política per a
la transformació social les dones s’organitzen
per fer-se escoltar, visibilitzar-se i exigir
el reconeixement dels seus drets més
bàsics. Les veus de les dones que els segles
XVIII–XIX lluitaven pels seus drets civils, es
pronunciaven així: «Sense drets civils per a
les dones no hi ha revolució»; a la segona
meitat del s. XIX–primer terç del XX, les seves
veus lluitaven pels drets polítics: «Sense
drets polítics per a les dones no hi ha pau ni
democràcia»; a la segona meitat del segle
XX i principis del XXI, les seves veus exigien
drets socials: «Sense drets socials per a les
dones no hi ha drets humans ni justícia». El
2017, els pronunciaments femenins van passar
d’exigir drets a exigir justícia fins arribar no
tan sols als tribunals sinó a la consciència del
col·lectiu social.
La transformació social des de les
modificacions dels codis penals
A Xile, el projecte «sense consentiment és
violació» va recolzar la idea de legislar des de
la Comissió de Dona i Equitat de Gènere, un
projecte de llei per modificar el Codi Penal en
matèria de tipificació del delicte de violació.
Després de diverses jornades d’audiències
públiques, la Comissió Especial Encarregada
de conèixer iniciatives i tramitar projectes
de llei relacionats amb la dona i la igualtat
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de gènere, va recolzar per unanimitat aquest
projecte de llei que modifica el Codi Penal en
matèria de tipificació del delicte de violació.
Legislar per prevenir, atendre i sancionar
la violència en l’àmbit familiar
La violència sexual que han patit milions
de nenes i dones a Mèxic constitueix un
greu atemptat als drets civils, polítics i
socials. Fins fa poc temps aquesta arrelada i
denigrant pràctica havia trobat en el «respecte
a la vida privada» el principal argument de
les institucions de l’Estat per mantenir-se
al marge, propiciant així que diàriament
s’escrivissin interminables històries de vexació,
dolor i mort.
A la dècada dels noranta el moviment de
dones, acompanyat d’organitzacions de la
societat civil afins a la causa reivindicadora
dels drets humans de les dones, van
aconseguir posicionar a l’agenda pública el
tema del combat a la violència, especialment
la que es manifesta en l’àmbit familiar.
Amb el recolzament de la ciutadania,
el moviment de dones va recollir aquesta
preocupació i va plantejar al Congrés local
la urgent necessitat de legislar per prevenir,
atendre i sancionar la violència en l’àmbit
familiar. Actualment 28 entitats federatives
compten amb una llei sobre la matèria; 30 han
establert com a delicte la violència familiar i
moltes han creat mecanismes de seguiment.
Reconeixent en la història els passos
que les dones han avançat en la lluita per

transformar les seves realitats socials des del
moment que comencen a organitzar-se per
exigir els seus drets fonamentals, ens ve al cap
la pregunta: sense aquests moviments, hauria
sigut possible la transició envers models de
justícia social igualitària per a homes i dones?
Actualment les dones s’organitzen en
col·lectius sororals amb propòsits molt
específics ja que en cadascuna d’elles hi ha
una causa en particular que les agermana, com
les mares que cerquen les seves filles i fills
desapareguts pel crim organitzat a Mèxic; el
col·lectiu que lluita contra la violència digital
que viuen les dones a les xarxes socials; el
col·lectiu Caminantas, dones migrants que

s’acompanyen, s’informen i es protegeixen
entre elles mentre habiten una terra que no és
la seva; les activistes mediambientals; les que
legislen pel seu dret per aconseguir l’aprovació
de lleis que protegeixin les dones de l’abús i la
violència, entre tants d’altres col·lectius.
La postpandèmia està marcant un punt
i apart en el paper de les dones en la
transformació social en els seus diferents
moviments. L’acció d’exigir justícia s’ha
transformat ara en la tasca d’organitzarse per teixir xarxes de suport sororals.
Xarxes que juguen un paper fonamental en la
transformació social.

El Corredor Sec de L’Amèrica Central
oxfam
En aquest corredor conflueixen els
elements bàsics de la fórmula de la fam:
pobresa estructural, indiferència dels
governs i vulnerabilitat davant els efectes
de l’emergència climàtica. El Corredor està
constituït pels territoris de Mèxic, El Salvador,
Guatemala, Hondures i Nicaragua i el seu nom
es deu a les extremes sequeres de la zona
que es perllonguen per l’arribada tardana
de l’època de pluges, afectant la producció
agrícola. La desforestació, les indústries
extractives, la contaminació, les pèrdues de
sòl cultivable per l’erosió i les pràctiques
agrícoles inadequades, contribueixen a
danyar encara més la terra. La regió depèn de
l’agricultura de subsistència i per tant l’accés a
la terra és fonamental per cultivar els aliments
de les famílies.
Les sequeres del 2018 i 2019 van deixar un
72% dels i les agricultores de subsistència en
inseguretat alimentària moderada o severa. El
2020, amb la irrupció de la pandèmia i el pas

de les tempestes tropicals Amanda i Cristòfol i
els huracans Eta i Iota, la fam es va aguditzar.
En l’actualitat un 86% de les famílies del
Corredor Sec viuen en inseguretat alimentària.
Per un costat l’impacte del canvi climàtic,
reflectit en les sequeres i les pluges, i per
l’altre, la pandèmia, la violència i la limitada
capacitat dels estats per oferir xarxes de
protecció social podria deixar 7 milions de
persones en situació de pobresa extrema i
incrementar en un 120% la xifra de persones en
inseguretat alimentària pel 2030 si no es fa res.
Cal recordar que l’Amèrica Central és
responsable únicament del 0,5% de les
emissions mundials de gasos amb efecte
hivernacle, però és una de les regions més
afectades. A països com Guatemala cada
vegada hi plou menys i els períodes de sequera
són més llargs i freqüents provocant la pèrdua
de les collites. La manca d’aliments castiga
especialment els més petits: 1 de cada 2
menors de 5 anys pateix desnutrició crònica.

FONT: Oxfam (2021) Los rostros del hambre en Centroamérica. https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/rostros-hambre-centroamerica
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L’extractivisme a Perú
i l’afectació de drets
José de Echave
Perú

Els extractivismes no només estan arrelats als
territoris, sinó també a la història dels països i
en l’evolució de les lluites socials. En el cas de
Perú, un capítol especial vinculat a la presència
de l’extractivisme miner han sigut els conflictes de
resistència que venen de fa temps.
Això no obstant, des que l’any 2004 la
Defensoria del Poble va començar a elaborar els seus
informes sobre conflictes socials, va anar quedant
establert que la conflictivitat social a Perú havia
obert un nou capítol: els anomenats conflictes
socioambientals o ecoterritorials, van començar
a ocupar un rol estel·lar i, entre ells, els casos
vinculats a la mineria van passar a representar el
percentatge més alt.
La mineria va tenir una nova etapa d’expansió
territorial des de la dècada del 90 del segle
passat. Diversos ecosistemes van començar a
estar pressionats: páramos i sistemes d’estanys
altoandins, capçaleres de conques, l’Amazònia,
glaceres, entre d’altres. La dada més impactant
va ser l’evolució de les concessions mineres, que
van passar d’aproximadament 2 milions 250 mil
hectàrees a començaments de la dècada del 90 a
15 milions 600 mil hectàrees a finals de la mateixa
dècada i gairebé 27 milions els anys del súper cicle
de preus de les matèries primes (2003-2012).
L’evolució de la conflictivitat social i els seus
actors
Posar la noció del territori com un dels eixos
centrals de l’anàlisi, permet entendre com s’han
vingut configurant els diferents processos socials i
com les poblacions afectades han afrontat l’expansió
extractivista. El cert és que no hi ha mineria sense
el control de grans extensions de terres i tampoc
sense el control de l’aigua i d’altres béns naturals
que, abans que arribés aquesta activitat, menaven
les poblacions locals.
La defensa dels territoris davant del
creixement accelerat i caòtic de la mineria, ha
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sigut i continua essent un component central
que caracteritza el model extractivista a Perú. A
més, els conflictes també van col·locar en primer
pla una varietat d’actors socials que resistien:
comunitats camperoles, pobles indígenes, fronts
de defensa, associacions de productors, moviments
ambientalistes, rondes camperoles, són alguns dels
actors que van anar adquirint protagonisme a les
lluites de resistència.
La intensitat dels conflictes vinculats
a l’extractivisme no només es mesura pel
nombre d’esclats socials, sinó també pel
nombre de persones mortes i ferides com a
conseqüència d’enfrontaments. La base de dades
de la Coordinadora Nacional de Drets Humans
comptabilitza que en el període 2001-2020, 159
defensors ambientals van morir i 2.326 van ser
ferits en conflictes socials. Només des de l’inici de
la pandèmia, 14 defensors ambientals han sigut
assassinats a Perú, sobretot membres de pobles
indígenes que defensaven els seus territoris de
diferents amenaces.
Un altre aspecte a tenir en compte és que
els conflictes vinculats a la mineria han anat
evolucionant. A les primeres etapes del cicle
expansiu s’expressaven bàsicament estratègies de
resistència de les poblacions i l’objectiu era aturar
els projectes que eren percebuts com una amenaça
a les seves formes de vida i als seus territoris. No
obstant, els actors locals i aliats no només s’han
limitat a qüestionar un determinat projecte; també
van començar a qüestionar les polítiques que
impulsen l’extractivisme: es qüestionaven les regles
de joc; les polítiques de concessions mineres; els
estudis d’impacte ambiental i els seus processos
d’aprovació; l’absència de mecanismes de consulta
i participació ciutadana; la manca de fiscalització;
la precarietat de la gestió ambiental, entre d’altres
aspectes.

Les respostes des de l’Estat
Les estratègies d’abordatge dels conflictes
des de l’Estat, s’han caracteritzat en general per
respostes puntuals, cas per cas, intervenint gairebé
sempre quan els conflictes entraven en la fase
d’escalada i d’extrema polarització. Una de les
principals tesis que manegen tant les empreses com
l’Estat, és la del complot: que apunta a senyalar
l’existència d’estratègies suposadament orquestrades
de manera perfecta per actors que volen aturar la
inversió minera i la d’hidrocarburs i on s’empra la
preocupació ambiental com una mena de coartada.
A Perú, un exprimer ministre, Oscar Valdés, enmig
del conflicte de Conga i Espinar, va arribar a parlar
d’una xarxa molt ben organitzada que estava
tramant un complot contra el país i que comptava
amb connexions internacionals.
La tesi del complot acaba justificant les
respostes autoritàries davant dels conflictes:
els estats d’emergència, la militarització i la
criminalització de la protesta, davant la necessitat
d’enfortir les pràctiques i una institucionalitat
democràtica. D’aquesta manera, no només s’ignoren
les bases objectives que hi ha en l’origen dels
conflictes, sinó que un conflicte social es transforma
o es redueix a una mena de problema d’ordre públic
i així es cerca com justificar l’estratègia dura, que
declara estats d’emergència i militaritza els territoris
i criminalitza la protesta, precisament per restablir
l’ordre públic.
La tesi del complot també simplifica en extrem
la visió del conflicte i busca com homogeneïtzarla: tots els conflictes respondrien a les mateixes
causes i es desenvolupen estratègies similars
«anti activitats extractives o anti inversió». No es
reconeix cap demanda o agenda legítima per part de
les poblacions i les seves organitzacions.
El cert és que no pas tots els conflictes són
iguals o apunten als mateixos objectius. Hi ha
casos on el qüestionament i el rebuig al projecte
és el nucli central de la protesta. Aquests casos
de conflictes de resistència i rebuig s’han vist en
diferents moments a Perú: podem esmentar el cas
de Tambogrande i Río Blanco (Piura), Cerro Quilish i
Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa), Santa Ana
(Puno), entre d’altres.
Però hi ha altres casos que apunten a
aconseguir nivells d’acord i negociació amb les

empreses extractives en temes socials, econòmics
i ambientals. Aquests conflictes, que es poden
qualificar com de convivència, es donen, per
exemple, a les zones amb presència d’una mineria en
activitat i en casos d’una llarga presència, com és el
cas de la Sierra Central (Pasco, Junín) o al sud del
país (Espinar i Cotabambas).
L’agenda pendent
Una lectura diferent i alternativa sobre
els conflictes apunta a afirmar que no es pot
entendre el que està succeint en relació a
activitats extractives com la mineria sinó és com
el manteniment d’una situació caracteritzada per
un conjunt d’asimetries: no hi ha un escenari que
resumeixi de millor manera una relació asimètrica,
que la convivència entre una gran empresa
multinacional minera i una població rural a Perú.
Anthony Bebbington, a Industrias extractivas.
Conflicto social y dinámicas institucionales en la
Región Andina (2013), planteja un interrogant clau
sobre les possibilitats i l’evolució dels conflictes:
entraran aquests conflictes en una espiral viciosa o,
al contrari, serà possible que es puguin forçar canvis
constitucionals i polítics? Són gairebé tres dècades
d’expansió minera a Perú que ha provocat impactes
acumulatius; estrès social i ambiental en els
territoris i una clara afectació de drets que espera
respostes i canvis substantius.
Els conflictes vinculats a la mineria i les
crisis que provoquen mostren amb claredat fins
a quin punt es presenten problemes i bretxes
de governabilitat. Una situació de bretxa de
governabilitat es produeix quan els actors
econòmics (Estats, empreses, inversionistes en
general) pretenen anar més enllà de la capacitat
que té una societat de controlar i regular
aquestes inversions en funció del bé comú (John
Ruggie, Informe sobre Empresas y Transnacionales y
Derechos Humanos).
Construir governança amb un clar enfocament
de reconeixement de drets i cobrir bretxes de
governabilitat, són els reptes que han de ser
assumits pels diferents actors compromesos amb
aquesta problemàtica, alhora que es plantegen
alternatives a les polítiques públiques vigents,
cercant com trobar els equilibris econòmics, socials,
culturals i ambientals que han estat fent falta.
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Economia social: desafiant el passat,
construint present esperançador
Lorenzo Romeo

Nicaragua

…Som Tepitencs
Ja fa algunes dècades, el prestigiós acadèmic
ambientalista alemany Wolfang Sachs, de visita a
Mèxic, es va aturar a conversar amb un jove i va
preguntar-li si la seva família era pobre, a la qual
cosa el jove va respondre: «Perdó senyor, no som
pobres ni som rics, som Tepitencs» (Originari del barri
de Tepito, a la ciutat de Mèxic). El connotat acadèmic
va mossegar-se la llengua: ell, crític radical del
model de desenvolupament occidental, havia caigut
en la trampa que converteix les relacions socials en
quelcom substantiu: «ser pobre».
Al refusar aquesta definició assignada des de la
categorització social de subalternitat i marginació, el
jove va respondre: som tepitencs, dues paraules que
concentren la clau de la seva cosmovisió: identitat,
sentit de pertinença, comunitat. Per descomptat,
la pobresa no existeix com a tal, com si fos un
atribut natural d’alguns éssers humans —la majoria,
per descomptat. El que sí que existeix és una relació
social que genera pobresa i riquesa, dues nocions
relacionals, com totes les nocions que remeten a la
vida social.
Qualsevol moviment d’emancipació ha intentat
modificar aquesta relació entre riquesa i pobresa,
procurant vincular-la amb la lluita contra les
desigualtats, obrint nous i desafiants camins i
aprenent a treure’n runa antiga. Una d’aquestes
runes, és el mateix concepte de desenvolupament
heretat del passat colonial.
Desenvolupats Subdesenvolupats Burlats i
Apallissats...
Quan el President Truman va prendre possessió
el gener de 1949, va inaugurar la nova estratègia
hegemònica entorn del «desenvolupament» i del
seu contrari: el «subdesenvolupament», paraula
inventada pel propi President. Des que aquesta
categorització binària va inaugurar-se, milions
104

de persones han estat traslladades al món dels
«subdesenvolupats», majories minoritzades objecte
de programes per part dels països «desenvolupats».
Societats senceres, amb poderoses civilitzacions
delmades en nom del «progrés», van convertir-se
en països «en vies de desenvolupament», «vies»
interminables de purgatori infinit, carregant
l’onerosa culpa d’haver deixat passar el tren del
progrés. Burlats pel desenvolupament que mai va
ser i apallissats amb deutes, pobresa, repressió i
desesperança.
Un cop començada la postguerra, van definirse —des de les Nacions Unides— estratègies i
programes i cada «dècada de desenvolupament»
era la constatació que quelcom no funcionava.
Aleshores es va intentar ampliar el concepte de
desenvolupament més enllà del creixement i van
afegir-se nous adjectius: social, endogen, sostenible,
humà, etc. En les posicions oficials dels organismes
internacionals, les bases teòriques del model
econòmic dominant no van ser qüestionades: una
concepció econòmica basada en la falsa premissa
individualista d’actors autònoms i atomitzats, que
competeixen pels seus interessos i preferències,
deslligats dels seus vincles socials i culturals.
Va costar temps. Es va trigar més de mig segle
en entendre quelcom tan senzill com el fet que
l’economia no neix ni es reprodueix en un ambient
asèptic d’individus separats de la societat. Va costar
creure que les condicions d’èxit de l’economia estan
fora de la mateixa economia, estan en el teixit social
i cultural que es converteix en espai d’interacció els
subjectes dels quals no són individus «autònoms»,
sinó dones i homes concrets, carregats d’històries
i somnis, famílies, comunitats on es produeixen
no només béns materials, sinó també valors de
solidaritat i cooperació.
Economia Social i Emprenedoria

Sobre les bases de la reflexió anterior, es va
començar a concebre la idea d’un model econòmic
orientat socialment i el resultat —almenys el
que resulta més pertinent per la seva proposta
alternativa— es coneix com a Economia Social.
Aquest model pretén superar la dicotomia entre el
mercat capitalista i l’economia estatal centralitzada
i planificada, dicotomia que es pot superar evitant
la separació entre economia i societat, pròpia del
paradigma econòmic ja esmentat.
Malgrat l’heterogeneïtat del model, és possible
identificar criteris distintius propis de l’economia
social. Es tracta d’un model que no es basa en el
capital, sinó en el treball i el saber de la gent, per
tant, descansa en una lògica que no és l’acumulació
capitalista guiada per l’afany de lucre. Així mateix,
l’àmbit del treball s’amplia no només al treball
productiu sinó també al reproductiu, que inclou
les activitats que duen a terme les i els integrants
de la família, en particular les dones. L’eix del
model, descansa en el desenvolupament de les
capacitats integrals de l’ésser humà, la seva capacitat
d’aprenentatge; a més, el desenvolupament de l’ésser
humà s’oposa a qualsevol mena de pràctica lesiva
de la dignitat i només és possible en una societat
que aspira al bon viure. Finalment, l’economia
social és una economia solidària que produeix valors
(solidaritat, reciprocitat, reconeixement) basat en
el principi de responsabilitat entre éssers humans i
envers la mare terra.
L’economia que neix des d’aquesta perspectiva, és
social perquè produeix societat i no només béns
econòmics; però també produeix valor afegit: pot
contribuir a crear cohesió social, equitat, benestar,
polítiques compartides amb institucions públiques,
creació de nous lideratges d’innovació en els
territoris.
L’economia social emergeix des de l’«opció
preferencial pels pobres» però no és una opció
assistencialista adreçada a «pobres». En efecte,
les prioritats dels més vulnerables només es poden
afrontar construint estructures, polítiques i espais
d’acció i cooperació entre institucions públiques i
altres actors. Espais i estructures que, a l’assumir
la responsabilitat per les necessitats de tothom,
assumeixen la prioritat dels més vulnerables.

Sobre les bases conceptuals de l’Economia
Social, es ve formulant la proposta d’Empresa Social
basada en la integració de dos termes històricament
antagònics: emprenedoria i social. La finalitat de
l’emprenedoria social descansa en la generació de
valor social, cultural o ambiental, a diferència
d’altres menes d’emprenedories que cerquen
generar riquesa econòmica. L’emprenedoria social,
pot considerar-se com una forma de propiciar el
desenvolupament local i pot considerar-se com a
política local de desenvolupament. En aquest sentit,
allò local representa l’espai més adient per fomentar
pràctiques d’emprenedoria social.
Béns comuns i drets fonamentals
Davant de la recerca d’alternatives a la dicotomia
Estat-Mercat/Públic-Privat, emergeix la necessitat de
redescobrir la dimensió d’allò «comú» en tant que
element fonamental per a la convivència humana,
envers les tendències a la desintegració del teixit
social i al malbaratament de recursos naturals. És un
debat desafiant, tenint en compte la gran extensió
i heterogeneïtat de la noció de «béns comuns»:
ambient, paisatge, clima, aigua, cultura,
convivència, genoma humà, accés a internet,
fórmules de vacunes en situació de pandèmia...
La disponibilitat de béns comuns està vinculada
a la qualitat de vida i a la felicitat, per això els
béns comuns es caracteritzen per ser funcionals a
l’exercici dels drets fonamentals de l’ésser humà. Per
tant, a aquests béns se’ls pot reconèixer un estatus
jurídic específic i, depenent del valor que se li
atorgui, poden ser constitucionalitzats.
Concloent: la dimensió continental de
l’economia social
A molts països del nostre Continent s’han anat
implementant experiències valuoses d’economia
social, algunes, com a Bolívia, Equador i Nicaragua
per esmentar alguns exemples, han reconegut
constitucionalment la legitimitat d’un altre model
civilitzatori basat en la cosmovisió del Bon viure.
Igualment, s’ha consolidat el coneixement teòric i
empíric sobre el tema, gràcies al treball constant
i al compromís de científics socials que s’han
convertit en referències sobre aquest tema, com per
exemple, l’economista José Luis Coraggio, inspirador
d’aquestes ratlles.
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De la reacció i la resistència,
a la regeneració i la resiliència
Sergi Nuss

SOS-Costa Brava, Girona, Catalunya

Els moviments ambientals, ecologistes i en
defensa del territori són un fenomen global de pes
creixent en la governança del desenvolupament.
Des dels primers i potser més visibilitzats
moviments del perfil molt corporatiu (com
Greenpeace, WWF, Amics de la Terra, etc.) ha
evolucionat un univers inabastable de col·lectius
de base comunitària a tot el món. Gràcies a
l’Atles de Justícia Ambiental creat per l’Institut
de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB,
promogut per una eminència internacional com
el Catedràtic d’Economia Ecològica Joan Martínez
Alier, avui dia hi ha comptabilitzats i localitzats
més de 4.000 casos de conflictes de justícia
ambiental al planeta.
La naturalesa dels conflictes recollits i en
marxa és molt diversa, però es podria considerar
que un dels aspectes que comparteixen és el fet
d’emanar del vincle comunitari amb el lloc.
El que Yi Fu Tuan va definir com a topofília,
entesa com els llaços afectius de les persones
amb l’entorn material. Llaços que al Sud Global
adquireixen transcendència vital, ja que molt
sovint els conflictes són resultat de la destrucció
i/o usurpació (o amenaça) dels territoris, hàbitats i
recursos naturals (aigua, aliments, medicaments...)
de poblacions indígenes i camperoles. Són
conflictes de distribució de la riquesa ecològica,
que tenen com a detonants principals l’apropiació
de la terra per a l’explotació forestal, la producció
agroindustrial, la mineria, la producció d’energia,
i la gestió dels recursos hídrics. Litigis en què
uns poders i corporacions instaurats en i per
l’economia extractivista i que operen als mercats
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globals disputen els recursos de suport vital de
pobladors ancestrals o “desterrats pel sistema” (el
Moviment dels Sense Terra del Brasil per exemple).
La resistència de dites comunitats en defensa de
llurs recursos essencials està suposant un creixent
i execrable nombre de persones mortes, amb 227
assassinats el 2020, dels qual 170 a Llatinoamèrica
segons Global Witness. No envà, el 2019, el Consell
de Drets Humans de les Nacions Unides recollia
que “no hi pot haver protecció ambiental sense
el reconeixement i respecte cap els defensors
ambientals”.
Vist a major escala i en conjunt, els
moviments en defensa del territori, tenen
un paper de contenció de les transformacions
dràstiques de l’entorn davant de l’antropocè.
Un corró que devora, transforma i dissipa tanta
matèria i energia que actualment tot allò fabricat
per l’espècie humana supera la biomassa planetària
(Milo et al 2020). Des del punt de vista psicoemocional, la reacció i resistència dels moviments
en defensa del territori és una barrera a la pèrdua
traumàtica del sentit lloc, un dels fenòmens
associats a l’acceleració del metabolisme de la
humanitat des dels anys 50 (del s. XX). Els territoris
han esdevingut més suports funcionals per a
fluxos globals de béns i serveis. La mobilització
comunitària és un ressort per salvaguardar
identitats territorials que han evolucionat durant
segles o mil·lennis amb profundes arrels entre la
cultura local i matriu biofísica.
Quan es trasllada aquesta noció al Nord Global,
sovint es titlla l’activisme territorial de NIMBYs
(“no ho feu al meu jardí”), ignorant que també

col·lectius ecologistes de Girona i la Costa Brava
detectaven una represa aguda de la construcció
al litoral, després d’uns anys d’inactivitat a causa
de la crisi financera de 2008. Sobtadament, un
gran nombre de grues reapareixien en sectors
de la costa de gran bellesa paisatgística i per
aixecar promocions residencials purament dirigides
a l’especulació immobiliària turística. Com a
reacció, els col·lectius s’unien sota el paraigua de
la plataforma SOS Costa Brava i denunciaven un
potencial urbanístic pendent de desenvolupar de
més de 35.000 cases en 250 urbanitzacions que
vulneraven la legislació ambiental i paisatgística
en vigor. Denunciaven que els ajuntaments estaven
autoritzant tots aquests projectes perquè es
basaven en plans urbanístics obsolets, redactats
la majoria als anys 90 o abans, quan tota aquesta
legislació encara no existia. I reclamaven una
revisió global de tots aquests plans per adaptarlos al marc legal present i reclassificar com a
zones no urbanitzables àrees que als plans es
podien construir. En menys de sis mesos l’alerta
ecologista havia esdevingut una qüestió central
en l’opinió pública a nivell català i el govern de
la Generalitat anunciava l’inici dels treballs del
PDU-CB. Això comportava dues moratòries de 2
anys de construcció fins a l’aprovació del pla. El
gener de 2021 el PDU-CB era aprovat de manera
definitiva, esdevenint el primer pla que instaurava
el decreixement urbanístic com a una de les
vocacions de la ordenació del territori del s. XXI.
La mobilització de base comunitària en defensa
del territori havia exercit un efecte de prefiguració
política. Prefiguració que posteriorment ha estat
traslladada a la resta de la costa catalana amb un
nou pla homòleg.
Són molts els reptes a afrontar en un context
d’emergència climàtica i crisi ecològica. Gràcies
als processos comunitaris de defensa del territori es
pot articular la població per alentir la maquinària
extractivista de l’antropocè, i crear oportunitats
per repensar el territori en clau de regeneració
i resiliència socioecològiques, dues dimensions
d’un nou tipus de civilització que tot just estem
començant a comprendre.

Atles de la justícia ambiental: https://ejatlas.org

hi ha un fil conductor entre el paisatge i les
comunitats locals que s’està veient amenaçat.
Així mateix, allà on les oportunitats econòmiques
són elevades, les pressions, els interessos i la
planificació orientades a l’explotació intensiva
del territori (turisme-construcció, comerç
internacional-logística-grans infraestructures,
agroindústria i/o ramaderia intensiva, matèries
primeres per a la indústria, recursos energètics,
etc.) són incessants. Les mobilitzacions de base per
combatre aquesta visió purament mercantilista de
l’entorn són la conseqüència natural i han anat en
augment a mesura que la població es va apoderant.
La regió de Girona, al nord-est de la península
ibèrica, és un exemple molt explícit d’aquest
procés, i de com amb el pas del temps aquests
moviments han anat madurant i adquirint expertesa
fins a esdevenir un actor clau de la governança
territorial i per a l’assentament progressiu d’un
sòcol de nous paradigmes com el decreixement
i la transició ecològica. Des dels anys 70 es
comptabilitzen en més de 250 les mobilitzacions de
base comunitària contra les agressions al territori,
i en més de 150 els col·lectius associats. I amb
resultats significatius. En una primera mostra
de 160 casos, més de la meitat han culminat en
l’aturada del pla, projecte o activitat prevista. Així
mateix, en gairebé la meitat dels conflictes hi ha
hagut la declaració d’una figura de protecció o bé
la mobilització ha tingut per objecte defensar un
element prèviament protegit. Però encara es pot
anar més enllà. Gràcies a l’acció continuada durant
més de 5 dècades, l’activisme ambiental gironí ha
estat capaç de madurar reflexions estratègiques que
han acabat esdevenint polítiques de reordenació
del territori cap a la sostenibilitat. Un exemple
molt paradigmàtic d’això és el recent Pla director
de revisió de sòls no sostenibles de la Costa Brava
(PDU-CB), aprovat l’any 2021. El litoral gironí
és una franja de territori de 214 km de llargada
on actualment ja hi ha una pressió antròpica
de caire turístic superlativa. Prop de 130.000
segones residències, 78.000 places hoteleres,
114.000 de càmping, 17 ports esportius amb
més de 15.000 amarratges, etc. L’any 2018, els
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Militarisme o Desenvolupament
social
Pere Ortega

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

La despesa militar mundial l’any 2021, per
primer cop, ha superat els dos bilions de dòlars
(2,113 bilions). Una xifra colossal que representa
el 2,2% del PIB mundial, que contrasta amb l’Ajut
Oficial al Desenvolupament (AOD) dels països de la
OCDE que aquest mateix any ha estat de 179.000
milions de dòlars, que només arriba al 0,19% del
PIB mundial. Una comparació de la que s’extreu la
següent consideració: que la major part d’aquesta
despesa militar només la porten a terme 25 països
i és el 81,5% (1,722 bilions $) del total d’aquesta
despesa; mentre que la resta de 169 països del món
tenen una despesa militar infinitament inferior, el
18,5% (391 milions $) (veure Taula).
D’aquesta constatació es pot afirmar que els
països enriquits prefereixen destinar recursos a
buscar la seva seguretat armant-se, que no pas caminant en sentit contrari, buscant la seguretat de
la humanitat aportant recursos per complir amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Objectius que pretenen l’any 2030 haver eradicat la
pobresa, protegir el planeta davant la crisi ecològica i el canvi climàtic, i aconseguir la justícia social
i la pau per a tots els habitants del planeta.
Una constatació a la que cal sumar una altra
perversió: que aquests mateixos 25 països ostenten
el 98% de totes les exportacions d’armes del món
(veure Taula). Per tant, responsables d’alimentar
alguns dels 34 conflictes armats que hi ha en l’actualitat en el món. Vint-i-cinc països que malgrat
ser els més enriquits del món, en el seu interior
també tenen un sud global (especialment Xina i Índia), és a dir, una població empobrida i amb greus
deficiències estructurals que els impedeix viure una
vida amb les necessitats bàsiques cobertes, com
són sanitat, educació, habitatge, treball i un medi
ambient sa.
Però darrere aquests 25 Estats existeix una ter108

cera perversió, una mà invisible que té un poder
immens, perquè és qui realment governa l’economia
mundial i alhora responsable de les enormes desigualtats socials i de la crisi mediambiental que
està trastocant la vida del planeta a través de les
diverses crisis que afecten als ecosistemes: retrocés
de les terres fèrtils, de l’aigua dolça, de la biodiversitat, de les espècies marines, de la contaminació
de l’atmosfera, de l’esgotament de les energies i
minerals fòssils que afecten a centenars de milions
de persones que, en molts casos, es veuen obligats
a emigrar per poder subsistir. Unes corporacions
que controlen la major part de l’economia mundial
que a través de la seva expansió per tot el planeta
subjuguen a la major part de la població mundial.
Observem a la taula com les 50 corporacions més
poderoses del món controlen a 63.000 transnacionals que tenen la seva seu només en els deu països
més enriquits del món.
Unes corporacions que acumulen un gran poder, entre les que es troben les tres més grans,
BlakRock, Vanguard i State Street. 50 corporacions
que són les principals responsables de les desigualtats socials i de la crisi ecològica que amenaça la supervivència humana en el planeta. Una
crisi mediambiental que és producte de l’afany
depredador per apoderar-se dels recursos no
renovables de l’escorça terrestre: petroli, gas,
níquel, coure, urani, coltan, silici, liti i tants
d’altres imprescindibles pel seu model de desenvolupament insostenible i que són el motiu de molts
conflictes i en ocasions de guerres. Perquè quan es
produeixen resistències entre les poblacions o països afectats per l’afany extractivista, els Estats que
protegeixen aquestes corporacions no dubten en
utilitzar la força militar per doblegar aquestes
resistències. Només cal mirar les guerres de Sudan
del Sud, Congo, Nigèria, Iraq, Líbia, o l’assassinat

de tants defensors i defensores dels seus hàbitats a
Llatinoamèrica, Àfrica subsahariana i Àsia.
Resulta evident que necessitem menys despesa
militar i, per tant, que s’ha de reduir el nombre de
militars i d’armaments. I pel contrari, s’ha d’incrementar el nombre de metges, hospitals, educa-

dors, escoles, prestacions socials i desenvolupar
més energies verdes per fer possible els ODS
que, en el seu objectiu 16, proposa aconseguir
la pau, la justícia social i institucions més sòlides que garanteixin una vida digna de ser viscuda per a tots els habitants del planeta.

Despesa militar Mundial / Comerç d’Armes / Grans Corporacions
(en milions d’euros constants 2020)

Elaboració pròpia. Font SIPRI https: //www.sipri.org/

País

Despesa militar

Exportadors d’armes

Grans corporacions

Estats Units

767.780

10.613

24
1

Xina

270.017

1.085

Índia

73.575

33

Rússia

63.485

2.744

Regne Unit

62.489

601

8

França

53.560

3.954

5

Alemanya

52.488

914

2

Japó

55.774

4

Aràbia Saudita

53.759

Corea del Sud

47.676

566

Itàlia

30.265

1.717

Austràlia

28.398

173

Emirats Àrabs Units

24.564

48

Canadà

24.001

119

Israel

22.501

606

Espanya

18.408

612

Turquia

16.709

380

Holanda

13.015

299

Grècia

7.744

Noruega

7.329

58

Suècia

7.176

332

Bèlgica

5.943

48

Suïssa

5.564

147

Dinamarca

5.113

27

Portugal
Total
Total Mundial

4.675

11

1.722.008

25.087

2.113.000

25.638

1

1

2

2

50

Vitali, Stefania i altres (2011), The network of global corporate control. A: PLOS ONE, Vol. 6.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025995. Consultat el 08/05/2022
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Ceuta, migració i refugi:
una anàlisi crítica
Paula Domingo

Associació ELIN, Ceuta, Espanya

Ceuta és una ciutat espanyola situada al nord
d’Àfrica i separada de la península Ibèrica per
l’Estret de Gibraltar. Per la seva situació geogràfica,
una de les seves principals característiques és que
es tracta d’una «porta d’entrada a Europa» dins del
complex mapa de les migracions internacionals. La
mobilitat de les persones entre el Marroc i Ceuta ha
fluït sempre de manera gairebé constant. Això és
degut a que a les persones residents a les províncies
marroquines de Tetuan i Nador, així com la població
espanyola, no els cal un visat per traspassar la
frontera.
Al llarg del temps, la migració i les seves
diferents formes a la ciutat de Ceuta han sigut
sempre canviants i han depès de les relacions entre
la Unió Europea, Espanya i el Marroc. Res del que
passa respecte del fenomen migratori a la ciutat
s’esdevé de manera espontània i casual: tot està
estretament relacionat amb una sèrie d’interessos
polítics i econòmics que converteixen les persones
migrants i refugiades en una moneda de canvi amb
la qual afavorir els seus interessos.
Una de les principals vulneracions a les que
s’enfronten les persones migrants i refugiades
durant la ruta és, sens dubte, el seu pas pel Marroc,
experiència carregada de violència i injustícia
que les exposa a un no reconeixement de la seva
dignitat com a persones i a una violació del dret a
la lliure circulació. La violència, repressió, morts i
desaparicions de les persones en trànsit les darreres
dècades han anat en augment, especialment, en
els moments en els que el Marroc rep incentius
econòmics i materials per part d’Espanya i la
Comunitat Europea per poder dur a terme aquestes
accions.
Després de passar pel Marroc, han d’enfrontarse a la frontera amb Ceuta, amb una tanca que ha
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anat canviant al llarg dels anys. Concretament,
entre els anys 2019 i 2021, el Govern ha alçat la
tanca fins als 10 metres d’altura i ha retirat els
elements lesius alhora que dotava el Marroc de
diners i material per exercir violència i repressió
contra aquestes persones, alçant per una banda
una tanca amb concertines i punts militars de
vigilància. En essència, Europa, Espanya i el Marroc,
a través d’aquestes relacions i acords, desencadenen
una guerra constant contra les persones migrants
i refugiades en les que la violència i la injustícia
les converteixen en una amenaça, sense intentar
escoltar-les ni atendre les seves situacions
particulars:
Marroc va ser per mi un lloc on em vaig sentir
deshumanitzat i quan sento la paraula Marroc em ve
tot aquest patiment, pallisses i impotència (Freddy)
Quan les persones migrants arriben a Ceuta,
tornen a trobar-se amb la seva llibertat de moviment
restringida, en aquest cas, al territori de la ciutat,
atès que, a diferència de la resta del territori
espanyol, Ceuta és una excepció dins del Tractat
de Schengen al qual pertany Espanya com a part de
la Unió Europea. És per això que Ceuta, per a les
persones migrants i refugiades, és com una «presó»,
degut a que no poden viatjar a la península per
aquesta excepcionalitat fins que el Govern central
ho decideix, podent passar períodes de temps
indeterminats que poden anar de tres o quatre
mesos a tres o quatre anys, sortint-ne en la majoria
dels casos sense documentació, a excepció de les
sol·licitants de protecció internacional.
Pel que fa als sol·licitants d’asil, a partir
de l’any 2009 el Govern d’Espanya va deixar de
reconèixer el dret a la lliure circulació per tot el
territori nacional a les persones que iniciaven el
procediment d’asil a Ceuta. Així, els sol·licitants

havien d’esperar un o dos anys fins que es resolgués
el seu expedient. Aquest bloqueig va suposar que
persones en situacions que requerien de protecció
internacional no la sol·licitessin a Ceuta, atès que
les que s’acollien únicament al programa d’ajuda
humanitària romanien menys temps a la ciutat.
Hem de recordar que la restricció al dret a la
lliure circulació de les persones que sol·liciten asil
suposa una flagrant vulneració de l’article 19 de
la Constitució Espanyola i de la Llei d’Asil. Després
d’anys de processos judicials, el Tribunal Suprem va
concloure en dues sentències, una de juliol de 2020
i l’altra de febrer de 2021, que ni les lleis espanyoles
ni les europees justifiquen el bloqueig de sortides de
les persones que sol·liciten asil a Ceuta i Melilla.
En aquest moment, aquest bloqueig s’agreuja per
la pandèmia. La frontera oficial amb el Marroc porta
dos anys tancada, per la qual cosa esdevé encara
més complicat accedir a la ciutat, situació afegida a
les dificultats imposades per les forces de seguretat
marroquines, tant en relació a la frontera terrestre
com marítima, convertint el perímetre fronterer en
un mur infranquejable per a molts. Malgrat això,
algunes persones aconsegueixen entrar després
de sortejar una multitud d’obstacles que deixen
empremtes físiques i psicològiques per tota la vida.
Com ja hem esmentat, el Marroc utilitza les
persones migrants i la seva pròpia ciutadania com
a eines de pressió. Un clar exemple d’això és el
que va ocórrer els dies 17 i 18 de maig de 2021,
moment en què el regne del Marroc mobilitzà la
seva població per entrar de manera multitudinària
i irregular a Ceuta, arribant a accedir-hi més de
10.000 persones, la majoria joves i nens, entre els
quals, perfils vulnerables que requerien de protecció
internacional i provenien, per exemple, de països
subsaharians o el Iemen. Durant aquests dies, es va
procedir de manera sistemàtica i indiscriminada a
retornar centenars de persones sense realitzar una
identificació i avaluació de la seva situació prèvia,
sense determinar si aquestes persones requerien o
no de protecció internacional i refugi.
Davant del bloqueig de moviment i la gran
quantitat de persones migrants i refugiades que,
després d’aquests dies, van romandre a Ceuta, el

procediment de sol·licitud d’asil i les sentències del
Tribunal Suprem van possibilitar la lliure circulació
dels sol·licitants arreu del territori espanyol.
Concloent, les persones refugiades i sol·licitants
d’asil s’han vist durant aquests darrers anys
condicionades per una vulneració constant al dret
a la lliure circulació per tot el territori espanyol
fins l’any 2021, quan a partir del mes de maig va
canviar la situació com ja hem esmentat. No obstant
això, notícies recents comuniquen que el Govern
d’Espanya ja ha anunciat un canvi en el procediment
per gestionar les sol·licituds d’asil, les quals es
resoldran en un termini de 10 dies, temps, a parer
nostre, extremadament curt per poder fer una
avaluació real i individualitzada de cada situació
personal i de dotació d’informació de les persones.
Això suposaria un nou obstacle per a les
persones que realment desitgen sol·licitar
protecció internacional, atès que la seva llibertat
de circulació, una vegada més, es veurà limitada i
condicionada a la voluntat del Govern.
Elín: fent memòria, defensant la vida i exigint
drets
En aquesta realitat, l’Associació Elín porta
treballant en el terreny des de 1999 amb persones
migrants i refugiades. Des de l’Associació, hem
centrat els nostres esforços en acollir, acompanyar i
defensar els seus drets a homes, dones, nens i nenes
per possibilitar que el seu pas per Ceuta sigui el més
digne possible. Així mateix, part de la nostra tasca
està dirigida a visibilitzar i denunciar les injustícies
que es produeixen a la ciutat respecte a les famílies,
la infància i la joventut migrant i refugiada en
col·laboració amb altres entitats en el terreny.
És per això que denunciem les injustícies i les
vulneracions dels drets a les que es veuen sotmeses
les persones migrants i refugiades, en especial el
dret a la lliure circulació. Creiem i exigim que totes
les persones tenen dret a viatjar lliurement i, a
més, a fer-ho a través de vies legals i segures
que no posin la seva dignitat i la seva vida en
perill. Alhora, defensem un sistema de protecció
real i efectiu per a totes les persones refugiades
i migrants que arriben a territori espanyol.
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Pobles resilients a Amèrica Llatina
María Eugenia Russián
FUNDALATIN, Veneçuela

El segle XX va deixar una estela d’horror a
la regió llatinoamericana, amb una història de
violacions sistemàtiques i flagrants dels drets
humans, encarnades en règims totalitaris, els
quals van caracteritzar-se per materialitzar la
negació de l’altre, a través de l’aniquilació.
L’extermini va ser la moneda de canvi per
a la dissidència o presumpta simpatia
amb idees polítiques i socials d’esquerra,
contraposades a les lògiques de dominació
social absoluta de les dictadures imposades
o afavorides pel govern dels Estats Units
d’Amèrica que, en connivència amb aquells
que encapçalaven els règims dictatorials,
van desencadenar el 1975 l’anomenat Pla
Còndor, com una aliança internacional i
transfronterera de terrorisme d’Estat amb un
llegat esgarrifós d’aproximadament 50 mil
persones assassinades, més de 30 mil casos
de desaparicions forçades i més de 400 mil
presoners per motius polítics.
Això no obstant, els pobles d’Amèrica
Llatina van saber sobreposar-se a l’horror i al
patiment, ancorats en l’esperança d’un Crist
alliberador i just que lluita al costat dels
pobles pels seus drets, per la seva dignitat,
per la igualtat d’oportunitats; sempre amb un
compromís ferm amb i pels pobres i per totes
aquelles persones que han sigut víctimes de
violació dels seus drets humans. Aquest procés
de resiliència dels pobles llatinoamericans els
ha dut a construir alternatives democràtiques
i de justícia social davant de poders esclafants
i violadors històrics de drets humans, com els
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Estats, les empreses multinacionals, els grups
de poder econòmic, entre d’altres, per donar
peu a un nou temps d’organització protagònica
i gestió popular (de baix cap a dalt).
És així com el concepte de resiliència
s’ha expressat sempre en les lluites dels
nostres pobles d’Amèrica Llatina, com ho han
demostrat alguns teòlegs de l’alliberament
com Leonardo Boff i Pere Casaldàliga, que han
identificat dos components dels pobles davant
dels factors de poder: (1) la resistència,
com a força d’oposició a les adversitats i (2)
la capacitat de romandre sencers durant el
sotmetiment a les grans pressions. Com diu
Boff, els sistemes complexos (i jo diria els
pobles) capaços d’adaptar-se són resilients,
en un esquema sistèmic que recorda una
matrioixca, tant amb cada ésser humà com
amb la totalitat del sistema-Terra.
Tanmateix, creiem que la resiliència no és
una simple resistència, situant la discussió
en una constel·lació de conceptes que
transcendeix l’acció de resistir pertorbacions
externes i internes als sistemes de vida,
per reconèixer els processos que aquesta
resistència conté, com són la resposta,
l’organització, l’adaptació i l’aprenentatge.
Tal com ensenya Leonardo Boff, un escenari
de caos a la Terra, generat per la lògica
d’acumulació del sistema econòmic imperant,
pot mostrar dues cares: la primera, la
tragèdia, la crisi i l’extinció; i la segona,
noves oportunitats que actuen atenuant
els perversos efectes de l’adversitat i

transformant-los en factors de lluita i
superació. Aquesta altra cara de la moneda
posa l’accent en la dignitat de l’ésser humà,
repensant les lluites des de pràctiques, visions
i complexitats socials alternatives que donen
preeminència al gaudi dels drets humans,
en contraposició a les normes dictades per
la lògica acumulativa del capitalisme i la
destrucció de l’espècie humana.
La pràctica resilient dels pobles teixeix
xarxes de solidaritat entre comunitats
organitzades, amb l’espiritualitat alliberadora
com el motor essencial per respondre i
sobreposar-se a situacions d’opressió. Això
implica la creació d’estratègies amb base a la
combinació dels recursos propis disponibles
pels pobles resilients en tant que singularitats
plurals (pobles, comunitats, col·lectius, grups
d’interès o de pressió) en un context donat,
alhora que planteja el repte del seu necessari
reconeixement a nivell estatal.
Si la resiliència suposa una transformació
dels subjectes que van travessar el patiment
de la negació sistemàtica dels seus drets
humans, en casos emblemàtics com els de
les mares de Plaça de Mayo i com els dels
sobrevivents de les matances esdevingudes
durant la guerra civil del Salvador (19791992), per afrontar amb coratge els
poders opressors, també contribueix en la
generació d’un nou subjecte que hereta
les reivindicacions i planteja diàlegs
intersubjectius i amb les institucions de l’Estat
per garantir el reconeixement i protecció dels
seus drets humans. Aquest subjecte enfortit en
el seu esforç per ser reconegut i reivindicar els
seus drets, es situa en un nou escenari en què
els drets conquerits s’han de defensar, entre
d’altres coses, pel seu valor per prevenir les
injustícies, per la qual cosa la CEPAL proposa
la resiliència com a mecanisme d’enfortiment
de les societats llatinoamericanes.
La resiliència dels pobles llatinoamericans
ha demostrat el seu potencial per transformar
la injustícia social en escenaris d’acció política

inclusiva. Això s’expressa en els subjectes
actius de l’articulació comunitària de diversos
territoris, amb base a la comprensió d’un
objectiu comú que requereixi organització i
superació de les traves del sistema per a la
defensa i preservació de les seves conquestes
socials, econòmiques i culturals, entre d’altres.
Les xarxes de comunitat es plantegen com una
expressió concreta de l’organització sobre el
territori, aglutinant, com en el cas del sistema
comunal veneçolà, diverses organitzacions
socials i comunitàries, amb el propòsit de
realitzat projectes econòmics, socials, culturals
i polítics per solucionar problemes i satisfer
les necessitats i aspiracions de les comunitats.
Així, la comunitat com a forma de
resiliència des dels pobles de l’Amèrica Llatina
contemporània, s’expressa en xarxes socials
que, en el seu sentit més ampli, plantegen
l’existència d’elements espacials i de sentit
social per a la vigilància, resposta i adaptació
en contextos de xoc amb potencial vulneració
dels drets humans, com les pandèmies, o de
fenòmens relacionats amb el canvi climàtic.
La propulsió d’aquestes xarxes de resiliència
a nivell de les comunitats organitzades al si
d’un territori, requereix del reconeixement de
les trames institucionals a nivell nacional amb
competència a les esferes jurídica i política.
En aquest sentit, la resiliència es contraposa
a la tragèdia o la derrota, permetent
transformacions substantives i recolzant-se en
l’espiritualitat alliberadora, per lluitar contra
les injustícies del sistema econòmic i polític
imperant que només genera mort, destrucció i
pobresa.
Els pobles llatinoamericans són resilients
per naturalesa, no s’han rendit davant dels
poderosos, s’han mantingut en peu de lluita
en defensa de la justícia, el desenvolupament
social i els seus drets humans, i quan les coses
s’han posat costa amunt, han cercat totes
les formes de sortir endavant, amb empenta i
confiats en un Déu alliberador.
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Les desigualtats maten de fam
Franc Cortada, Àngel Figa, Marta Roca

Oxfam Intermón. Barcelona

Amb més de 20 anys de compromís contra la
pobresa i la injustícia en Franc ha treballat com
a enginyer en contextos com Amèrica Llatina, els
Balcans o Senegal i com a director de Programes
de la confederació Oxfam (amb responsabilitat
directa en més de 70 països) abans de ser
nomenat Director General d’Oxfam Intermon.
Prop de mil milions de persones van a dormir
amb gana cada nit. Com a tràgic exemple,
Àfrica occidental s’enfronta a la seva pitjor
crisi alimentària en 10 anys: més de 27 milions
de persones passen gana. A Etiòpia, Kenya i
Somàlia la fam es cobra una vida cada 48 segons
com a resultat dels conflictes, la COVID-19,
la crisi climàtica, la inflació i les pressions
del mercat agreujades per la guerra d’Ucraïna.
Aquests països importaven fins el 90% del blat
que consumien d’Ucraïna i Rússia. La guerra
ha destruït les cadenes de subministraments,
molt dèbils ja per la pandèmia. Les crisis de la
COVID-19 i la guerra d’Ucraïna han afectat el
sistema global, demostrant la profunda fragilitat
i interconnexió dels sistemes dels que depenen
milions de persones per sobreviure.
L’augment de la fam es veu potenciat per
l’agreujament de la crisi climàtica. Els desastres
climàtics s’han triplicat en els últims 30 anys.
S’estima que cada any, 20 milions de persones
es veuen obligades a deixar la seva llar, a
causa dels desastres provocats pel clima. I
cada cop resulta més difícil cultivar aliments
amb tempestes i sequeres més intenses i amb
l’augment del nivell del mar i la salinització de
les terres. Si les tendències actuals continuen,
el nombre de desastres que tenen lloc cada
any podria passar d’aproximadament 400 l’any
2015 a 560 l’any 2030. L’article de Nius (2022)
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senyala com Xina, el major productor mundial
de blat anunciava la pitjor collita de la història
degut al retràs en la sembra per culpa de les
pluges. O com Índia, el segon productor mundial
de blat, reduiria les seves exportacions degut
a les menors collites per culpa d’una onada de
calor extrem. A la Banya d’Àfrica i el Sahel estan
patint la pitjor sequera dels últims 40 anys tot i
que tot el continent africà sumat només genera
el 4% del total de les emissions de CO2. És a dir,
viuen ja les conseqüències d’un problema que no
han generat. Ni totes les persones contaminem
per igual, ni totes patirem en mateix grau les
conseqüències de l’augment de la temperatura
del planeta.
Cal afegir aquí la interrelació entre clima i
conflicte, que no fa sinó agreujar la situació.
Conflictes armats no poden suposar la fam per
a milions de persones, a milers de kilòmetres.
Aquestes situacions perjudiquen especialment
les dones, que a més, són les que produeixen la
major part d’aliments del món.
Cal doncs promoure que les comunitats
que encapçalen la lluita contra la fam puguin
fer front a la crisi climàtica. Per exemple,
augmentant la seva resiliència implementant
mesures que reforcin la seva capacitat per
fer front a les situacions futures, augmentant
la productivitat introduint mètodes de
cultiu sostenibles, fomentant l’agrupació en
cooperatives i organitzacions de productors i
productores i garantint les inversions necessàries
per part de governs.
El sector alimentari reflecteix també la
creixent desigualtat econòmica i de gènere que
s’observa en l’economia global. Les desigualtats,
que ja eren extremes abans de la pandèmia de la

COVID-19, han assolit nivells sense precedents:
la riquesa dels milmilionaris s’ha disparat en
gran mesura gràcies als beneficis extraordinaris
de grans empreses dels sectors farmacèutic,
energètic, tecnològic i alimentari i a les
exorbitants sumes que els governs han injectat
a l’economia global. Mentrestant, milions de
persones a tot el món s’enfronten a una crisi per
l’augment del cost de la vida a causa dels efectes
persistents de la pandèmia i el ràpid increment
del preu de productes bàsics com la farina, l’oli
per cuinar, el combustible, l’electricitat... Són
moltes les persones que es veuen obligades a
triar entre rebre tractament mèdic o menjar.
A més, les persones encarregades de produir
aliments, especialment les dones, s’enfronten
a majors nivells de fam, cobren menys que els
homes i treballen en condicions degradants.
En productes com els plàtans equatorians o
el te de l’Índia, menys del 5% del preu que es
paga a Europa i Estats Units arriba als petits
agricultors i agricultores. Per altra banda, grans
supermercats i els gegants del sector alimentari
controlen els mercats d’aliments globals i
acumulen beneficis.
Aquesta riquesa extrema és conseqüència
directa de les polítiques públiques i la gestió
dels recursos públics i és per aquesta raó que
els governs han d’enfortir la protecció social,

aplicar controls als preus, cancel·lar el deute
dels països més pobres, incrementar l’ajuda i
construir sistemes fiscals més justos. Una de
les acciones més urgents i estructurals que han
d’emprendre els governs de manera immediata
és precisament aplicar mesures fiscals altament
progressives i justes que permetin reinvertir
els recursos obtinguts en altres mesures sòlides
i d’eficàcia demostrada dirigides a reduir les
desigualtats, com ara una protecció social i una
atenció mèdica universals.
La manca d’aliments accentua també la
pressió sobre la terra i les comunitats locals
es veuen competint amb poderosos interessos
pel control dels recursos naturals com la terra,
l’aigua, els boscos i l’energia, dels quals depenen
per sobreviure. Hem de garantir l’accés de les
comunitats a les seves terres i als recursos
naturals dels quals depenen i exigir lleis i
polítiques més justes tant a nivell nacional com
global.
La inversió en agricultura a petita escala,
especialment la gestionada per dones, ha
demostrat ser un èxit en molts països ja que es
poden produir suficients aliments per proveir una
població creixent i reduir la pobresa.
La fam és resultat del fracàs polític. Cal
actuar sobre les profundes injustícies a l’hora de
produir i accedir als aliments.

Per ampliar informació, aquest article ha estat redactat en base als següents informes:
• Oxfam (2022) Beneﬁciarse del sufrimiento. https://www.oxfam.org/es/informes/beneficiarsedel-sufrimiento
• Oxam (2022) Un retraso peligroso 2: el precio de la inacción. https://www.oxfam.org/es/
informes/un-retraso-peligroso-2-el-precio-de-la-inaccion
• Oxfam (2022) Nota de premsa. https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/africaoccidental-crisis-27-millones-padecen-hambre
I a l’article:
• Nius (2022) Guerra, pandemia y cambio climático: la ‘tormenta perfecta’ que amenaza
con una “crisis alimentaria global” https://www.niusdiario.es/internacional/guerra-ucraniapandemia-covid-cambio-climatico-tormenta-perfecta-crisis-alimentaria-global-alerta-onu-hambreafrica_18_3332973380.html
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Tractats de Lliure Comerç. Creixement i
desenvolupament per als pobles?
Andrea Sato i María José Azócar
Totes les persones tenim aspiracions de viure un
món millor. Tot i això, el significat d’un món “millor”
és culturalment relatiu i contingent. Des que l’Amèrica
Llatina fos inventada per Europa a punta de violència
i colonització, se’ns ha volgut imposar un pensament
centrat en progrés, creixement i desenvolupament
econòmics.
Des d’aquesta perspectiva, la història no és
res més que un moviment lineal de la barbàrie a la
modernització, de la repressió a l’alliberament, de
la pobresa a l’opulència. L’aposta globalitzadora va
ser que creixement i desenvolupament vindrien de
la mà amb una indústria exportadora que “obriria”
els mercats locals al món per portar riquesa i
modernització. A la pràctica el que va passar és que
els territoris van ser novament conquerits, saquejats i
violentats.
Després de 17 anys de dictadura (1973-1990),
governs democràtics a Xile li van donar un nou impuls
a aquesta “utopia” colonitzadora a partir de la política
de Tractats de Lliure Comerç (TLC). El primer TLC signat
per Xile va ser l’any 1996 amb el Canadà. Després
de gairebé trenta anys d’aquest primer acord, s’ha
convertit al país amb més TLC vigents al continent: 29
signats amb 63 països.
Els pobles de Xile han estat mers espectadors
dels debats infructuosos a les cambres del congrés
que aproven aquests tractats en 24 hores i sense cap
estudi d’impacte en vides humanes i no humanes.
La gran ironia és que aquests TLC no han portat
desenvolupament. Al contrari, han contaminat sòls,
han desplaçat comunitats i han esborrat de la memòria
històrica cultures senceres. Tampoc no han portat
creixement. De fet, l’indicador “Producte Intern Brut
Tendencial” s’ha mantingut estancat i a la baixa al
país.
Els TLC han reproduït l’antiga lògica colonial de
conquesta, usurpació i dependència en promoure
l’extractivisme exportador de recursos naturals per
ser venuts al Nord Global. Amb això, uns quants, se
n’han vist beneficiats, aprofundint així la desigualtat.

De nou, han beneficiat els que ens han oprimit
històricament. Els TLC han permès que les empreses
multinacionals s’apropiïn de llavors, assequin boscos,
degradin rius, i mantinguin la força de treball dels
que exploten en condicions de servitud per salaris
que no arriben a viure una vida digna. Pitjor encara,
posen cada cop més en risc la nostra existència en
regular la informació, les economies digitals, els
drets d’autor i patents de medicaments i llavors. Els
TLC ens han coartat el suport de les nostres vides,
l’autodeterminació dels pobles i l’autogestió de les
economies populars.
Tot i aquesta història de violència, els nostres
pobles resisteixen. El Bon Viure com una utopia
original dels nostres cossos-territoris d’Abya Yala ens
mostra avui un nou horitzó de sentit. El Bon Viure és
una cosmovisió que neix de comunitats racialitzades
i precaritzades d’Abya Yala. És una cosmovisió que, a
diferència del capitalisme colonitzador, no proposa una
recepta (un TLC) perquè per art de màgia quedi traçat
un camí lineal cap a una vida feliç sense pobresa.
El Bon Viure tampoc no implica una nova forma
de romantització d’Abya Yala. Per contra, com a
horitzó de sentit, es construeix a l’escalfor de l’acció
de lluita. Com a guia, com a eix d’orientació de les
nostres maneres de ser, sentir i estar al món s’ancora
en els esforços diaris de viure vides sota el marc dels
valors de la comunalitat, territorialitat, autonomia,
democràcia directa i interdependència entre la
humanitat i el medi ambient. És una proposta que
promou xarxes alternatives al capitalisme, teixint
intercanvis en horitzontalitat, i aspirant a viure en
plenitud i en harmonia amb la Mare Terra, el cosmos, la
història i la nostra espiritualitat. En franca oposició a
segles de violència contra les nostres vides i territoris,
el Bon Viure en comptes de ser un model alternatiu de
creixement i desenvolupament, és un model alternatiu
al creixement i desenvolupament. Bon viure per reexistir, re-generar i crear un món on hi càpiguen
molts mons.
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CLIMA I REALITAT:
SOLUCIONS QUE VENEN DE LA TERRA
Isabel Figueiredo
Brasília, DF, Brasil

És real i és dolent
Després d’anys de sentir parlar del canvi climàtic
als diaris i pensar que el tema era apocalíptic i llunyà,
avui ens trobem davant la realitat que ja es preveia. Per
aquells que viuen en ciutats, la majoria de la població
mundial, el tema era encara més llunyà. Els pagesos
més joves, les poblacions indígenes i les comunitats
tradicionals no es creien als més grans quan els deien
coses com “aquell rierol era el lloc on nedàvem quan
érem nens”. Tragèdies com la de Petrópolis o l’escassetat
d’aigua, però, són problemes que no es poden ignorar.
Actualment, la percepció del canvi climàtic ja no es
troba només en les històries de la gent gran, sinó en el
dia a dia del camp i de la ciutat. Inundacions freqüents,
onades de calor extrema, onades de fred extrem,
sequeres molt intenses, tornados, tempestes de vent.
Fets que es consideraven extrems i que només apareixien
de tant en tant als diaris, ara són habituals i ja afecten
la vida quotidiana de tots els éssers vius del planeta.
Les persones més empobrides són les més
afectades pel canvi climàtic. En els nuclis urbans,
aquestes persones es troben en una situació d’extrema
vulnerabilitat, ja que ocupen zones com talussos i
ribes, que s’han tornat més perilloses amb el canvi en
la distribució de les precipitacions, que ha fet que les
pluges torrencials siguin cada cop més presents. I les
dones, al voltant del 70% de les persones en situació de
pobresa al món, es veuen especialment afectades. No
tenen el mateix accés als recursos econòmics i materials
que els homes, són els responsables de tenir cura de les
altres persones i pateixen una violència de gènere que
agreuja l’impacte del canvi climàtic en les seves vides.
Per a les persones que viuen al camp, per aquelles
que depenen de la terra per a l’alimentació i la
subsistència, els efectes són encara més intensos. Les
pèrdues de conreus per culpa de la sequera o per les
precipitacions excessives i les inundacions generen, a
més de la pobresa, inseguretat alimentària. El canvi
climàtic pot afectar tota la dinàmica de l’ús del sòl
en una regió. La caiguda de la producció dificulta la
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permanència a la terra, augmenta la susceptibilitat
de les famílies a la pressió dels acaparadors de terres
i l’especulació immobiliària, augmentant d’aquesta
manera l’èxode rural. Aquesta situació no és només una
amenaça per a la seguretat alimentària dels agricultors
que viuen de la seva producció, sinó per a tota la
societat que depèn de la producció d’aliments que
proporciona l’agricultura familiar.
El cas del Cerrado brasiler exemplifica un procés que
s’està produint en diverses regions: amb el canvi en la
distribució de les pluges, s’allarga l’estació seca i la gran
agroindústria augmenta notablement la seva demanda
de sistemes de reg. El sistema de producció industrial
de commodities, que impera al Cerrado i que ha estat
responsable de la pèrdua del 50% de la coberta vegetal
autòctona d’aquest bioma, demanda un volum d’aigua
enorme i, amb el canvi en la distribució de les pluges,
s’ha disparat la demanada per sistemes de reg. Un
informe de l’Agència Nacional d’Aigua i Sanejament Bàsic
(ANA) estima que la superfície irrigada artificialment
al Brasil haurà de créixer un 76% entre el 2019 i el
2040. Al 2021, el regadiu agrícola ja representava el
50% de la demanda total d’aigua al Brasil, seguit pel
subministrament urbà pel consum humà (24%), la
indústria (10%) i l’ús animal (8,4%). L’ampliació de
les àrees de regadiu a gran escala sobrecarrega cursos
d’aigua, que a més pateixen l’ampliació dels períodes
sequera, tal com es va informar àmpliament l’any 2021.
A més a més, aquest augment de la demanda d’aigua
sobrecarrega tot el complex i encara poc conegut
sistema freàtic, ja que es multiplica la perforació de
pous. S’està produint, doncs, un cercle viciós pervers
que està duent la societat a situacions d’emergència mai
vistes.
Solucions que venen de la terra
Davant d’aquest escenari tan descoratjador, cal
centrar la nostra atenció en solucions que estan
essent provades, utilitzades i optimitzades per moltes
comunitats rurals a tots els racons del món. A més de
les alternatives desenvolupades per investigadors, cal

que mirem cap a la ciència empírica, desenvolupada
per la gent de la terra, de les aigües i de la selva. Posar
en valor, despenalitzar i difondre les pràctiques
tradicionals i l’ampli ventall de coneixements
associats a les mateixes és essencial perquè puguem
conviure amb aquesta dura realitat del canvi climàtic.
Des del punt de vista d’aquestes innovacions
sorgides a partir del diàleg amb els petits productors,
especialment a la Caatinga, s’han aprofitat moltes
tecnologies socials i pràctiques de gestió del territori
per millorar la convivència amb aquesta regió semiàrida
i per augmentar la disponibilitat d’aigua per al consum i
el regadiu. Aquest conjunt de tecnologies s’ha construït
a partir de l’experiència i la pràctica de milers de
famílies a través de l’Articulació Semiàrida (ASA) i les
diferents organitzacions que la integren. Tanmateix, ha
arribat el moment de dur aquestes tècniques a altres
regions del Brasil, que també pateixen llargues sequeres,
o bé tenen aigua de mala qualitat per al consum humà.
Aquest menú tan divers inclou les cisternes d’aigua,
abastides per l’aigua de la pluja recollida de les teulades
i les cisternes pel reg, que s’abasteixen de maneres
d’allò més creatives. Però també tenim la reutilització
de les aigües grises, de l’aigua de rentar els plats i de la
rentadora que, filtrada, serveix perfectament per regar
una horta o unes palmeres; els diferents tipus de bancals
econòmics, amb formes creatives de reg intel·ligent
i econòmic, reg per degoteig, reg subterrani i altres.
També s’han desenvolupat tot un ventall de pràctiques
associades al concepte d’agroecologia, que promouen
una millor salut del sòl, un millor emmagatzematge de
l’aigua al sòl a través del mulch, les corbes de nivell ben
utilitzades i la diversitat de cultius intercalats.
A més de conviure amb les penúries del clima,
també cal revertir alguns processos que agreugen els
seus impactes. A tot Brasil, cal reforestar 12 milions
d’hectàrees (Plaveg 2017) i per això s’estan emprant
diverses tècniques que es complementen entre sí per tal
de retornar part de la funcionalitat dels ecosistemes.
Des de l’aïllament d’una zona, perquè la natura pugui
refer-se lliurament (regeneració natural), fins a una
petita obra d’enginyeria, com una petita presa per
evitar inundacions i erosions. Amb tot, cal una anàlisi
exhaustiva de la situació de cada paisatge per triar
el camí a seguir. És important recordar que Brasil no
només està format per selves i que per això, plantar
herbes, gramínies o arbustos pot ser essencial per a la
restauració dels ecosistemes brasilers malmesos, com ara
el Cerrado, el Pantanal i la Pampa.

A tot el Brasil hi ha, a més, un conjunt de
coneixements més profunds que cal valorar. Ocupats
al llarg moltes generacions, els territoris de pobles
i comunitats tradicionals estan, en general, ben
conservats, des del punt de vista mediambiental, i
són extremadament productius. Aquesta producció
voluminosa i diversa, formada per terres de conreu,
hortes i per l’ús de productes extractius, com ara
fruites autòctones, fruits secs i peixos, no surt a
les estadístiques oficials. Bona part de la producció
d’aquests territoris es destina a l’autoconsum, als
intercanvis dins dels territoris i a la venda directa
a fires, porta a porta, o fins i tot a intermediaris.
Cap d’aquests sistemes de comercialització no està
formalitzat i, per tant, no consten als registres
formals i es queden fora de les dades oficials. Així, el
treball que fan i la immensa riquesa productiva que
generen els pobles indígenes, els quilombolas, les
comunitats tradicionals i els agricultors familiars no està
correctament considerat ni registrat al Brasil.
Els sistemes agrícoles tradicionals utilitzats
als territoris dels diferents biomes brasilers no
són reconeguts ni valorats. A més, en ocasions
es criminalitzen, com és el cas de les plantacions
tradicionals en zones inundables, que són considerades
com de preservació permanent (APPs) pel Codi Forestal
brasiler i, per tant, formalment il·legals. Altres
solucions sofisticades i senzilles alhora com els sistemes
de drenatge i d’obstrucció de zones inundades, la
utilització tradicional del foc, la cria de bestiar lliure
al bioma Cerrado, el planter a les vores dels rius, entre
moltes altres, ens aporten coneixements fonamentals
per la recerca de solucions al canvi climàtic.
Hi ha una frase, pronunciada pels moviments socials
del camp que ens ajuda a entendre que l’impacte
del canvi climàtic impacta més agressivament sobre
els agricultors familiars i els pobles i comunitats
tradicionals, però que, en algun moment, també
repercuteix en la dinàmica urbana, sigui des de la
perspectiva dels drets bàsics, com l’alimentació, o a
través de tragèdies que afecten la vida de milers de
persones. “Si el camp no planta, la ciutat no sopa”.
Aquest hauria de ser un himne per a aquells qui entén
que, conservar el medi ambient, és aportar alternatives
per a la sobirania d’aquestes persones que construeixen,
amb la terra, solucions perquè la societat visqui amb
salut i drets.
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Anàlisi crítica de la realitat: el que veiem
molt, poc entenem i encara no sabem
Kenneth Martínez
Nicaragua

La capacitat de raonament humà està lluitant una
de les batalles més fortes des de la seva existència.
Un dol contra la realitat que el raonament sembla
anar perdent lentament i de manera indiscreta; així ho
fa veure la poca importància que li dona la societat
mundial. Almenys, no prou perquè l’impacte de la
realitat i la seva entesa estigui enfocat a favor d’un
bé col·lectiu o que respongués les preguntes que tant
han dividit la humanitat.
Passen els anys i al món hi ha més gent amb
accés a Internet; esdevenen diferents tipus de crisis
mundials, i hi ha una batalla entre allò que veiem, poc
entenem i no sabem.
Com a societat ens hem tornat molt privilegiats
pel que fa a l’accés a informació, però no es pot dir
el mateix en enteniment i coneixement. La nostra
percepció de la realitat mundial tergiversada i
transfigurada pels mitjans de comunicació i les xarxes
socials, ja no es veu limitada només a la suma dels
nostres aprenentatges i experiències prèvies a les
nostres vides, sinó als milers i milers de missatges que
veiem dia a dia en pantalles.
La cultura de les xarxes socials ha imposat una
nova percepció al nostre actuar social. Això és degut
a la manera de percebre milers i milers de missatges
cada dia i no poder codificar-los i actuar. Des de
publicacions de Facebook que poden causar tota mena
d’emocions, com por o incertesa; a publicitat que ens
fa necessitar alguna cosa que mai no hem tingut i tot
just acabem de veure.
Cal esmentar de manera breu el sistema sintètic
de la comunicació proposat per Niklas Luhmann que
entén la comunicació com a síntesi de tres seleccions:
unitat d’informació, emissió i comprensió. Aleshores
la comunicació es realitza quan i fins on es genera
comprensió; és a dir, només hi ha comunicació si hi ha
comprensió.
La compressió de cada individu varia segons
múltiples factors, ja sigui des del context del
missatge i les característiques puntuals de qui el rep.
Tanmateix, l’enteniment dels missatges esmentats
no vol dir que hagi estat rebut al llarg de les seves
dimensions informatives i socials. No podeu esperar
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ni el més mínim d’enteniment quan la quantitat de
missatges són immesurables.
Com a societat hem arribat al punt on la base
central del nostre sistema sociocomunicatiu està
centrada a vendre més connexions, obviant per
complet el sentit de saber usar-les, i entendre el que
en ve. Així, de la mateixa manera que estem a punt
del col·lapse ambiental a causa de la contaminació,
també ho estem a causa de la infoxicació o
contaminació d’informació.
No podem obviar com l’hegemonia comunicativa
influeix en la nostra percepció de la realitat. El
maneig de la informació és l’arma més poderosa que
es pot fer servir socialment parlant. Al llarg de la
història, la comunicació i la informació han estat
fonts fonamentals del poder i del contrapoder; de la
dominació i el canvi social (Castells, 2009).
Si no fos així, no hi hauria tanta por del poder dels
molts moviments socials arreu del món que es veuen
amenaçats per la censura indirecta i el control selectiu
de l’algorisme cibernètic. Una veu infravalorada
predisposa el risc d’una societat sense aspiracions i
sense una lluita amb ajuda mútua. La veu pressuposa
una intervenció reflexiva, i inclosa als horitzons
dels actors socials (Dhalgren, 2012). La realitat
es construeix a partir de les veus de cadascú de
nosaltres.
És necessari aturar-nos a pensar: Fins a quin punt
som capaços d’entendre la nostra realitat? Com aquest
poc raonament de la realitat limita el nostre actuar
com a individus? Seran les nostres generacions actuals
i futures capaces d’entendre la importància de la
percepció de les seves realitats i l’efecte d’això en les
seves accions? Dependrà totalment la veu dels propers
moviments socials d’una realitat-interacció virtual?
Si no som conscients del que amenaça la nostra
poca percepció del que és moralment —èticament—
correcte i humanament necessari serem vulnerables
davant de qualsevol acte de domini massiu, qualsevol
manipulació a la memòria històrica i als paradigmes
que ens conformen com a societat. Correm el risc que
una pantalla es converteixi en els nostres únics ulls.

Només de pa mor l’home
Dra. Magdalena M. Holztrattner
Àustria

La teòloga alemanya Doroteea Sölle mostra amb
aquesta cita que la mirada exclusiva a les coses
materials i exteriors amenaça fins i tot la mateixa
vida. «Més i més!», posseir més del que és necessari
sembla que sigui la sort més gran a la que es pot
aspirar a la vida, segons pretenen fer-nos creure
constantment els mitjans d’informació. Aquesta
creença no només es redueix als béns materials:
articles de consum, roba, diners, immobles, entre
d’altres, sinó també a accions que permeten crear la
sensació de posseir una altra mena de coses com ara
més «likes» a Facebook, Instagram i altres xarxes
socials. Posseïm coses que no necessitem, i en
molta quantitat. Volem tenir més, però no pas ser
millors: ens preocupem més de l’exterior i menys de
la formació del cor i de la personalitat. Les accions
i omissions que porten a l’acumulació infinita posen
en perill la vida del planeta, inclosa la humana.
Tal com planteja Sölle, qui quantitativament
vol tenir més i més, tendeix a oblidar-se de la
qualitat. Qui només veu «pa», passa per damunt
de la dimensió espiritual de l’aliment. Però, a què
ens referim amb aliment espiritual? L’espiritualitat
comprèn la interconnexió dels éssers humans amb
tot ésser vivent. És a dir, es refereix a la noció de
transcendència de l’ésser humà i, per tant, a un
element vital en els àmbits on es desenvolupi. Les
persones espirituals se saben vinculades amb la
germandat humana, amb els animals, les plantes,
amb la nostra Mare Terra, la Pachamama, i amb
un Tu diví. La incorporació de la dimensió espiritual
en la pràctica quotidiana de la nostra societat és
un repte per ser resilients. Les persones necessitem
aprendre a pensar amb el cor i a sentir amb el cap.
El papa Francesc a la seva encíclica «Laudato
si» subratlla la interconnexió de tots els éssers,
«Tot està connectat» (LS 91). Aquesta comprensió
espiritual anima les persones a reconèixer i aprofitar
el seu marge de maniobra. N’hi ha que tenen un
marge més gran, d’altres un de més petit. Però
totes estan cridades a treure profit d’aquest marge

de maniobra de manera responsable —per facilitar
la bona vida de tothom. Potser no podran salvar el
món de cop, però poden aportar el fer el món més
digne de viure en un àmbit petit. Potser no poden
realitzar grans obres, però totes poden entrar en
diàleg, fins i tot entre aquelles que mantenen una
opinió contrària.
Però, què és el que serveix de suport
en situacions de contradiccions, de crisis o
transformacions grans? Què fa falta per desenvolupar
resiliència davant d’un món cada vegada més
desafiant? La comprensió espiritual que tot està
connectat obre espai a la pregunta del darrer suport:
Què és el que m’acull en cas que caigui? En què
clavo l’àncora en cas d’un terratrèmol intern? Què
em serveix de suport quan la tempesta em passa pel
damunt? Què és el que em serveix de sòl per arrelar
i poder resistir? Què em dona suport quan totes les
seguretats externes s’ensorren?
Per a moltes persones el sòl que els dona suport
són les relacions sòlides, per d’altres l’àncora estable
és el saber profund de ser estimades —també de
saber estimar-se sanament a elles mateixes. Per a
moltes altres és la confiança en un Tu diví que les
acull també en situacions d’inundacions.
«Només de pa mor l’home». Aquell que veu un
índex espiritual d’aquesta interconnexió amb tots
els éssers humans, amb les plantes, els animals i la
nostra Pachamama, fins i tot amb la força creadora
divina, és aquell que també sent en un pa la vida,
el treball i l’amor d’altres éssers com a dimensió
espiritual de l’aliment. Tot està connectat —en
la vitalitat que sobrepassa qualsevol bé material.
En una interconnexió que serveix de suport. En un
amor que empodera persones a fer quelcom per dur
a terme una mica més la bona vida per a totes les
formes de vida. És a dir, és un amor resilient com el
que han practicat grans éssers humans.
«Al final del meu camí em preguntaran: Has
viscut? Has estimat? I jo, sense dir cap paraula,
obriré el meu cor ple de noms» Pere Casaldàliga.
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Com pot un Déu crucificat
fer-nos resilients?
Jordi Corominas

Sant Julià de Lòria, Andorra

Arreu del món sempre trobem persones
cristianes o que actuen cristianament: gent que
acompanya i es desviu per les víctimes de tot tipus
de poder o per tota mena de marginats o rebutjats;
gent que lluita contra el mal i el patiment quan
no hi ha absolutament cap motiu per l’esperança;
gent que pren distància de tants déus i religions
deshumanitzants i que, en canvi, admira i s’acosta
als ateus que lluiten amb els que pateixen. Per què
ho fan tot això? La resposta és clara. Perquè no
creuen en Déu. Creuen en el Déu crucificat malgrat
els segles que fa que s’intenta normalitzar el
cristianisme harmonitzant el seu déu amb tots els
altres déus. I si alguns actuen així sense conèixer
aquest Déu són doblement, com veurem, el seu
exponent més clar. Però què té a veure aquest Déu
amb una esperança inclaudicable que ajuda a ser
resilients i a superar adversitats?
Per l’home antic l’existència dels déus era un
fet. Pocs van posar en dubte que la felicitat i
sofriment de l’home i la mateixa existència de les
coses i els esdeveniments còsmics (terratrèmols,
epidèmies, etc.,) depenguessin de poders
invisibles. I avui, si fa o no fa, succeeix el mateix:
una bona part de la humanitat creu que tot
depèn de que la força, o una energia que amara
tot l’univers, estigui en sintonia amb nosaltres.
L’esperança i la resiliència, doncs, es juga amb
una adequada negociació amb aquestes forces que
és del que s’han preocupat sempre les religions i
els seus substituts. Per això, en totes les religions
i els seus succedanis hi ha sempre una mena de
lògica retributiva: tal faràs tal trobaràs, en aquesta
o en una altra vida; si t’uneixes a la divinitat seràs
feliç, trobaràs la felicitat i la plenitud espiritual i
si les coses et van malament és que t’has allunyat
dels déus i tu en tens bona part de la culpa.
Amb el judaisme, però, va aparèixer una religió
122

molt singular que, a diferència de totes les altres,
entenia que ni la realitat ni cap poder o entitat
invisible que emanés d’ella era divina. Proclamava
que totes les realitats estan al servei de l’ésser
humà i no a la inversa i que l’alliberament era
històric i depenia de la humanitat, trencant així
amb la concepció cíclica del temps que implica
sempre si no desesperació sí pessimisme perquè tot
es repeteix inevitablement. De fet, els que posen
l’esperança i el seu compromís en intentar canviar
i alliberar el món a través de les lluites socials,
prescindint dels déus i de les religions, són també
hereus del judaisme. I més quan malgrat el fracàs,
les possibilitats reals i la mort que ens espera no
acaben en la desesperació o retirant-se de tot
compromís amb la història i la societat.
Dins del judaisme, i per acabar-ho d’adobar,
un jueu, Jesús de Natzaret, va anunciar que havia
arribat ja el regne de Déu i que aquest era una
realitat present i històrica i no d’ultratomba.
El comparava amb un banquet de noces al
qual tothom estava convidat. I va començar a
construir-lo amb els seus seguidors. No es tractava
d’un nou regne estatal, sinó d’un regne alternatiu
gens patriarcal que es realitzava en l’intercanvi
fraternal entre els individus i els grups: compartint
els béns escassos; creant una xarxa entre diferents
“cases”; practicant la solidaritat; seient a la
mateixa taula, mostrant així la superació de
qualsevol barrera social entre comensals, i acollint
a tots els que per les seves falles físiques (cecs,
paralítics…) o malalties (leprosos), eren rebutjats
o com rebutjats “castigats” per Déu.
De la construcció d’aquest regnat alternatiu en
va derivar un fort conflicte amb els sacerdots i el
temple de Jerusalem. Si als aparentment “apartats”
de Déu se’ls oferia gratuïtament el regnat de Déu
se n’anava en orris tot el sistema sacrificial i ritual

del temple i la seva economia, semblant en la
majoria de religions. El cas és que es va guanyar
molts enemics i va acabar essent executat en una
creu, com un rebel polític abandonat per la massa
i també pels seus deixebles. Segons els evangelis,
Jesús experimenta en la creu la desesperació i
l’absència de Déu.
La interpretació més obvia d’aquesta mort
en la creu, en el context jueu del segle I, és
la d’entendre la mort de Jesús com un signe
inequívoc que Déu no era al seu costat. És també
la interpretació que en faríem avui: què pot tenir
de diví (un predicat aquest que sempre s’associa
amb algun tipus de poder) un fracassat complet?
És ben lògic pensar així, i tots ho fem: si existeix
el sofriment d’un innocent com Jesús és o bé
perquè no segueix el Déu que cal o perquè Déu no
existeix. I, per contra, els que van veure en Jesús
alguna proximitat amb Déu, com alguns gnòstics i
el mateix Mahoma, es van veure obligats a negar la
seva mort en una creu.
La sorprenent interpretació cristiana és que
Déu s’identifica totalment amb Jesús, i no només
amb les seva causa, sinó també amb el seu cos. Ni
tan sols la mort, ni el que Jesús s’hagi ja convertit
en una despulla, frena aquesta identificació.
En virtut d’aquesta escandalosa i contracultural
afirmació d’un Déu que mor crucificat, els cristians
esperen que la mort no sigui l’última paraula i
que el mal no sigui definitiu i sense contestació
possible. D’aquest Déu crucificat en deriven a
més una conclusió revolucionària religiosa i
antropològicament: així com Jesús és una víctima
i Déu és amb ell, les víctimes, tota mena de
víctimes (pobres, exclosos, menystinguts, malalts,
fracassats, etc.), no són culpables. I no només no
són culpables, sinó que Déu les estima de manera
gratuïta i incondicional, pel fet de ser persones,
més enllà dels seus actes i de tota condemna
social.
Si Déu mateix és el crucificat, el Déu cristià es
troba al costat dels presumptament abandonats
pels déus i la desgràcia i fracàs de Jesús no pot ser
conseqüència del càstig diví. El Déu que mor mata
certament molts déus, anul·la les seves lògiques
retributives, blasma les institucions encarregades

d’executar-les, despulla de tota legitimació divina
els poders religiosos i polítics, i dona lloc a una
altra lògica extremadament pertorbadora i
subversiva: la lògica de la gratuïtat i el perdó.
Ja no hi ha necessitat de mèrits, règims, místiques,
normes sobre els aliments, esforços ascètics,
meditatius, o el que sigui, per guanyar-se el
favor dels déus. I aquí és on rau la Bona Nova del
cristianisme, el súmmum de la resiliència i la
gran esperança per tota la humanitat: les víctimes
no són culpables i poden alçar-se. Es pot viure
alliberat de la lògica retributiva, de les ànsies
de perfecció, de la persecució de l’èxit i de la
comparació amb els altres.
El Déu crucificat, aleshores, és un crític
radical de tots els déus habituals, de tots els
ídols, dels seus substituts laics i de moltes formes
del cristianisme històric en la mesura que són
artefactes destinats a garantir el funcionament
de la lògica retributiva, presentant als poderosos
i a les víctimes com a mereixedors de la seva
situació i sotmetent les consciències amb la culpa.
El cristianisme suposa així una mena de contra
religió: una manera tan diferent de comprendre a
Déu que trastoca completament els valors religiosos
de la societat. Per això, no és gens estrany que els
primers cristians fossin acusats d’ateus o associats
amb els cínics. No només negaven els ídols de
les diferents religions i els seus bocs expiatoris,
que sempre solen ser els mateixos al llarg de la
història (l’estranger, l’emigrant, el diferent, el
fracassat, el pobre...), sinó que negaven també
qualsevol possibilitat de convertir el Déu crucificat
en l’engranatge legitimador de qualsevol sistema
social. I per això mateix, el cristianisme primitiu
era percebut com un veritable enemic de l’estat i
els seus interessos religiosos, com una esperança
i resiliència transgressora, en la mesura que
aixecava als més humils i postrats i alliberava
també als poderosos de les servituds del poder. I és
que l’esperança cristiana no és només un esperar
“contra tota esperança”, sinó una transformació
aquí i ara de tota realitat opressora, i la llavor
d’una societat alternativa, el Regne de Déu, on
hi caben tots gratuïtament sense privilegis ni
narcisismes.
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UNA NOVA MANERA DE RELACIONAR-SE,
CO-EXISTIR
Eunice Dias de Paula i Luiz Gouvêa de Paula
Brasil

Illa del Bananal, estat de Tocantins, cor del
Brasil. Amagats a la “Mata de Mamão”, una zona
de selva inundada, un petit grup de resistents
Ãwa, o Avá-Canoeiro com se’ls coneix, miren de
viure totalment aïllat, evitant qualsevol contacte
amb persones de la nostra societat. Caçats
amb escopetes i rifles, delmats per successives
massacres, molts supervivents d’aquest poble
encara conserven en la seva memòria que, un dia,
van ser empresonats i deportats de la seva terra,
encadenats, amenaçats amb les armes d’una missió
de contacte forçat, promoguda per la Fundação
Nacional do Índio, encarregada de la gestió de tot
allò relacionat amb els Pobles Indígenes. Un altre
grup d’aquest mateix poble indígena, encara més
petit, va ser contactat, a l’Estat de Goiás, quan
l’aigua de la presa de la Serra da Mesa començava
a envair els boscos i coves on s’amagaven. És
difícil començar un text així, quan es vol parlar
d’esperança!
Com vam ser capaços de fer-los això? —ens
preguntem. La veritat és que vam ser-ho i ho
continuem essent. En plena pandèmia, esperonats
pels discursos antiindígenes i contra la conservació
de la natura que provenen de la presidència de la
república brasilera i, segurs del desmantellament
dels cossos de vigilància ambiental, els “grilerios”,
o estafadors de terres, i les seves motoserres,
s’endinsen per les selves dels parcs naturals, per
les terres indígenes i pels boscos públics amb una
fúria desfermada, posant en risc el futur de molts
pobles i la vida actual dels que volen romandre en
aïllament voluntari.
Malauradament, ni tan sols l’amenaça del
col·lapse del planeta i els desastres climàtics que,
en diverses parts del món, ja causen dolor i mort,
són capaços de posar en alerta la humanitat i
portar els governs a intervenir de manera efectiva
per canviar aquesta realitat.
De fet, aquest procés a Amèrica es remunta
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al període en què va començar la colonització
europea. Tot just ens apropem al final de l’ocupació,
sempre destructiva, dels últims reductes de selves
verges, fet que podria contribuir a una gran
catàstrofe terrestre, tal com han advertit nombrosos
científics. Històricament, el que ha succeït al nostre
continent és la implantació d’un model de societat
depredadora, amb un alt poder de destrucció de la
natura, extremadament consumidora i concentradora
de béns i, alhora, l’eliminació d’altres models de
societat, com els de les pobles originaris d’Amèrica,
que es basen en la convivència amb la natura i en
la seva preservació, com a espai sagrat i proveïdor
de vida, i que s’organitzen en sistemes participatius
pel que fa a l’ús dels recursos disponibles.
Afortunadament, una part d’aquests pobles
encara resisteix i, avui dia, ens poden ajudar, si
estem disposats a mirar-los amb uns altres ulls
i a aprendre de la saviesa mil·lenària que els ha
permès viure en aquest continent sense esgotar-ne
els recursos. No es tracta només d’apropiar-se dels
seus coneixements tècnics en la gestió dels recursos
naturals, sinó, sobretot, d’un canvi en la manera
de relacionar-nos entre societats i persones no
indígenes i amb l’entorn on vivim.
Part d’aquest aprenentatge seria practicar formes
de vida més col·lectives. El treball col·lectiu,
així com la distribució de la producció entre els
membres del grup, és una pràctica habitual en els
pobles originaris. Entre els Apyãwa, per exemple,
cada caçador sap quina part ha de repartir entre
els seus companys de caça si mata un porc, o quina
part pot demanar per ell, si és un altre caçador el
que el mata. Aquest intercanvi es fa amb alegria
i amb tota naturalitat. De la mateixa manera, és
normal que algú que hagi tingut una producció
al camp superior a la que pot consumir, convidi
una altra família a collir-ne una part. Aquestes
pràctiques van acompanyades d’una sèrie de valors
que són comuns entre els membres d’aquella

societat. En destaquem aquí el de la reciprocitat,
a la qual correspon aquesta prodigalitat en el
donar, però també la llibertat de demanar quan
es necessita. No hi ha cabuda a la vergonya
en l’acte de demanar. Qui dona avui, demà pot
demanar a qualsevol altre, si ho necessita.
Nascuts en aquest entorn, els nens i nenes
participen en els processos de distribució,
acompanyant les seves mares quan van a casa
d’algú amb alguna cosa per regalar. Així, la força
del gest de donar o rebre acompanya la vida de
l’infant i és una constant en la seva educació que
porta a l’edat adulta.
A més d’una organització de la nostra
societat més guiada per la col·lectivitat, cal
que ens allunyem, cada cop més, de la visió
antropocèntrica, que situa l’ésser humà com a
superior en relació als altres éssers vius i amb
dret a esgotar la natura, com si no en formés
part. En aquest sentit, el Papa Francesc ens
ensenya, en el Pacte Educatiu Global, que cal
“trobar altres maneres d’entendre l’economia, la
política, el creixement i el progrés, i custodiar i
conrear la nostra casa comuna, protegint-la de
l’explotació dels seus recursos”.
Si tinguéssim la humilitat d’aprendre dels
pobles indígenes com tenir cura de la nostra
llar comuna, podríem adoptar noves maneres
de practicar una economia centrada en el bé
comú i, així, eliminar les flagrants desigualtats
socials que provoquen que milions d’éssers
humans visquin en la pobresa, mentre l’1% de
la població mundial acumula el 27% de la renda
generada.
La resistència històrica dels pobles indígenes
és notable. Conscients que només poden
continuar existint com a pobles dins dels seus
territoris, no renuncien a la lluita per la Mare
Terra. Que sapiguem caminar, com ens proposa
el Papa Francesc a l’Encíclica Fratelli Tutti ,
núm. 8: “Somiem com una sola humanitat, com
a caminants de la mateixa carn humana, com
a fills d’aquesta mateixa terra que ens acull a
tots, cadascun amb la riquesa de la seva fe o
conviccions, cadascú amb la seva pròpia veu, però
tots germans.”

EL PREU DE LA INACCIÓ
Àfrica: Els senyals d'alerta eren clars
• Les precipitacions durant el període de març,
abril i maig de 2020 al sud de Somàlia van
ser escasses. Per al juny o juliol del 2020, es
podrien haver activat mesures preventives.
* A mitjans de maig de 2021, els grups de
treball de seguretat alimentària i nutrició
(FSNWG) de la IPAC i la FAO van fer una crida per
adoptar mesures urgents, i FEWS NET va emetre
una alerta sobre una possible sequera que es
prolongaria durant diverses temporades, fins a
finals del 2021.
* El 8 de setembre de 2021, Kenya va declarar
oficialment l’estat de desastre nacional en
algunes zones del país afectades per la sequera.
El 23 de novembre ho va fer el Govern federal de
Somàlia.
* El novembre de 2021, FEWS NET va emetre
una alerta avisant que, si les precipitacions
continuaven essent escasses, una sequera sense
precedents era imminent a la regió.
* El febrer de 2022, la FAO i el WFP van emetre
una alerta primerenca avisant que la situació
d’inseguretat alimentària aguda previsiblement
es deterioraria a diversos països.
* L’abril de 2022, en l’actualització de les
projeccions sobre inseguretat alimentària aguda
per a Somàlia de la IPC es va advertir del risc
de fam en algunes parts del país, subratllant
que la inseguretat alimentària havia empitjorat
dràsticament des de començaments de 2022 i
que s’esperava “un deteriorament més gran i més
ràpid” almenys fins al juny de 2022.
L’Organització Meteorològica Mundial ha emès
una crua advertència: “Hi ha una possibilitat
molt real que la temporada de pluges sigui molt
escassa per quart any consecutiu, sumint Etiòpia,
Kenya i Somàlia en una sequera d’una durada mai
experimentada en els darrers 40 anys...”
• FONT: Oxam (2022) Un retraso peligroso 2: el precio de
la inacción. https://www.oxfam.org/es/informes/un-retrasopeligroso-2-el-precio-de-la-inaccion
125

Ecotecnologia com a utopia versus
robotització com a distòpia
Ignacio Dueñas García de Polavieja
Cadis, Espanya

La humanitat s’extingirà per un procés lineal
de robotització, degut a la hipertrofia acrítica de
l’ús de la tecnologia. I no sembla pas que ningú se
n’adoni o n’estigui preocupat. Però no fa pas falta que
s’extingeixi perquè mereixi la pena aquesta extinció,
si ens atenem al sistema absolutament totalitari
que, per ceguesa, apatia o ignorància, hem permès
que s’instal·li, ens dirigeixi i ens hipervigili, per al
lucre d’una immensa minoria, no tenint gaire res que
envejar-li al nazisme o a l’estalinisme.
D’aquesta manera, el present tecnocapitalisme es
basa en l’hipercontrol dels nostres moviments digitals i
en la cessió de les nostres dades a la xarxa. Com sosté
en Jordi Pigem en el seu llibre Pandèmia i postveritat.
La vida, la consciència i la Quarta Revolució Industrial,
el rastre digital dels usuaris de la xarxa (tendeix a
ser tota la humanitat), l’acumula la National Security
Agency, pertanyent al govern dels EUA, i el guarda
en un centre d’emmagatzematge del desert de Utah,
dotat amb milers de milions de bytes per persona viva.
Això ens converteix en la humanitat més dirigida i
controlada de la història, i als EUA, en l’estat més
espia del planeta, superant l’Alemanya de Hitler, la
URSS de Stalin o la Xina de Mao.
«Tot allò que teclegem i diem directament a
través dels mitjans digitals (...) pot ser rastrejat i
emmagatzemat (...). L’extracció i venda del nostre
rastre digital ha donat peu a les majors concentracions
mai vistes de diner i poder», afirma Pigem.
Si les darreres dècades els grans guanys de
l’economia mundial eren de les empreses financeres
i petrolieres, ara han estat substituïdes per les
multinacionals de l’activitat digital, principalment
Apple, Microsoft, Google, Amazon i Facebook, les cinc
empreses de més valor borsari des de fa només un
parell d’anys.
En aquesta direcció s’orienta la reflexió de
Shoshana Zuboff qui, a la seva obra The age of
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surveillance capitalism, sosté que «el capitalisme de
la vigilància (...) pretén apropiar-se de l’experiència
humana com a matèria primera per a pràctiques
comercials ocultes», la qual cosa constitueix, afirma,
«una amenaça per a la naturalesa humana», així
com «un enderrocament de la sobirania popular».
És a dir, es tracta no només de la fi de la llibertat
humana sinó, de facto, de la mateixa democràcia. I el
pitjor és la manca de consciència i de reacció davant
del que està succeint: la caiguda de la humanitat en
el major aparell totalitari de la seva història, si bé de
manera subtil, però no pas per això menys intensa. És
la distòpia d’Un món feliç d’Aldous Huxley feta realitat.
En aquesta obra es narra com als ciutadans, per
atrofiar la seva capacitat crítica, se’ls proporcionava
tota mena de diversions i distraccions. Entre les quals,
les orgies obligatòries (orgyporgies), la droga evasiva
(soma) i els espectacles d’alta tecnologia (feelies).
Les orgyporgies serien avui el sexe escapista i
hedonista; és a dir, la indústria de la pornografia
(precisament a la xarxa) i la de la prostitució,
generadores d’uns guanys astronòmics. El soma seria el
narcotràfic i el consum irresponsable de drogues, que
ja va fer servir Nixon per sufocar la revolta hippie. I
el feelie, l’entreteniment de l’alta tecnologia, que avui
en dia són els xats, el facebook, les xarxes socials, el
porno a la xarxa, els fòrums, els selfies...
No obstant, no és pas l’única distòpia literària,
la de Huxley. George Orwell, a la seva obra 1984,
ja es referia amb el concepte de Gran Germà a la
hipervigilància a la qual estem sotmesos. Sembla que
va ser ahir quan Marx va dir que «la religió és l’opi del
poble»; o Marcuse, més recentment, que «la televisió
és l’opi del poble». Avui podem sostenir que «la
tecnologia digital és l’opi del poble».
Per tot això, fa només un parell d’anys, s’hi ha
donat una volta de rosca més: el 2020, ja en el
marc de la covid, es va publicitar el Great Reset (o

gran resetejada). Es tracta d’un projecte promogut
pel Fòrum Econòmic i Mundial, finançat, molt
significativament, per la Fundació Gates, alguns dels
principals bancs del món (JP Morgan i Goldman Sachs),
i les grans empreses tecnològiques (Google, Amazon i
Facebook).
Amb aquests finançadors ja es poden sospitar
les intencions. Ara bé: en què consisteix, de manera
confessa, el Great Reset? Consisteix en, el context de
la covid, donar un salt qualitatiu en la digitalització
de la societat. O com sosté un dels seus impulsors,
Klaus Schwab, es tractaria d’«una fusió de tecnologies
que desdibuixa les línies entre les esferes física,
biològica i digital». Dit d’una altra manera, sostenim
nosaltres, el principi de l’extinció de la realitat, per
immersió en allò virtual, la qual cosa ens recorda el
concepte de metavers.
Aquest projecte, darrer fonament dels recents
canvis en la nostra quotidianitat pel confinament del
coronavirus (soledat, estrès, problemes psicològics,
atenció mèdica no presencial, tancament radical dels
espais de convivència, separació física...), consisteix,
per poc que s’hi reflexioni, a un procés de profunda
deshumanització per robotització de la immensa
majoria de la humanitat, per al benefici econòmic de
la immensa minoria de la humanitat.
Però n’hi ha més: en pocs anys serà tècnicament
possible buidar el contingut del nostre cervell,
fins i tot de manera involuntària, en una gran
ment artificial. I per tant el buidament total de la
personalitat de l’individu. Serà la fi de la poca llibertat
que encara ens queda. I no només això: l’historiador
Harari ja ha avisat que en dues generacions la
intel·ligència artificial haurà superat la humana.
Aleshores, com afirma Hawking, aquella se’ns n’anirà
de les mans.
Serà la nostra fi, si abans no ens hem robotitzat i
perdut les nostres capacitats essencials (la corporeitat,
l’emocionalitat, la instintivitat i l’espiritualitat) en un
procés irreversible i lineal de robotització. És a dir, la
transformació de l’ésser humà en el cyborg, i d’aquí en
el robot.
Tot això és una de les principals amenaces de
l’espècie, juntament amb la guerra nuclear, la pobresa
i el col·lapse ecològic. Però, mentre que davant de

totes aquestes amenaces ja hi ha certa consciència i
resistència, davant la distòpia tecnològica no hi ha
absolutament res, més enllà d’alguna reflexió lúcida
que encara no s’ha estès entre l’opinió pública.
Per tant, s’haurà de crear. S’ha de fomentar una
actitud massiva de rebel·lia i pensament crític. Tot
això desembocarà en tot un moviment social, que es
podria anomenar ecotecnologia, i que hauria, entre
d’altres idees, fomentar el següent:
• Sorgiment de pensadors i estudiosos que
analitzin la problemàtica i ofereixin vies de
resistència.
• Creació d’un teixit de divulgadors i publicistes
que portin les reflexions dels teòrics a la gent del
carrer, per provocar un canvi de mentalitat.
• Foment del pensament crític, així com difusió
de nous hàbits d’ús davant tota mena de dispositius
electrònics.
• Aplicació de la nova mentalitat, inèdita a
dia d’avui, a cada una de les dimensions de la
quotidianitat, tendent a desvirtualitzar la quotidianitat
i tornar-la real.
• Sorgiment d’activistes socials que combatin,
mitjançant tota mena de pressió (jurídica, política,
mediàtica, de carrer...) el maridatge entre les
multinacionals i allò digital.
Ens temem que, en cas de no produir-se el
desvetllar de la humanitat davant de tot això, només
quedi (és una possibilitat) una minoria d’inadaptats
i contraculturals que, tal com els homes llibre de
l’excel·lent novel·la de Bradbury, Fahrenheit 451,
preservin la llibertat i la humanitat, malgrat que els
costi la satanització per part de la resta de la societat.
El papa Francesc, en la seva Laudato Si, va emprar
la paraula «contracultural» per esmentar la forma
de vida que es pogués alliberar de la dinàmica
totalitzant de la tecnologia, més enllà de la seva
dimensió funcional i complementària. Senzillament,
davant d’aquesta situació, no hi ha més opcions: o
contracultura o extinció.
O, com afirma Jordi Pigem: «Atenció: estem
personalitzant els robots i, alhora, estem robotitzant
les persones. Atenció a les transformacions sense
precedents en què ha entrat el món. Atenció al món de
la vida, en el present, aquí i ara».
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Reconeixent la nostra
naturalesa celestial
Marlon Duriettz
Nicaragua

Som fills i filles de la llum primordial, que
va originar interminables cascades còsmiques
que desemboquen en un interminable oceà que
va parint galàxies. En aquest instant, som una
manifestació d’aquesta història còsmica juntament
a milers de milions de galàxies que no coneixem i
que contenen moltíssimes formes de vida gestades i
d’altres per crear-se, encara més desconegudes.
És aquesta immensitat del cosmos en moviment
i recreació, allò que impossibilita aconseguir
tot el coneixement de la vida i l’univers, encara
més, ni tan sols hem pogut conèixer àmpliament
l’univers assequible als nostres sentits, pensaments
i coneixements. Durant segles els esforços per
comprendre la nostra naturalesa han sigut grans i
tan sols hem accedit a una ínfima part; no obstant,
des d’aquest petit entendre, com a espècie humana
hem formulat paradigmes de pensament que
superbament han imperat com a models, moltes
vegades limitants de la nostra visió de la realitat,
per consegüent en la idea de qui som i de la
natura, afectant les formes en què ens relacionem
amb la resta de persones, espècies, ecosistemes.
En l’esdevenir del temps, a tots els pobles i
cultures han sorgit i desaparegut paradigmes que
creen i recreen les visions de la realitat, impactant
una i altra vegada sobre la concepció de la nostra
naturalesa, del nostre ser, decidir i actuar. Aquesta
dinàmica no ha conclòs, i ens és impossible trobar
una resposta acabada en aquest cosmos dinàmic i
incert, no obstant, és necessari continuar intentant
trobar sentit als actuals temps caòtics; i així,
en tornar a veure’ns cap a dins com a espècie
ensopegar amb la ruta vers la llum primordial, com
una partícula extraviada en el seu retorn al sol.
A l’antiguitat, en els albors del que avui
anomenem cultura occidental, alguns filòsofs
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del món grec, tot i que no pas els únics, van
reflexionar sobre l’origen de la vida, de l’univers
i de l’ésser humà, donant lloc a consensos
teòrics que van ser capaços de brindar-nos idees
per organitzar la societat. Així tenim, la visió
geocèntrica de l’univers de Ptolomeu, que va
promulgar l’«home» en un sentit superb, com a
figura central i de la creació divina, desenvolupant
una actitud de senyoria atroç sobre la natura i
totes les espècies, pensament dominant de la
cosmovisió del món durant centenars d’anys, i
que va obrir pas a una època on aparegueren
personatges que van creure’s semidéus i que van
dominar el món antic. Milers d’anys després,
Copèrnic, va introduir el model heliocèntric i
va inaugurar una etapa de revolució científica
que trenca amb el relat geocèntric de Ptolomeu
i que després Isaac Newton sepulta amb el seu
mecanicisme i, juntament amb Descartes, inaugura
l’època del racionalisme occidental del qual es
nodreix el pensament capitalista.
El racionalisme mecanicista va realitzar una
incisió en la comprensió de la naturalesa humana.
El relat és que la natura és com un mecanisme de
rellotgeria on tot està seccionat, divorciant l’ésser
humà de la seva entreteixida història còsmica que
comparteix amb totes les espècies, incloent la mare
terra i la resta de cossos celestials.
El jo va quedar com a partícula extraviada
de l’explosió còsmica separada de l’univers, i
aquesta visió plena de carències dialògiques
implica relacionar-nos amb la natura i la resta de
membres de la nostra espècie de manera indiferent,
violentament, amb menyspreu a la vida i la
dignitat, desamorosament, caràcter propi del model
capitalista neoliberal.
El caràcter mecanicista està present en

el desenvolupament de la nostra civilització
occidental, en la construcció i consolidació de
les nostres institucions en general, les quals
s’encarreguen de produir i reproduir la nostra
cultura, de tal manera que tot allò que pensem,
sentim i actuem des de la nostra idea de la natura
i el jo —ergo sum—, està afectat per aquesta
mirada epistemològica adquirida mitjançant
els molts espais de socialització en un escenari
capitalista, entre d’altres la família, l’escola, l’estat
i el mercat.
Avui sabem que hem creat un món consumista
en el marc d’un model cultural on es creu en la
il·lusió que sobre un planeta limitat sigui possible
un creixement il·limitat. És a dir, un model de
desenvolupament que sobreexplota els recursos
naturals d’un món finit sense tenir en compte les
conseqüències, un model capitalista configurat en
base a les idees cartesianes i newtonianes de la
natura, amb un «pensament sacríleg envers la mare
terra».
Comprenem que la cultura i el coneixement
occidental capitalista neoliberal és limitat i
arrogant, el que ha provocat aquestes catàstrofes
en centrar l’interès en el mercat i l’acumulació de
capital, depredant la natura i empenyent-nos a
una crisi planetària que amenaça la pervivència
humana. És en la visió mecanicista del món on
podem veure la base dels nostres problemes; per
això, un canvi en la visió del món esdevé imperant.
Aquesta crisi sembla confirmar que pensar el
món com una màquina ens ha allunyat molt del
cosmos, ens ha convertit en aquella partícula
extraviada que esdevé cega a la realitat de la
nostra naturalesa indivisible i dinàmica juntament
amb l’univers. No som pas sempre conscients que
venim de l’explosió còsmica i que compartim
una història solar amb la resta d’espècies del
planeta que igual que la nostra espècie humana
està en evolució.
Aquest nou segle XXI, entra amb nous
pensaments que exposen altres formes de
comprendre la realitat, que tracten de superar les
idees hegemòniques existents; s’està produint
el desenvolupament de nous aprenentatges

que recorren a les experiències i coneixements
existents que van ser exclosos del racionalisme i el
mecanicisme, per fondre-s’hi i fer-ne una síntesi.
La humanitat assisteix a una nova revolució del
coneixement que impacta sobre els nous sabers
científics i la tecnologia, donant pas a una
visió del món caracteritzada per ser ecològica,
orgànica i holística. S’està escoltant, aprenent el
llenguatge originari que permet tornar a conversar
amb les deïtats oblidades, tornant a entendre
la seva saviesa mil·lenària. Es porta el passat
cap al present i es revisen els sabers obrint pas a
l’aparició d’idees que van sintetitzant, recreant la
vida i la humanitat generant esperança al present
i futur. Noves pràctiques justes i democràtiques
van emergint a diversos països llatinoamericans
i caribenys; així com en altres latituds no
occidentals.
Es desperta una consciència planetària que va
més enllà de la visió antropocèntrica i capitalista,
reconnectant els punts deslligats entre les persones
i el cosmos. Es reprenen els coneixements i la
saviesa popular mil·lenària que van ser marginats
per la racionalització limitant del pensament.
Es fonen els coneixements de les civilitzacions
mil·lenàries d’arreu del planeta amb les del
món occidental creant nous prismes-síntesi del
coneixement i pràctiques que se sintonitzen amb
l’univers multiforme, la realitat multipolar.
Emergeix amb força ja en els pobles del
món una espiritualitat d’amor i consciència
còsmica creativa, reconeixent la diversitat de
formes de veure, pensar, sentir, actuar, parlar,
tenint com a centre la vida en la seva totalitat.
Aleshores, assistim a una ruptura de models
limitants i opressors, donant pas a una visió
holística, complexa, sistèmica i integrativa de
la realitat, i és aquesta visió de la natura la que
ens repta a replantejar el nostre retrobament de
l’ésser, projecta una crisi evolutiva de la idea del
jo mecànic i proposa el retorn del fotó als seus
orígens, relligant-nos amb el cosmos. El regne
d’amor i la justícia ja anunciat pel natzarè.
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Ubuntu: què aprendre’n d’aquesta
visió africana
Fr. Juan P. Pezzi, mccj
Butembo, El Congo

Ubuntu és una paraula de la cultura Bantú que
inspira la manera de ser i viure de la meitat dels
pobles africans els idiomes dels quals, anomenats
Bantú, es construeixen a partir de radicals verbals
que donen sentit a un conjunt de paraules reunides
en classes gramaticals. Ubuntu entra a la classe de
paraula com a bellesa i mort que parlen de les forces
vitals que animen la realitat. Del radical ntu venen
Ubuntu i Umuntu, la persona: Ubuntu és el que fa de
l’Umuntu una persona.
El Gandzelo, arbre de la vida comunitària, és
el símbol de l’Ubuntu, de la convicció que la vida
passa dels avantpassats als presents per transmetre
a les generacions futures. Sota aquest arbre, la
comunitat demana als ancestres protecció, salut,
fecunditat, pluja i saviesa i prenen les decisions que
concerneixen a l’aldea. És el símbol de la democràcia
africana on es manifesta la coresponsabilitat dels
membres envers la comunitat, la igualtat, la voluntat
de cercar el bé comú heretat dels ancestres per
lliurar-lo a les noves generacions. És la força vital
que permet a la comunitat caminar en unitat i
harmonia cap al futur.
L’Ubuntu és constitutiu de tota persona i qui
no el viu és perquè el rebutja per raons ocultes.
Desmond Tutu el relaciona amb la visió bíblica
segons la qual «l’individu pot ser plenament
humà només pertanyent a una comunitat. Separar
les persones en base a un accident biològic és
reprobable i blasfem. Tota persona té dret a arrelarse a la vida comunitària, i la primera comunitat
és la família». I afegeix: «Insisteixo en la crida a
ser veritablement humans. En la nostra cultura,
el preciós do de compartir és part de l’Ubuntu,
ser persona. «Una persona és una persona
només a través d’altres persones. No podríem
pensar, caminar, parlar o comportar-nos si no ho
aprenguéssim dels altres».
Qui viu d’Ubuntu, no se sent amenaçat si la resta
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són més capaços i millors perquè posseeix la seva
pròpia autoestima que prové de saber-se part de
quelcom més gran; es veu afectat quan els altres són
disminuïts o humiliats, torturats o oprimits.
És la convicció, com afirma la Laudato Sí #70:
Tot està relacionat pel que «l’autèntica cura de la
nostra pròpia vida i de les nostres relacions amb la
natura és inseparable de la fraternitat, la justícia i la
fidelitat a la resta».
Michael Battle, explorant la teologia de la
reconciliació a la llum de l’Ubuntu escriu en el
seu llibre Reconciliación: la teología del Ubuntu en
Desmond Tutu (2009): «En considerar l’home com
a part d’un tot, d’una comunitat, del món, podem
canviar la nostra perspectiva i valorar realment
la importància de la reconciliació». Aquesta
visió humanista no és teòrica perquè comporta
responsabilitats morals: si algú en el món pateix fam
tots en som responsables. En l’Ubuntu, la societat
prospera mercès al sentit d’humanitat compartida:
el perdó i la reconciliació esdevenen requisits bàsics
per preservar l’harmonia social.
L’Ubuntu s’incorpora a aquest gran riu de visions
humanes que fan possible resistir l’opressió onsevulla
que aparegui, com és el cas del personalisme, la
corrent filosòfica europea d’inspiració cristiana que
posa èmfasi en la persona en ser lliure, amb un valor
en si mateix, un ésser relacional, essencialment
social i comunitari, pel que la persona no es pot
reduir mai a un objecte per explotar o usar, o com
el Bon Viure dels pobles indígenes, entès com a vida
en plenitud: harmonia interior de les persones en la
seva dimensió material i espiritual, harmonia social
en la comunitat, entre comunitats i amb la natura.
Moltes cultures asiàtiques que nodreixen el budisme,
el confucianisme, el sintoisme, potencien aquestes
visions de la vida que poden sostenir el camí de les
societats avui.
En els debats sobre ecologia, política, economia

—escriu Paul Ricoeur—: «la persona sempre torna
perquè és el millor candidat per fonamentar les
lluites jurídiques, polítiques i socials». Emmanuel
Mounier, un filòsof francès i cristià, afirmant la
primacia de la persona sobre les necessitats materials
i els aparells col·lectius que sustenten el seu
desenvolupament, distingeix la persona de l’individu.
La persona posseeix «la consciència de ser en el
món gràcies al descobriment de la seva encarnació,
per ser cridada a apropiar-se de la singularitat de la
seva pròpia existència en la trobada amb la resta, i
en la constitució d’una comunitat». El personalisme
de Mounier, és talment comunitari que demana
impregnar la visió i la organització política de la
comunitat.
Els 60 anys d’independència no han aconseguit
fer d’Àfrica un continent on es visqui bé. «Estem
encara cercant una filosofia capaç d’ajudar-nos
a construir societats més justes i convivencials,
per basar-se sobre una ètica del benestar i del ser
millor». L’Ubuntu, ha de ser una filosofia de vida, ha
d’esdevenir també una filosofia política i militar en
favor d’un contracte social basat en el reconeixement
mutu per engendrar la certesa que el motor de la
història no és pas la confrontació o la competència,
sinó la col·laboració i la cooperació. Esdevenint
concepte de filosofia política, l’Ubuntu recorda que
res és més desitjable que viure en una societat on
visqui la democràcia i el multilateralisme.
Pot l’Ubuntu reinventar la política i inspirar
altres visions ancestrals?
Existeixen exemples emblemàtics: la teòloga
Léocadie Lusuombo, en una conferència sobre
l’Ubuntu al Centre per a l’Estudi de les Religions
Africanes afirma que «L’antropologia Ubuntu», és
«un repte teopolític dels proverbis que marginen
a les dones». L’Ubuntu pot animar la lluita per la
igualtat de gènere, el que encara no ha aconseguit
realitzar a nivell social i polític. La Comissió de la
Veritat i la Reconciliació de Sud-àfrica, presidida
per Desmond Tutu, va inspirar-se en l’Ubuntu per
intentar construir una política de reconciliació
nacional després de l’Apartheid. L’Ubuntu podria
ajudar a superar la visió de l’homo hominis lupus,
cadascú és un llop per a altri, de Hobbes, el que
fa de la política una recerca de poder, una guerra

de tothom contra tothom, creant una consciència
del Bé comú. L’Ubuntu amb la seva visió d’un món
compartit, solidari, pot aconseguir que es reposi
en el centre de la vida econòmica, social i política
la persona i el bé comú i distanciar la política de
les teories de Maquiavel que l’han dut a l’engany, la
mentida, la violència, l’art de la tirania.
Això no obstant, el personalisme de Mounier el
va dur a ser crític del liberalisme fins a ser acusat,
tot i que erròniament, de simpatitzar amb el
feixisme. El sínode sobre l’Amazònia ha fet veure que
el Bon viure dels pobles indígenes no aconsegueix
impedir la destrucció de les selves i que la saviesa
ancestral del viure en simbiosi amb la natura es
perd per a una societat tecnocràtica i consumista.
L’Ubuntu no ha protegit els pobles africans de les
dictadures.
Tota visió filosòfica i política necessita d’un
espai i d’un subjecte per ser posada en acte.
Aquest espai era tradicionalment la comunitat rural
circumscrita i el subjecte eren persones i nuclis
familiars que pertanyien a una comunitat ben
definida i circumscrita. A les societats modernes
aquest espai i aquest subjecte han desaparegut
per deixar lloc a un món globalitzat i a societats
interdependents.
Els règims i les organitzacions econòmiques
que dominen la vida moderna, fins i tot si fossin
democràtiques, responen per antonomàsia als
interessos d’una minoria o una majoria que sempre
són una part d’un poble, encara que pretenguin
el contrari i no són els subjectes adequats per
interpretar la visió de vida de tot aquest poble.
Les institucions religioses i culturals, tot i que
poden enfortir la visió de vida d’un poble, tenen
per endavant les seves ideologies i creences que
no poden identificar-se plenament amb la visió
de tot un poble o una nació. La societat en el seu
conjunt hauria d’assumir aquest paper; no obstant
els conflictes han reduït el sentit de pertinença
a la societat a quelcom abstracte. Només els
moviments populars poden apropiar-se de les
visions ancestrals per transformar-les en nacions
motrius d’acció política i social. Amb una condició:
involucrar en aquest procés, la joventut, les
generacions a les quals pertany el futur.
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Nous paradigmes, per al poble militant
José María Vigil
Panamà

És tard, però és la nostra hora
A Amèrica Llatina (AL) hem assumit airosos el
paradigma alliberador en tots els seus vessants:
econòmic, polític, feminista, de gènere, indígena,
racial, cultural, decolonial... i això, tant a nivell
religiós o teològic, com filosòfic (filosofia de
l’alliberament), pedagògic (Freire), comunitari
(CEBs), psicològic (psicologia de l’alliberament),
testimonial (els màrtirs), com polític-militant...
Aquests darrers 50 anys —tot això que ja tenim i no
ens poden treure— constitueixen una pàgina ben
gloriosa de la història d’AL.
Però, mirant l’altra cara de la moneda, semblaria
que ens costa fer passos nous. A nivell ideològicreligiós, per exemple, no sembla pas que avancin
la Teologia de l’Alliberament (TA), els militants, els
agents de pastoral ni les seves associacions... Es
podria pensar: ha perdut el seu compàs AL? Viu de
les rendes del passat?
Parlant, per exemple, de la transformació del
cristianisme popular —que va ser un motor tan
potent les dècades glorioses de l’alliberament—, no
hi ha, no existeix a AL una corrent progressista més
enllà de la TA tradicional, que ja compleix els seus
40 anys, i del feminisme i de la visió ecològica. No
en sortim, fa temps que no s’aconsegueix fer noves
passes endavant.
Les forces vives de la TA no han entrat en una
teologia del pluralisme, no se senten incòmodes
amb l’inclusivisme oficial, no han fet el salt a
l’oikocentrisme (més enllà de la Laudato Sì),
continuen expressant l’alliberament en el marc del
teocentrisme, seguim reclosos a la caixa bíblica...
mentre que en no pas pocs llocs, sobretot allà on
un cert clergat jove ho promou, el poble torna a
les novenes, les devocions, els resos, els dos pisos,
el pensament màgic... i les mateixes comunitats,
sense abandonar el llenguatge alliberador, l’utilitzen
a vegades per demanar a Déu la pluja, o que
protegeixi de la Covid als pobres...
A partir dels anys 90 Boff es queixava que els
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seus germans teòlegs i teòlogues no secundaven
la seva invitació a entrar en l’ecologia...
Afortunadament ja ho secundem. De quin retard
ens hauríem de lamentar avui, i clamar per la seva
superació?
Diferents després de la pandèmia
El panorama actual també té la seva dimensió
positiva, que gairebé no es veu, perquè «la processó
va per dins». És cert: estem avançant més del que
ens sembla.
Ja estàvem al cas de la 4G, la 5G... però
els gairebé tres anys de pandèmia ens han
transformat. No ha tornat la normalitat, sinó una
altra normalitat: som diferents. Els índex macro
estan delatant que la pandèmia, el confinament,
i sobretot l’increment exponencial de la
transformació tecnològica (comunicació instantània,
popularització de les reunions telemàtiques...) ha
accelerat la transformació de les mentalitats,
i noves formes de pensar de les que gairebé no
n’havíem parlat, ja són aquí, i han vingut per
quedar-se. La pandèmia, el confinament, la soledat
i alhora la hipercomunicació i l’excés d’informació,
diuen els experts que han transformat la nostra
consciència social profundament.
Un botó de mostra: el cas del creixement del
posteisme a Espanya. Només en els 3 anys de
pandèmia el nombre de creients a Espanya ha
disminuït un 10%, gairebé tant com en els 19 anys
anteriors. És possible? Ho és. Aquest paradigma
nou, al que anomenem «posteisme», la superació
de la forma premoderna de concebre la divinitat
i en general tot allò religiós, és com la punta de
l’iceberg, que arrossega un gran conjunt de canvis
de paradigma en comparació amb la visió teista
clàssica, premoderna, creencial, i medieval en el
fons. Les nostres societats no senten ni pensen com
abans de la pandèmia. Cada vegada menys. Un subtil
aprofundiment de l’avenç d’un nou paradigma global
està en curs, i corre més del que ens pensem.
Els joves van per davant

El nou paradigma —postmodern en realitat— és
sens dubte el majoritari dels joves, encara que pocs
en siguin conscients; simplement, hi han nascut,
ni tan sols el sabrien descriure i disseccionarlo intel·lectualment. Noten que davant del món
dels grans, i davant del món religiós, no tenen
comunicació. Els joves —a vegades fins i tot els
de 45 anys o més— viuen un altre món, i els grans
s’adonen que no empatitzen amb ells. En allò
religiós concretament, no hi ha connexió: no hi
ha hagut «transmissió de la fe» o, simplement, ha
fallat. A les esglésies només s’hi veu gent gran. En
general, les CEBs es fan grans, i no troben relleu.
Els nous paradigmes postmoderns que viuen els
joves, gairebé sempre sense verbalitzar-los, els
impedeixen connectar amb una visió premoderna,
sobrenaturalista, tradicional, teista... encara
que sigui alliberadora. Les nostres Esglésies
llatinoamericanes, malgrat l’esforç que han fet i el
meravellós testimoni de compromís alliberador que
han donat, veuen una bretxa tremenda entre elles i
el jovent que ve.
Urgeix construir un pont, però no pas perquè
els joves el travessin, sinó per tal que els grans,
la tradició cristiana llatinoamericana, el passi i
vingui cap als joves, despresa dels paradigmes
vells, de sempre, premoderns, inclús medievals,
fins i tot neolítics... i adoptin una nova forma
de ser, un nou llenguatge en el que reexpressar
tota aquella tradició. No hi ha cap altra solució.
Els joves són una altra generació i no poden
passar a allò premodern, ni a allò medieval. Si
els valors tradicionals de la Nostra Amèrica, les
tradicions religioses —cristianes i indígenes—
no assumeixen el nou paradigma postmodern
dels joves, serà impossible el diàleg i el mutu
enriquiment, i serà inevitable l’extinció del que
ja avui comença a convertir-se en «històricament
residual». És qüestió de temps, llei de vida. O
renovar-se i reinventar-se, o morir, encara que sigui
amb les botes calçades.
Urgeix, doncs, ajudar, facilitar al nostre poble
apercebre’s i abordar els nous paradigmes que la
nova generació, la nova societat aporta. I això
no pot començar sinó és per la reconversió dels
agents socials de transformació, els educadors
populars, agents de pastoral, animadors, educadors
en general. Hi ha moments històrics —i estem en

un d’ells— en els que, a gairebé tots els camps, la
«pastoral de manteniment», es converteix sense
remei en simple acompanyament a l’extinció, al bon
morir.
És urgent difondre a les nostres comunitats
i moviments una invitació a repensar-ho tot,
sense pors, sense prejudicis, oberts amb confiança
envers les noves formes de pensar, els nous
paradigmes. Tot alliberament corre pressa, però
avui es fa especialment urgent també l’alliberament
del coneixement: hi ha moltes persones i
comunitats a les quals alliberar de la seva opressió
epistemològica, de la seva manca de claredat, dels
prejudicis, del pes de les seves creences medievals,
de la visió dualista, de la intolerància, de la seva
resignació diuen que justificada religiosament.
És matinada, si insistim una mica
Què fer? Suggerim:
• La major responsabilitat la tenim els grans, els
adults. Som nosaltres els qui hem d’obrir-nos a la
mentalitat dels joves, la del futur. Ells ja són on han
de ser.
• Necessitem que els agents socials, educadors
populars i la militància estiguin a l’alçada: que mirin
no només els alliberaments acostumats, sinó també
l’alliberament de la forma de pensar, l’alliberament
dels vells paradigmes.
• Necessitem materials com aquells de «formació
de la consciència crítica» (del recordat João Batista
Libãnio) que tant van ajudar la dècada dels 80...
Quelcom que compleixi el mateix servei avui.
• Fer-ho amb els avantatges dels nous mitjans,
que ens afavoreixen als pobres: vídeos populars
que es puguin penjar en el nínxol dels canals de
youtube, sense cost, sense límit d’espai, a disposició
pública gratuïta... Com ho hauríem pogut pensar
això fa 40 anys?!
• Necessitem convocar, especialment la teologia,
els centres pastorals i universitaris, envers noves
metes...
• Ús de les facilitats de telecomunicació
popular per rebre, organitzar, compartir... cursos de
formació...
Ves a la teva comunitat, convida-la a obrir la
ment i la consciència, a deixar prejudicis, i mirar-ho
tot amb una mirada nova. A donar passes envers una
societat de nou paradigma...
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Com cantar la vida si la nostra
percepció del que significa ser humà
està canviant?
Martha Zein
Espanya

Les tecnologies de la comunicació, els avenços
de la neurociència i les lleis del mercat han
facilitat que ens percebem com a éssers en xarxa.
Aquella afirmació d’Ortega y Gasset «Jo soc jo i la
meva circumstància, i si no la salvo a ella no em
salvo jo» avui es podria escurçar: Som les nostres
circumstàncies. Ara ens resulta fàcil comprendre
que som la suma dels nostres vincles.
Aquest gir en la percepció de la nostra identitat
sembla contradir l’individualisme a ultrança
en què creix el món modern. És més, sembla
apropar-nos al nostre pol oposat, a aquella forma
d’entendre la vida que encara custodien els qui
van ser colonitzats i són espoliats precisament per
l’anomenada cultura occidental. Les comunitats
indígenes o afrodescendents afirmen que allò humà
no està separat d’allò no humà, ni la cultura de
la natura ni la ment del cos. Si soc un ésser en
xarxa, significa que soc natura, soc bosc, soc riu?
El Cogito, ergo sum (Penso, aleshores existeixo)
de René Descartes («Discurs del mètode», 1637)
en el que es va assentar el món modern sembla
que s’ha quedat curt. Ara comencem a assumir que
també som allò que es posa en joc en els nostres
vincles: les emocions que generen, els nostres
desitjos, la nostra imaginació... Aquesta manera
de reblar el clau en la nostra forma d’entendre’ns
com a persones no és pas banal perquè transforma
també la nostra relació amb els nostres similars,
amb la resta d’éssers vius, amb el món.
Que potser estem assistint a la fi de l’imperi
de la raó? Que potser estem preparats/des per
admetre que és impossible analitzar una situació
de forma aïllada, que qualsevol relat que fem
sobre el món sempre estarà travessat per la nostra
pròpia presència i participació? No serà que amb
els nostres podcast, post, tuits... estem afirmant el
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principi budista que tot interexisteix?
O bé, simplement, estem vivint en una profunda
contradicció? Ens reconeixem com a éssers en
xarxa i alhora vivim sotmesos/es als rigors de
l’individualisme. Acceptem que les emocions
ens constitueixen però seguim lliurant a la raó
científica les regnes de la nostra identitat personal
obviant que la mateixa ciència està demostrant
que els arbres i les aus (entre d’altres éssers vius)
també interactuen i es comuniquen a través del seu
propi llenguatge. Som capaços d’assumir que els
nostres gestos, la nostra veu, la postura del nostre
cos, les reaccions químiques que sostenen les
nostres emocions... marquen el flux del llenguatge,
però continuem afirmant que la nostra biologia
només ateny els aspectes relacionats amb la
reproducció, els àcids nucleics o les mitocòndries.
Estem assistint a les noces d’argent de la raó i
el cor que va anunciar Eduardo Galeano a El libro de
los abrazos (1989) o els imaginem com a amants
ocasionals que juguen a la dominació?
Sabem per pròpia experiència que els éssers
humans vivim en un etern diàleg amb el
nostre entorn; això significa que també estem en
conversa amb les nostres contradiccions. Quina
és la nostra participació en aquest diàleg? La
desintegració (allò que emocionalment implica la
pèrdua de potència, l’esquizofrènia, la depressió,
etc.) o la integració?
Aquesta segona opció ens permetria comprendre
que en cada un dels nostres actes es fa present
un món sencer participat per una infinitat de
pràctiques que vinculen una multiplicitat d’humans
i no humans. A més, en la nostra naturalesa hi
ha la capacitat d’enllaçar-ne d’oposats per crear
terceres possibilitats. Per què no apostar per una
integració poètica?

María Zambrano va encunyar el concepte «raó
poètica» per expressar precisament la dimensió més
enllà d’allò racional del coneixement humà: «Així
doncs el coneixement que aquí s’invoca, pel que se
sospira, aquest coneixement postula, demana que
la raó esdevingui poètica sense deixar de ser raó,
que aculli el «sentir originari» sense coacció, lliure
gairebé naturalment, com una fysis retornada a la
seva condició original», va afirmar a De la Aurora
(1986). Ella, Ortega y Gasset, Unamuno, Cocteau...
van postular la relativitat de la raó a la primera
meitat del segle passat; hi ha hagut corrents de
pensament com la Filosofia de l’Alliberament que
plantegen un punt de vista palpitant de la pròpia
existència. Ha arribat el moment de prendre aquest
camí. Pensar amb el cor i sentir amb el cap s’està
oferint com quelcom més que una opció per a
una societat que està canviant la seva forma de
percebre’s a si mateixa: es tracta d’una sortida
d’emergència.
Els algoritmes de la Intel·ligència Artificial
estan demostrant que és possible conèixer les
decisions d’un individu seguint el rastre de les
seves actuacions. El fenomen que la tristesa
fa gastar més aviat és conegut per psicòlegs,
anunciadors i compradors, i s’ha documentat en
nombrosos estudis al llarg d’aquest segle. No és pas
la raó que ens porta a l’acció, sinó l’emoció i els
que menen els fluxos del mercat ho saben i duen
el consumidor fins a l’extenuació. Per això recorren
precisament al llenguatge, a la nostra capacitat
per integrar els relats, a la nostra eterna conversa
amb la vida. Se’ns oblida que cada vegada que
tenim dificultat en el «fer», existeix dificultat en
el «voler», faceta que queda oculta per les nostres
argumentacions sobre aquest «fer». Sentir, pensar
i actuar estan enllaçats. O el que és el mateix:
ser, saber, fer i voler ens defineixen.
D’aquí pocs anys l’avantguarda científica (la
nanotecnologia, la biotecnologia, la tecnologia del
coneixement i de la informació, la intel·ligència
artificial, la robòtica, la biomimètica o la
neurociència espiritual) proposarà la interacció
i incorporació en el nostre cos i en la nostra
ment de tecnologies que canviaran no només la
nostra percepció del món sinó la nostra pròpia
identitat. Es dona per suposat que el resultat
serà una espècie humana «millorada» gràcies a
les tecnologies en tant que la capacitat simbòlica

es veurà potenciada. En quin lloc quedaran el
nostre voler, el nostre sentir, la nostra capacitat
per somiar mons, la nostra imaginació i tot allò
que, abans de ser anomenat, habita en els nostres
silencis? Els tornarem a donar un lloc subsidiari?
Ho considerarem rebuig?
L’inconscient col·lectiu apareix a l’horitzó
com el proper territori per espoliar. Espoliaran les
nostres fonts més íntimes, aquelles a partir de les
quals creem la nostra identitat. Per això urgeix
l’apropiació conscient de la nostra veu.
Sí, es tracta de posar límits al desenvolupament
de les noves tecnologies i al necessari
reconeixement dels nostres neurodrets, però també
és important reconèixer que la nostra percepció
del món parteix dels nostres vincles i afectes, tant
emocionals com físics (sentits) i mentals (memòria)
i que és aquest procés del sentipensament, la
seva irregularitat, la seva faceta poètica i el seu
recorregut en el nostre espai/temps el que marca la
diferència de la nostra expressió de la vida davant
de qualsevol d’aquestes veus prefabricades per un
superordinador narrant.
Aprenguem dels moviments socials,
concretament dels liderats per indígenes i
afrodescendents. Per a ells el concepte de territori
comprèn no només la terra i els seus ecosistemes
sinó també els processos de territorialització que
generen identitats i apropiacions. Defensar la trama
de la vida també passa per custodiar el nostre
inconscient, font dels nostres sentipensaments,
bressol de la nostra identitat personal. Com
a alternativa al model actual de percepció del
món que enfronta raó i cor, davant de l’agenda
internacional del transhumanisme, podem assimilar
les propostes del «Bon Viure», els «Drets de la
Natura», les «transicions al postextractivisme»,
les pràctiques de «comunitat, relacionalitat i
plurivers» i dur-ho a altres aspectes de la nostra
identitat com a individus.
Una percepció renovada de la nostra existència
és possible i està a les beceroles. Expressem-la
amb un llenguatge tenyit d’emocions, sentits,
imaginació, intuïció, somnis i memòria, abordem
les dades amb un llenguatge poètic, recuperem
allò que té d’orgànic el parlar. Permetem-nos un
coneixement cordial de l’existència. Cantem la
vida des de dins.
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Recorrent el camí
vers el Sumak Kawsay
Blanca Chancoso

Equador

És important recordar que totes les persones del
món somiem en quelcom, tenim un somni, i cada
generació sempre diu que vol un canvi, que vol
que sigui quelcom diferent. Per aquells que estem
en un procés de recerca d’aquest canvi, es diu des
de fa anys que hi ha una utopia, sempre parlaven
d’una utopia i del somni de la utopia. En el meu
cas, no sabia interpretar què era la utopia, això
no obstant, el somni era canviar el sistema, que
es reestructurés, volíem tenir una vida diferent,
que fos justa, com diu la cançó, que hi hagués pa
per tothom, això és el que es volia. Fins que vaig
entendre que la interpretació de la utopia era
aquest somni, i aleshores vaig començar la lluita,
perseguint fer realitat aquest somni. En el cas dels
pobles indígenes, aquest somni tracta de construir
un país diferent, on tots i totes tinguem les
mateixes oportunitats i accés a aquest exercici de
drets amb el que vam néixer i en el que creiem. Per
això, hi ha diferents camins, uns n’han trobat de
llargs per fer realitat els nostres somnis. Semblaria
que en el camí trobem dreceres que ens hi poden
dur més ràpid, però no tenen sortida, o ens trobem
amb que aquells que no volen el canvi, que sempre
cerquen algun mecanisme per aturar el nostre
avenç.
En els pobles indígenes ens preguntem com
aconseguir aquest canvi. Comencem recordant la
nostra història, com vam ser nosaltres, com va ser
el nostre país, el nostre poble, com era la vida.
Comencem a adonar-nos que nosaltres no hem
vingut d’enlloc, la terra és nostra però ens la van
arrabassar. La gent s’ha organitzat per recuperar
la nostra terra, perquè per nosaltres la terra és
com el ventre d’una mare, és la que ens alimenta
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unida per un cordó umbilical, és qui ens dona vida,
hi creixem, hi naixem, hi podem somriure, jugar,
córrer, cantar, fer les nostres celebracions. És per
això que nosaltres, fins i tot quan morim, volem
tenir un espai propi en el cementiri, un trosset de
terra per poder visitar els que han partit abans que
nosaltres, dur-los menjar, compartir amb la família,
compartir amb els veïns, que són veïns ja dels
nostres avis i éssers estimats que es troben en el
cementiri, compartir amb la família d’aquests veïns.
Abans no entenia com n’era d’important, però en
el cas dels indígenes no és que enterrem i tornem
el 2 de novembre, sinó que enterrem i al cap d’una
setmana hi som, al cap de quinze dies hi som, al
cap d’un mes hi som, el dilluns de cada setmana
es visita, se saluda, es porta menjar al cementiri.
I tots els dies festius en les dates pròpies de
celebració dels pobles indígenes, abans d’anar a
ballar, primer es visita el cementiri, es comparteix,
i després es va a la celebració. Si per a nosaltres és
important l’espai per visitar els que mai se’n van,
també ho és per als que estem vivint, per poder
sembrar, per estar prop de les plantes medicinals,
de les plantes que protegeixen l’aigua. Per
nosaltres totes les plantes que es troben a la selva
i la muntanya són la nostra medecina, són plantes
energètiques. Hi ha una relació molt estreta amb
la Mare Terra, mentre que per aquell que no és
indígena, la terra només és un recurs amb el qual
pot negociar, per comprar o vendre, però sense
aquesta relació.
Tota aquesta interrelació amb la Mare Terra,
també ens porta a que, en la forma de vida
que hem tingut culturalment, s’hagi viscut el
Sumak Kawsay, perquè es comparteix l’alegria,

la tristesa, la germanor amb el veïnatge, va
més enllà del significat de la terra com a recurs
econòmic, és la mateixa vida, l’aigua. Però avui
en dia això ha canviat molt, les terres d’abans es
van contaminant, s’ha obert una voracitat dels
governs per trobar or, minerals, amb decrets que
s’apropien d’aquest espai, i ens treuen l’alegria,
ens treuen el somni del Sumak Kawsay, del Bon
Viure. Amb les concessions mineres fins i tot
els páramos són ara importants per ells, fan
concessions de les deus d’aigua, no s’emporten
només la terra, sinó també l’aigua, entregant-la
a les empreses, i emmalalteixen els nostres llocs
sagrats, la muntanya, els páramos. Mentre que a
la cultura occidental allò sagrat és l’església per
anar-hi a resar a Déu, per als indígenes el temple
és la muntanya, allà demanem a la Pachamama, al
Déu de l’Univers que ens doni l’aigua. Ara es pot
entendre allò sagrat perquè allà hi ha els llits d’on
baixa l’aigua a les ciutats, que no ve pas només
d’una canonada sinó dels páramos i les muntanyes.
Si emmalalteixen i destrueixen els páramos molt
aviat no hi haurà aigua ni per a les ciutats, allà
hi ha la vida per al món. I així mateix els arbres,
les plantes medicinals. La medicina de la farmàcia
no s’inventa del no res, sinó que industrialitzen
les plantes per convertir-les en medicaments. Però
si s’emmalalteixen aquests llocs sagrats, aquests
boscos, ja no hi haurà les plantes d’on els científics
treuen aquestes medicines. Nosaltres emprem
les plantes directament, sabem la dosi, sabem
quant de temps. Els arbres són necessaris, els
animals són uns altres éssers vivents, i tenim una
interdependència entre els humans i els animals,
perquè els humans també som éssers vius. Les
pedres que ens feien creure que eren inertes, per
nosaltres estan vives, per l’energia, per allò mineral
que tenen i ens ajuda.
Tot això són elements que es conformen per
poder aplicar aquest somni del Bon Viure, que
és el que abans la gent anomenada d’esquerra
somiava com a utopia, que tots hem somiat i
encara no hem complert, encara som en camí. En
el cas dels nostres pobles hem tingut l’oportunitat
de viure-la, però està amenaçada amb les noves

polítiques d’Estat que van destruint el Bon Viure.
A l’Equador tenim a la carta constitucional una
línia sobre el Sumak Kawsay, però l’estan violant
i trepitjant. Tenim el dret de la natura que és un
avenç. Crec que tots necessitem, en comptes de
tenir les nostres cases adornades amb plàstic, veure
el canvi d’estació en els nostres arbres i plantes.
En l’idioma dels indígenes es diu que està mudant
de roba, està amb vestit nou, la Pachamama està
de festa perquè canvien els colors cada estació. Si
perdem l’espai això també es perd, el que puguem
compartir aquesta alegria, aquests colors.
Per nosaltres ha sigut molt important ser
una aportació des del pensament quítxua al que
s’anomena utopia, són els somnis. És oportú
somiar, viure, per això no diem viure bé, sinó el
Bon Viure, la interpretació és diferent. El Bon
Viure en diferents idiomes no sempre té traducció,
però està bé donar-li una interpretació en altres
idiomes, tal com en quítxua no hi ha paraula pel
«dret», però ho traduïm com a «ushaytacharina»,
com a tenir accés, tenir accés a un habitatge,
a l’alimentació, a viure, a l’alegria, a l’afecte, a
estimar i ser estimat, a ser feliços, però no pas una
felicitat plàstica sinó des de la normalitat de la
natura. Així com els ocells tenen aquesta llibertat
de cantar on poden a l’hora que poden, no tenen
impediment, això és el que volem per a tothom, i
aquesta ha sigut la nostra lluita. El Sumak Kawsay
és com oferir a la nova generació i als més grans
un nou món, és el nostre somni. No volem una
vida en pau però a la tomba, volem una vida amb
dignitat però ara. Que s’esdevingui la pau quan
hi ha harmonia, quan hi ha vida amb dignitat, que
puguem compartir-la, coexistir en aquest món en
el marc de la diversitat, de les diferències que som
com a nacions, com a pobles, reconeixent aquesta
diversitat i la diferència, però també els drets en
terme d’iguals com a éssers vius. En quítxua el
Sumak Kawsay, Sumak és excel·lència, formosa,
bella i Kawsay és vida, cultura, és tot i res alhora.
Així és la vida en excel·lència que volem. El camí
sempre té espines, però ho podem suportar si és
que podem anar encaminant el nostre procés al Bon
Viure, a que es faci realitat el Sumak Kawsay.
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IMATGES EDUCATIVES
PER A GESTIÓ RESILIENT EN TEMPS
DE CRISI ECONÒMICA I PANDÈMIA
José Manuel Fajardo Salinas
Hondures

En rebre la invitació per escriure sobre
el tema de la resiliència en clau educativa,
providencialment vaig tenir el gust de veure una
pel·lícula del cinema italià (La strada, 1954)
corresponent a un corrent anomenat neorealisme,
on els directors cinematogràfics enllacen conjunts
fotogràfics que, com una mena de càpsula del
temps, porten l’espectador a sentir-se al mig dels
escenaris. Gràcies a la visualització d’aquesta
pel·lícula, em vaig adonar que per poder suggerir
alguna pista educativa que fos adequada,
especialment als joves i al món llatinoamericà
en temps de precarietat econòmica i pandèmia,
havia d’anar al recurs pedagògic de la imatge,
ja que pel seu pes simbòlic (del grec
,
symbolon, concepte compost per sim que s’entén
com a “unir”, i ballein, que és “llançar”, i que
dona per significat “llançar per reunir o tornar
a unir”), la imatge és capaç d’ajuntar en un sol
cop o llançament una varietat de significats, de
manera que cadascú pot descobrir en les imatges
o figures que proposaré, els seus propis motius per
mantenir-se drets i seguir endavant (que és el
sentit essencial de la resiliència).
Aleshores, tinc clar que el món educatiu
proveeix de recursos amplíssims, però que per
aquest article em limitaré al que ens brinda
la imatge. El primer que faré serà descriure
d’una manera senzilla un escenari de vida,
que no per ser fictici és menys real, sinó que
a l’estil de les paràboles de Jesús, serveix per
presentar personatges amb els quals ens podem
identificar de manera natural, ja que per les
seves característiques, expressen allò que som
fonamentalment: éssers de carn i ossos, que des de
la nostra naturalesa humana transitem entre el bé i
el mal de manera quotidiana.
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Invito llavors el lector o lectora que segueix
aquestes lletres, a fer una mena de salt imaginatiu
dins de la situació que pateix. Un dels sentits de
la paraula resiliència implica tractar de mantenirse sencer després d’haver patit un moment o
fet traumàtic, i en lloc d’apocar-se o trepitjarse, la persona aconsegueix fer un salt endavant
superant aquest infortuni i en resulta renovada
o reconstituïda, inclusivament en millor estat
respecte a la seva situació inicial. Vista així, la
resiliència, no és tant una qualitat, sinó un
procés, on molts factors intervenen perquè la
desgràcia no tanqui absolutament qui la pateix,
sinó que, el subjecte resilient experimenta una
transformació provocada precisament per haver
estat portat a un límit humà dur d’assimilar.
Continuant amb la invitació, animo a qui
llegeix perquè s’ubiqui en la seva incomoditat
vital (provocada directament o no per l’actual crisi
econòmica i pandèmica), i a la llum de la història
que segueix, pugui establir les seves pròpies
comparacions, i descobrir, en el millor dels casos,
com aquest breu relat fa llum per al seu propi patir,
i com en certa manera, pot reflectir-lo de manera
lluminosa i educativa.
La nostra història esdevé en un país europeu,
després d’una guerra mundial, on una mare soltera
i anciana, apurada per l’estretor econòmica i
diverses boques per alimentar, accepta cedir per
una quantitat significativa de diners a la filla més
gran, perquè acompanyi a un artista ambulant que,
com a única fortuna, compta amb una motocicletacasa, gràcies a la qual transita per pobles i poblats
exhibint un senzill espectacle circense. Així es
guanya la vida gràcies a les monedes que recull
del públic al final de cada funció. L’artista vesteix
amb barret i vestit de circ a la noia, i li ensenya a

tocar el tambor, per tal que li anunciï previ a cada
presentació. Tot això no seria més problema, si no
fos pel tipus de relació que estableix l’artista cap a
la noia, ja que la maltracta i l’agredeix de manera
continuada. Ella se sent tan poc valorada que en
determinat moment fuig i l’abandona. Al cap de
poc temps, la troben i es veu obligada a retornar al
costat del seu company de camins.
Enmig d’una situació tan depriment, i sense
més sortides, passa una cosa interessant: la parella
pren contacte amb un grup de circ i s’associen
perquè tots dos siguin inclosos a l’espectacle.
Aquest moment brinda l’espai propici perquè tingui
lloc un diàleg, que, al meu parer, concentra el
més edificant de tota la trama: una nit, al mig del
pati on estan col·locats tots els estris i caixes
del circ, un saltimbanqui, és dir, un personatge
expert en fer actes d’equilibri i rutines a la corda
fluixa, conversa amb la noia i va entenent la seva
crítica situació. Li confessa la seva pròpia filosofia
de vida. D’acord amb la seva manera de veure, a
la realitat tot el que existeix té un espai i un
sentit; i, recollint del terra una petita pedra i
lliurant-la a la noia, li explica que aquest objecte,
en la seva mida reduïda, ha de tenir un sentit per
ser-hi. La noia rep la pedra, i acariciant-la i veientla amb afecte, presta atenció al saltimbanqui que
conclou el seu discurs dient que ell no sap quin és
el propòsit de l’existència d’aquesta pedra, ja que
si ho sabés seria Déu, però del que sap del cert,
és que la presència d’aquesta pedra al conjunt de
l’univers té un perquè.
En aquest punt, i retornant a la situació límit
que cadascú ha passat o està passant en aquest
moment, i que posseeix una configuració totalment
peculiar, segurament un dels avantatges més grans
que té escoltar la narració prèvia, és adonar-nos
de les limitacions que solen tenir les nostres
pròpies mirades o expectatives davant les
circumstàncies que solquem amb més o menys
dificultat.
Hi ha tantes causes i efectes que es creuen
perquè les coses siguin com són, i no siguin
altrament, que com ho afirma el saltimbanqui,
només una saviesa absoluta com la divina
podria definir com tot es connecta per donar per
resultat la realitat tal com és, i atorgar a cada

circumstància o drama particular, la seva justa
mesura en el conjunt del que és real. No sé fins
a quin punt aquesta consciència de limitació
ajudarà o no cada lector o lectora per saber veure
amb molt de respecte i humilitat la seva pròpia
circumstància o situació límit, el cert és que en la
història narrada, aquesta trobada de la noia amb
el saltimbanqui va ser determinant, ja que li va
permetre a la jove descobrir, malgrat els patiments
que va seguir vivenciant, com aquests moments
durs tenien un lloc propi i insubstituïble per a
si mateixa, i, potser, d’una manera summament
misteriosa, a la vida dels altres.
Espero que aquesta imatge senzilla, però
nutritiva de l’infortuni d’una noia imaginària
col·locada en un escenari de postguerra, permeti
estimular una imaginació creativa per afrontar
amb obertura d’horitzó les vicissituds que cadascú
passa. Citant novament Jesús, és palès com ell
mateix va recórrer educativament a imatges, com
exemple les benaurances, ja que aquí ens brinda un
llistat de figures eternes que no poden morir, doncs
ens representen, així tenim “els pobres d’esperit”,
a “els mansos”, “als que ploren”, etc. I, alhora,
ofereix en el mateix discurs el resultat que espera a
qui fa el salt de resiliència que he parlat abans: ser
posseïdors del Regne del cel, ser hereus de la terra,
ser consolats, ser saciats de justícia, etc.
Més enllà de la pluralitat de situacions de
no dignificació humana esglaonades en les
benaurances, i de la contrapart, que recupera
aquesta dignitat de manera superabundant,
potser el més excel·lent d’aquestes imatges, és
que deixen endevinar qualsevol que visqui una
problemàtica complicada, que compta dins de si
mateixa amb una força que li possibilitarà revisar
la seva circumstància vital i efectuar el salt o bot
que li permetrà, si no resoldre tots els misteris de
la seva pròpia limitació o infelicitat, sí aconseguir
la convicció que la lògica de la negativitat no
és allò definitiu. És a dir, mirat des de Déu, no
hi ha situació humana que no tingui sentit i
significat. Albirar la pròpia ruta per fomentar
aquesta visió, és potser la millor gestió de la
resiliència amb la qual cadascú pot autoeducar-se
en clau de compassió.
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FUTURIBLES – FUTURS POSSIBLES
Sentipensant des del nostre Sud
Viviana T. Camacho Hinojosa
Un altre cop un món en guerra ens obliga
a reconsiderar la direcció d’aquesta humanitat
enfrontant una convergència complexa i dolorosa de
crisi econòmica, ambiental, alimentària, pandèmica
global, etc. Escenaris de guerra corporativa contra la
humanitat promoguda pel negoci global d’armament,
associat amb corporacions agroalimentàries,
farmacoquímiques, que s’alimenten de la fam i les
malalties que generen.
Malgrat el saqueig i genocidi històric que hem
travessat aquests segles, el Sud global novament
evidencia que la capacitat de resistència i
renaixement es manté enfortida a pesar de les
condicions més dures i indignes. Hem demostrat
amb evidència directa l’eficàcia i l’eficiència dels
nostres sabers ancestrals en salut que, durant el
moment més dur de l’inici de la pandèmia global, ha
sigut la primera eina de cura comunitària. És evident
que els pobles més humils sobreviuen mercès a
l’aliment produït per les poblacions indígenes
camperoles dels nostres territoris. Demostrant que
la salut i l’aliment es produeixen des de la terra i
es comparteixen solidàriament. És urgent promoure
la humilitat (humus) suficient per reaprendre les
cures col·lectives, la solidaritat i la reciprocitat
que ens mantenen entreteixits, només col·laborant
aconseguirem sobreviure com a humanitat.
Som un mateix teixit de vida, nascut del somni
profund de les generacions d’avantpassats que
van sembrar els seus dolors i llàgrimes que avui
es transformen en força, imaginant que un dia
naixeríem i tindríem drets i vida digna, perquè
també van sembrar alegries, benediccions i fortalesa
per tal que en aquest temps renaixessin en el nostre
interior. Nosaltres què deixarem sembrat per a la
següent generació?
Aquesta és una convocatòria per transformar
el nostre món, construint «Futuribles» (Mireya
Marmolejo 2015), aquells futurs que anhelem
des de tota la dolçor que ens mobilitza quan
veiem somriure una criatura, quan veiem obrirse un capoll, quan el fruit madur està a punt
per alimentar-nos; aquesta sensació de gratitud
beneïda que ve del ventre mateix de la mare terra;
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allò que fa batre fort el tambor del nostre cor;
necessàriament la vida ens orienta a compartir
aquest batec personal amb el batec col·lectiu
solidari de milions que el dia d’avui estem disposats
a aquesta acció fraterna, de cura mútua en una
abraçada col·lectiva de preservar la vida que som i
la vida que ens envolta.
Quin futurible estàs disposat a construir avui?
En un món on la desesperança està promoguda pel
mercat, el cinisme i el menyspreu s’aplaudeixen
des de les xarxes socials que van promovent
competència voraç vanagloriant l’egolatria i
l’hedonisme fals i vulgaritzat, és possible somiar
un futurible de xarxes de cures i abraçades que,
amb respecte i tendresa, puguin entreteixir-nos
novament?
El nostre Sud ha parit l’Alegremia (1) i
l’Amistosofia (2), l’alegria a la sang i la saviesa
de l’amistat respectivament; corrents que envolten
l’art, l’educació i la salut popular des de les
comunitats organitzades que decideixen prendre
a les seves mans la tasca de tenir cura de la vida,
d’embellir-la, de traspassar d’un cor a un altre.
Aquest futurible d’amor solidari neix a Cochabamba,
Bolívia, l’any 2016. La nostra Internacional de
l’Esperança, unificant aquestes propostes, juntament
a la pedagogia de l’esperança de Paulo Freire, el
nostre camí és esperançar convocant aquell «inèdit
viable» que neix quan les voluntats s’agafen les
mans per caminar juntes.
Ens ha convidat a transitar, experimentar i
transformar les nostres realitats. Les maneres en les
que habitem i convivim dins dels nostres espais de
vida, juntament a l’espiritualitat profunda que ens
impulsa a renéixer i abraçar la nostra espiritualitat
mil·lenària; on sigui que haguem nascut. Aquest
sòl, aquesta aigua, aquest vent, el foc del sol ens
porten memòries insondables inscrites a la nostra
genètica. El nostre ésser anhela recordar que som
criatures mil·lenàries, nascudes de la llum de les
estrelles ara tancades dins de cada cèl·lula. Som
criatures sagrades, com sagrades són la Mare Terra i
la vida que cuidem.

(2) http://coincidir-revista.blogspot.com/

(1) www.altaalegremia.com.ar

Cochabamba, Bolívia

Karuna. Amor i compassió amb saviesa
Thubten Wangchen

Monjo budista tibetà a l’exili

Estem vivint al segle XXI, una era de màxim
desenvolupament tecnològic i material, però també hi
ha crisis de valors, de comprensió de l’espiritualitat i
de respecte a la natura.
En general, podem dir que el món és meravellós, i
que la vida humana és preciosa i té molt de valor.
Els humans som responsables d’aquesta terra que ens
dona la vida: cal respectar-la, controlar els danys a la
natura, evitar la destrucció, les guerres i el patiment.
Estem experimentant greus esdeveniments com ara
terratrèmols, tsunamis, incendis, canvi climàtic i una
pandèmia que s’ha emportat a milions de vides. Vides
que han estat sense el consol d’estar acompanyades
pels seus éssers estimats. Ens hem de sentir afortunats
per haver escapat de la COVID. Estem vius! Agraïm
tenir un dia més a la nostra vida!
Estem assistint impotents a invasions com la
d’Ucraïna, entre altres conflictes interminables com
els de Síria, Afganistan, Líban, Iemen, Rwanda,
Jingyang…
Fa 64 anys al Tibet vam passar pel que,
lamentablement, ara està vivint Ucraïna. Quan ens va
arribar la notícia que Rússia l’envaïa, el meu cor va fer
un tomb i la meva ment es va quedar inquieta. Vaig
sentir la necessitat d’anar a veure personalment com
estaven els refugiats ucraïnesos. Tenia un gran desig
per ajudar. Vam anar fins a la frontera i, a través d’ONG
que estan fent una tasca important a la zona, vam
portar una mica de béns de primera necessitat, però,
sobretot, teníem la motivació de portar un missatge
de pau, d’ànim i d’esperança. Només hi vaig poder
estar tres dies, però prou per constatar el patiment, la
tristesa i la por.
Agraeixo molt a les ONG i als voluntaris i
voluntàries que estan ajudant a salvar la vida dels qui
fugen de la guerra, oferint-los una mica de confort,
sobretot a les dones que amb els seus nens van haver
de deixar enrere els homes de la família que no van
poder sortir del país.
Tots aquests desastres no han estat creats per
Déu, ni per Al·là, ni pel Buda. Som els humans els
responsables de totes aquestes coses negatives,
però no cal oblidar que també som els impulsors i

responsables de totes les coses positives.
La vida no és lliure de conflictes i patiment. Tots
els éssers vius, fins i tot els animals, busquem poder
viure plenament, amb pau, felicitat, salut i èxit.
En aquest món hi ha diferents tradicions
espirituals i religions. Totes ens transmeten un
missatge comú: ser bones persones, tenir bon cor,
fer el bé a tots i no fer mal a ningú.
Quina meravella! Hem de recordar que som grans
germans i germanes espirituals, amb respecte mutu,
per viure en harmonia. Ningú no ha de sentir-se
superior o inferior a ningú. Som iguals. Tenim el dret
de viure bé i de deixar viure bé.
Els pobles originaris de tots els continents
ens transmeten la seva saviesa, cadascun a la seva
manera. En la diversitat hi ha la riquesa i totes les
cultures han contribuït i continuen contribuint al
desenvolupament de la saviesa universal. Penso que
els nostres ancestres ens estan mirant i que, si actuem
malament, sentiran pena d’aquest món modern on
vivim.
Al budisme parlem de compassió i saviesa en el
camí espiritual, i utilitzem la paraula sànscrita Karuna
per a la compassió, entesa com la motivació per
ajudar a disminuir el patiment dels altres.
Cal tenir gran compassió i amor envers tots els
éssers, però també la perfecció de la saviesa per
eliminar tots els enganys mentals i la ignorància. I,
sobretot, sobreposar-nos a les adversitats.
Nosaltres, els tibetans i tibetanes, hem pogut
preservar la nostra cultura, idioma i filosofia, és a dir,
la nostra identitat, malgrat estar sotmesos a l’opressió
i la persecució per part del Govern de la Xina. La
resiliència del poble tibetà és, segons el meu parer,
un exemple que a través d’una lluita no violenta,
es pot mantenir viva una nació. El Tibet segueix viu!
Gràcies a la visió del Dalai Lama, el seu carisma, el seu
missatge de pau, el seu reconeixement internacional,
el Tibet és conegut a tot el món.
Amb els meus millors desitjos i l’esperança que
aquest món sigui millor, tant de bo tots i totes
tingueu pau interior, felicitat, ànim, salut i mai no
perdeu el somriure.
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LA JUSTÍCIA
Carmelo Galdós, ofm

Moviment Franciscà JPIC, Bolívia

Introducció
Aristòtil va afirmar que: “Justícia és donar a
cadascú el que és seu”.
Des d’aquesta afirmació, avui la Justícia es
defineix com: un principi universal que regeix
l’aplicació del dret per aconseguir que s’actuï amb
la veritat, donant a cadascú el que li correspon. El
conjunt de valors que han de regir un Estat de dret
formen la justícia. Els valors que conformen la
justícia són l’equitat, la llibertat i la igualtat.
Ens trobem enfrontats a problemes que
concerneixen els nostres pobles i tota la humanitat,
per la construcció d’una societat més justa i fraternal.
Aquests problemes afecten la qualitat de la
vida humana, el futur del món sencer, les relacions
humanes i els valors i principis del nostre ésser
persones i la nostra relació amb tots els éssers creats
amb els qui estem interconnectats i dels que som
dependents.
I.- Els fets (VEURE)
* La misèria que margina grans grups humans. Els
esforços realitzats no han donat els fruits desitjats. La
injustícia se segueix manifestant en:
- La manca d’educació en valors
- La desigualtat entre homes i dones, entre rics i
pobres
- Les males condicions de vida dels camperols i
indígenes
- La manca d’expectatives, manca de llocs de
treball
- La superposició de cultures
- La inestabilitat política o la polarització
- La manca de solidaritat
* Corrupció del sistema judicial:
- Poder judicial sotmès al Poder Executiu (Govern)
- Màfies de jutges, fiscals, advocats, policies i
altres que alliberen culpables per diners.
- Retards en l’aplicació de la justícia i
amuntegament de presos sense sentència a les
presons
- Manca de confiança del poble en l’aplicació de la
justícia
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- Justícia comunitària que es converteix en
venjança, o justícia per la pròpia mà
* La violència:
- Violència domèstica: cops, violacions i morts
(feminicidis i infanticidis)
- Inseguretat ciutadana: grups armats, robatoris,
assassinats,…
- Narcotràfic: tràfic i tràfic de drogues i persones
- Mitjans de comunicació que promouen la
violència
II.- Fonaments de la Justícia (JUTJAR)
1) Fonaments bíblics de la Justícia
A la Bíblia es tendeix a veure la Justícia com
la reglamentació de les relacions humanes, però
mai sense una referència i relació a Déu. Fa una
opció clara pels pobres i necessitats: orfes, vídues i
estrangers. La unió i estreta relació entre Justícia i
Pau s’expressen al Salm 85 (84): la Justícia i la Pau
es besen o s’abracen. No hi pot haver Pau, sense
Justícia.
Al nou testament el terme Justícia rep un impuls
innovador, apel·la al valor de la interioritat. La
Justícia té forma de misericòrdia i opció pels pobres,
malalts, estrangers i pecadors. És un anunci de la
presència del Regne de Déu anunciat per Jesús i es fa
present mitjançant les benaurances.
2) Fonaments doctrinals de la Justícia
a) L’ensenyament social de l’església
Hi ha una evolució del concepte i els seus
continguts des dels compromisos purament caritatius
fins a l’assumpció del concepte Justícia-social com
la representació de la norma suprema de la vida
socioeconòmica: salari familiar just, dret a l’ocupació,
relacions capital-treball.
Joan XXIII va arribar a afirmar que “no és lícit
donar per caritat, cosa que es deu per justícia”, la
qual cosa serà recollida pel Vaticà II (AA 8).
b) Les Conferències Episcopals d’Amèrica Llatina
Medellín, Puebla, Santo Domingo i Aparecida no
parteixen de teories, sinó de la constatació d’una
estructura d’injustícia que s’anomena “pecat social”
i que només podrà ser superat mitjançant una

col·laboració harmònica i col·lectiva.
L’origen de la injustícia rau en el desequilibri
interior de la llibertat humana. L’amor és la
llei fonamental de la perfecció humana i de la
transformació del món.
c) Després del Vaticà II
El nou Ensenyament Social de l’Església recalca els
binomis de Justícia-Caritat i Justícia-Equitat en temes
com la distribució dels béns, la Seguretat Social i els
salaris familiars justos.
Pau VI va proclamar: “La Pau és fruit de la
Justícia i l’Amor”: perquè la Justícia sense caritat
és legalisme i ordre, però la caritat sense Justícia
és assistencialisme i paternalisme. El Papa Francesc
promou una conversió integral que abasta tota
la persona (i a totes les persones) i convoca una
fraternitat universal, on les relacions de solidaritat
estiguin per sobre de lleis i fronteres.
d) La Justícia ecològica
Eixampla les fronteres de la justícia més enllà
de la comunitat humana per incloure al sòl, l’aigua,

les plantes i els animals o, de manera col·lectiva, la
terra, com a possibles receptors de dany i subjectes
de drets, cosa que converteix aquest model de justícia
en ecocèntric. Erigeix la natura com un subjecte de
dret i té per objecte la protecció independent dels
drets humans.
III.- Propostes (ACTUAR)
Cal orientar el canvi social mitjançant una
organització global de les comunitats nacionals:
la família, els obrers i camperols, els professionals
i l’economia. Tant el sistema capitalista com el
marxista han esgotat la possibilitat de transformació,
tots dos atempten contra la dignitat de la persona.
Assenyalem algunes activitats concretes:
- Nomenament de jutges per mèrits i categoria
- Incorporar els treballadors a la cogestió de les
empreses
- Formar la consciència social crítica
- Promoure l’educació social en valors
- Usar la metodologia de la “no-violència” en el
llenguatge i actuar ordinari

NO PREGUNTES
Santiago Agrelo
No preguntes quants són els que van morir,
tampoc quants han estat els ferits. “Centenars”,
diuen. Cent amunt, cent avall, a qui importa?
No preguntes com van morir.
No preguntes si aquestes morts eren evitables.
No preguntes per responsabilitats en aquest crim
contra uns joves africans sense drets i sense pa.
No preguntes.
La culpa és dels morts.
Els violents són els morts.
Els responsables són els morts.
Les autoritats dels pobles només es poden felicitar
d’haver aconseguit que els violents estiguin morts,
que els sense drets estiguin morts, que els sense pa
estiguin morts.
I es feliciten, i s’aplaudeixen,
i s’animen a continuar matant joves africans sense
drets i sense pa.
I el periodisme calla: no denuncia; ni tan sols
informa.
I la consciència calla: com si Al·là beneís als qui
maten pobres; com si a Déu no importessin els pobres
que assassinem; com si els amos del poder que ens

oprimeix fossin també els amos dels nostres drets, del
nostre pa, de les nostres vides.
Jo no puc dir que els responsables d’aquestes
morts són els governs d’Espanya i el Marroc;
jo no puc dir que els governs d’Espanya i del
Marroc tenen les mans tacades de sang;
jo no puc dir que els governs d’Espanya i del
Marroc omplen de víctimes un fred, cruel, perllongat i
inici corredor de la mort.
No ho puc dir, però ho puc pensar, i és el que
penso.
Adoradors dels diners a banda i banda de la
frontera.
Adoradors del poder a un costat i a l’altre de la
frontera.
Adoradors de la mentida a banda i banda de la
frontera.
Violadors de pobres a banda i banda de la frontera.
Herodes i Pilat s’han posat d’acord per matar
Jesús.
A banda i banda de la frontera Herodes i Pilat
s’han posat d’acord per matar aquest “Déu per a Déu”,
que són els pobres.
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MILITÀNCIA EN TEMPS DE FEIXISME
Paulo Roberto Martins Maldos

Brasilia, DF, Brasil

“No oblidis mai que els menys feixistes entre els feixistes també són feixistes”.
Roque Dalton

La història d’Amèrica Llatina ha estat construïda
pels pobles indígenes ancestrals. En el moment de
la invasió europea, milers de pobles habitaven tot
el continent. La gran majoria d’aquests pobles no
es van constituir en Estat, però vivien de manera
igualitària, sense conèixer la divisió de classes, ni
la propietat individual de la terra ni dels béns de
producció social.
Els pobles nadius es van enfrontar amb la
colonització europea, que va portar al continent
americà la divisió social, la desigualtat, l’explotació
i el concepte de propietat privada. També va portar
l’Estat com a instrument garant de l’explotació i
l’apropiació individual de la terra i dels béns. Els
colonitzadors europeus van iniciar guerres per
conquerir territoris i sotmetre els pobles indígenes,
provocant l’extermini de molts pobles i la reducció
de la població de molts altres.
Per continuar l’explotació del territori, situantnos ja en l’òrbita del mercantilisme vigent, els
colonitzadors van esclavitzar els pobles africans i
els van portar cap al continent americà. El sistema
colonial, però, sempre es va veure sacsejat per les
rebel·lions, a més de per les fugues permanents dels
esclaus. En aquestes fugides, pretenien constituir
territoris i societats lliures de l’esclavitud i la
desigualtat.
Amb la industrialització i la urbanització dels
països llatinoamericans, van arribar noves onades
de treballadors, però, aquesta vegada, eren pobres
dels diferents països europeus. Aquesta jove classe
obrera va portar a Amèrica Llatina les experiències i
les formes de lluita del continent europeu, marcades
per la negació radical de l’explotació laboral, de la
propietat privada, de la divisió de la societat entre
explotadors i explotats, de l’Estat com a instrument
d’opressió de les classes.
La classe obrera llatinoamericana va néixer,
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pràcticament, internacionalista i marcada per la
recerca de la solidaritat entre els treballadors, per
les vagues i per la proclamació d’una societat lliure
de tota forma d’opressió. A molts països es van
començar a desenvolupar processos revolucionaris,
basats en històries locals, però guiats per la
perspectiva d’una revolució mundial. Un dels
països en què aquesta lluita va evolucionar cap a
un enfrontament polític i militar va ser Espanya,
culminant amb la Guerra Civil Espanyola, del 1936
al 1939. Durant aquest període van desenvolupar-se
un conjunt d’idees i agrupacions polítiques, com a
reacció a les idees llibertàries i socialistes —era el
feixisme.
El feixisme es basa en un conjunt d’idees
reactives als avenços democràtics proposats pels
revolucionaris i busca, a més, caracteritzar-los com a
enemics a eliminar. El feixisme defensa explícitament
la violència, la persecució i la mort com a
accions polítiques legítimes contra els enemics,
que construeix en funció dels seus interessos i
conveniència local. Com a organització política, els
feixistes adopten líders autoritaris, creen jerarquies
rígides i militaritzades i exigeixen obediència
cega als seus seguidors. La frase simbòlica de la
ideologia feixista, expressada durant la Guerra Civil
espanyola, va fer famosa: “Visca la mort, mort a la
intel·ligència!”
La ideologia feixista es va estendre per bona
part d’Europa al llarg de la dècada de 1930 i va ser
la base de la Segona Guerra Mundial des de 1939
fins a 1945, amb el seu repertori d’horrors. Els grups
feixistes van sorgir i es van estendre també al Brasil
i a Amèrica Llatina durant aquest període i, amb el
final de la guerra, es van contenir momentàniament.
Llatinoamèrica va viure un breu període
d’estabilitat a l’escenari mundial, marcat per
la guerra freda entre els Estats Units i la Unió

Soviètica. Tanmateix, els pobles llatinoamericans
van continuar la seva recerca de més democràcia, i
durant els anys 50 i 60 es van produir moltes lluites,
així com reaccions negatives de les elits. Vam tenir
una llarga successió de cops militars, amb el suport
explícit dels Estats Units, i els líders colpistes van
adoptar el discurs i les pràctiques feixistes.
Les dictadures llatinoamericanes de la segona
meitat del segle XX, amb el pretext de “combatre el
comunisme internacional”, van adoptar el discurs
de l’odi, van assumir la repressió generalitzada, van
adoptar l’empresonament, la tortura i la desaparició
de militants polítics, van dur a terme massacres de
comunitats indígenes i camperoles, en definitiva, va
adoptar pràctiques feixistes en l’exercici del poder.
Concretament, van aplicar la mateixa frase simbòlica:
“Visca la mort, mort a la intel·ligència!”.
Les lluites dels pobles llatinoamericans per
desfer-se de les dictadures tenien un caràcter
democràtic, eren lluites per la vida i per un
futur d’igualtat, contra el discurs i les pràctiques
feixistes d’idolatria de la mort. Un cop vençudes les
dictadures, les tesis neoliberals, creades durant el
seu període, contra els drets dels treballadors, van
ser aplicades pels governs de la majoria de països
llatinoamericans i van generar desastres econòmics
i socials. El resultat d’aquesta fallida neoliberal va
ser una nova onada de governs progressistes i en
defensa dels drets socials i les polítiques públiques,
que buscaven més justícia social i igualtat.
Aquest període engrescador va durar poc més
d’una dècada, fins que les reaccions polítiques
i ideològiques de les elits es van començar a
escampar, un cop més, amb la complicitat del govern
dels EUA. Com que el format històric del cop d’estat
militar ja no era versemblant en un món democràtic,
amb la universalització de les xarxes de comunicació
digital, l’opció va ser l’eliminació dels governs
electes a través d’instruments judicials i de la
manipulació de la ment de la gent, a través dels
grans mitjans comercials. Aquest procés regressiu
es va estendre pels països llatinoamericans, però
mai va deixar de revelar la seva cara, d’una banda
neoliberal i, de l’altra, feixista.
Reprenent el fil de la història
En el context actual d’Amèrica Llatina, la lluita
contra els cops d’estat, contra el neoliberalisme
i contra la ideologia feixista significa, de fet,

reprendre el fil de la història de la lluita popular
llatinoamericana. Aquesta lluita configura els valors,
les cultures i els esforços col·lectius dels pobles
llatinoamericans per a la seva emancipació i per a la
construcció de societats lliures i igualitàries.
En la lluita actual hi són presents les lluites
dels pobles originaris, les lluites dels esclaus, les
lluites dels obrers, les lluites dels pagesos, les
lluites de les dones i de les majories perifèriques,
les lluites de milers de militants que van donar la
seva vida a tot el continent, al llarg de la història.
És una lluita per resistir els contratemps imposats
per les elits i, alhora, per transformar la realitat
segons els desitjos dels pobles llatinoamericans.
Els compromisos de la lluita popular actual
deriven de la seva vinculació amb les lluites
històriques dels diferents pobles i de la seva
articulació amb les lluites del present. La militància
en temps de feixisme sintetitza el desig de vida
plena dels nostres pobles, en contrast amb l’impuls
de mort de les elits.
La militància de la lluita popular actual duu a
la cara les múltiples cares dels lluitadors d’aquests
darrers cinc segles. Avui, la lluita contra el feixisme
té dimensions noves i complexes, com el món
digital, les xarxes socials, les fake news i l’univers
paral·lel creat per les plataformes digitals, on es
fomenten l’odi, la violència i els prejudicis; on es
predica la mort dels diferents, tal com el feixisme ha
estat predicant des que va sorgir.
Es tracta de vèncer el feixisme, no només en
l’àmbit polític, a les institucions o en la seva recerca
d’hegemonia cultural, també es tracta de derrotar-lo
a mesura que penetra i s’instal·la en la subjectivitat
individual i transforma les persones en difusores
de l’odi i predicadors de la mort. Cal combatre el
feixisme en les pràctiques quotidianes, en les
relacions humanes del dia a dia, construïdes i
reconstruïdes per subjectivitats individuals.
Està situada, com a perspectiva de la lluita
actual, la invenció d’un futur basat en el millor del
passat i del present dels nostres pobles, en la seva
recerca incessant d’una societat justa i igualitària,
la invenció d’un futur que signifiqui la superació del
feixisme i les seves arrels a la nostra història.
Un futur lliure de feixisme serà la victòria dels
pobles llatinoamericans i la seva gran contribució a
la història de la humanitat.
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Revisi amb detall el següent dibuix, reflexioni
sobre aquest, personal o col·lectivament,
què aconsegueix REFLEXIONAR des d’ACTUAR?
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LA COMUNITAT IDENTIFICA I PROTEGEIX
Josep-Maria Terricabras

Girona, Catalunya

Darrerament alguns pretenen que els dubtes
siguin senyal d’esperit crític. No saben que els
dubtes només tenen sentit a partir d’algunes
certeses. Per això és bo que, de tant en tant,
proclamem les nostres certeses. Només així podrem
tenir dubtes raonables. De certeses, en tenim
moltes, sovint ben sòlides.
Ara en referiré algunes, i començaré ben amunt:
l’Univers que ens acull és immens. La mica de cel
estrellat que veiem ja ens deixa esbalaïts. En aquest
univers immens, la Terra és petita, molt petita,
insignificant. I això també és sorprenent: que en
una petitíssima esfera de l’univers, hi hagi acabat
apareixent una intel·ligència humana, capaç de
construir i destruir, fins i tot de crear i escampar un
dolor terrible i definitiu.
En l’Univers immens, doncs, hi ha la Terra petita
i, en aquesta Terra, encara hi ha el “nostre” món
local, molt més petit: el de cada comunitat, el lloc
on hem nascut i ens hem fet grans, l’àmbit concret
del riure i del plor, de la vida i de la mort. Però
massa sovint oblidem que a la terra de cadascú, a
la Terra de tots, hi ha prou lloc, aliments, recursos i
diners perquè totes les comunitats humanes puguem
viure amb pau, fins i tot amb el goig de reconèixernos les unes a les altres.
Per desgràcia, sovint la vida a la Terra encara
no va pel camí del bé de tots, sinó del profit d’uns
quants. Constantment es desvetllen al voltant nostre
—potser fins i tot dins nostre— desigs de poder i
de domini. Així arriben el sotmetiment innecessari,
l’enriquiment absurd, l’expansió malaltissa. Quatre
genets hi ajuden sempre: l’exèrcit i la religió que
s’imposen, l’administració que ho disposa, i els
tribunals que ho sancionen.
En els darrers segles el capitalisme és qui
organitza aquesta submissió: s’ha infiltrat en tots
els organismes públics i privats, i en el cap i el cor
de la majoria de ciutadans. Així és com ja ben pocs
saben què és la dreta i què l’esquerra, què és públic
i privat, què és l’interès general o el bé comú, si la
voluntat individual —sobretot dels més forts— ha

de tenir, o no, l’última paraula. S’ha aconseguit que
aquestes preguntes semblin passades de moda: ara,
gairebé tot és qüestió de capital, benefici, guany.
Amb això, el sentit de pertinença, de comunitat,
queda destrossat. No solament el destrossa l’agressió
brutal, escandalosa i mortal, com contra Ucraïna,
sinó també l’agressió més convencional, més
aparentment acceptable, la que exerceixen els grans
estats contra els territoris que controlen i els grans
poders econòmics contra els ciutadans que ja no
demanen gran cosa i que ho acaben consentint tot
per sobreviure.
Si no volem que el món se’ns acabi de podrir
a les mans, és hora de reclamar la vida i el
poder de les comunitats, aquelles en què som
algú, en què se’ns reconeix i se’ns protegeix. Ho
haurem de fer junts, resistint amb determinació,
cívicament alçats, a favor d’una educació crítica
per a tots, d’una sanitat pública de qualitat,
de llocs de treball igualment remunerats per a
dones i homes, de seguretat pública, d’habitatge
assequible, de jubilació digna. És per això que
hem de lluitar, és això que hem d’exigir i, sempre
que calgui, ajudar a estructurar pel nostre compte.
Mai no podrem ser una autèntica comunitat si no
actuem com a tal. I si no som una comunitat només
som individus dispersos, a mercè d’un capitalisme
ferotge que sempre busca les restes del nostre
naufragi.
Les violències i guerres evidents només són un
exemple amplificat d’allò que pot acabar essent
la nostra vida, d’allò que, en molts casos, ja ha
començat a ser: sotmetiment i destrucció. És per
això que, si no volem morir esclafats pel poder
massiu del capitalisme destructor i dels poders
que l’aplaudeixen, hem de recuperar les nostres
comunitats com els llocs que ens identifiquen
i ens protegeixen. Només en la comunitat sabem
qui som. Només en ella ens trobem protegits. La
comunitat ens ajuda a ser resilients. Quan no hi ha
comunitat, no hi ha res en comú. I llavors tampoc
no hi som nosaltres.
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La força i els límits de les
mobilitzacions socials
Ricardo Gebrim
Brasil

La història ens mostra que els processos
revolucionaris es desencadenen gràcies a l’acció de
les masses. I, quasi sempre, els moments inicials,
prenen forma de moviment espontani. Aquest
moviment fa avançar la revolució en el sentit que
aglutina en un mateix bàndol, totes les forces que
troben en si mateixes i en la realitat dels fets,
motius per lluitar. Sense la presència d’accions de
les masses mobilitzades, no hi ha cap motivació
per a la revolució ni es desencadenen processos
revolucionaris. Sense acció no hi ha revolució.
Sense lluites que suscitin àmplies mobilitzacions,
no hi ha conflicte i, sense conflictes, no es poden
engegar transformacions socials.
La primera similitud, habitual en la propagació
de les explosions socials, és l’espurna que sorgeix
a partir d’un incident inesperat i gairebé sempre
trivial, que guanya proporcions inusuals amb una
velocitat extrema.
Eric Hobsbawn, el gran historiador que ens va
deixar precioses lliçons, va definir l’any 1848 com
el de la gran revolució que es va escampar més
ràpid i àmpliament pel món, estenent-se com la
pólvora per fronteres, països, i fins i tot oceans. En
pocs mesos, àmplies i insòlites mobilitzacions van
agafar una força immensa.
Però aquest impuls immens de les masses
mobilitzades no va donar pas a revolucions
victorioses. Tan sols l’any 1871, quan el proletariat
francès aconseguí conquerir el poder polític i
conservar-lo durant un breu període de 71 dies,
oferint lliçons valuoses per a les generacions
següents.
Totes aquestes experiències enriquides per les
revolucions, tant per les vencedores com per les
vençudes, al llarg del segle XX, ens han ensenyat
que la transformació no es produeix de manera
espontània. Les idees i els valors que imperen a la
societat capitalista justificant l’explotació tenen
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una immensa capacitat de reproducció, per molt
precàries que siguin les condicions de vida dels
explotats.
Convertir el potencial explosiu de les grans
mobilitzacions socials en una lluita revolucionària
implica la superació de forces immensament més
poderoses que s’oposen a aquesta transformació,
utilitzant tota la seva capacitat destructiva.
Per aconseguir-ho, cal una instància política
que formuli propostes i que sigui capaç d’oferir a
qui s’ha despertat amb la lluita espontània, una
voluntat única i un objectiu clar.
Marta Harnecker, que ens va deixar un llegat
preciós d’ensenyaments revolucionaris, explica
que cal diferenciar entre el coneixement directe
i el coneixement indirecte que pot tenir un actor
social: “(...) hi ha un tipus de coneixement que pot
tenir el proletariat i, en general, els sectors populars
com a conseqüència dels enfrontaments als quals
es veuen sotmesos, i per això és fonamental que els
revolucionaris parteixin de l’acumulat històricament
i socialment pel poble, tant pel que fa a les idees,
valors i concepcions, com pel que té a veure amb
les formes d’organització i lluita i amb els estils de
treball; però hi ha un altre tipus de coneixement al
qual no es pot accedir directament. És molt difícil
que els sectors populars adquireixin, per si mateixos,
una apreciació global de les condicions de la lluita
de classes al seu país i a nivell mundial”. I ens
recorda que: “en la lluita política no només cal
tenir la raó, cal tenir-la a temps i cal comptar
amb la força per materialitzar-la”.
L’organització revolucionària és l’eina capaç
de guiar els múltiples esforços que sorgeixen de
manera espontània, així com també de promoure’n
altres, de sistematitzar experiències, d’aprofitar
les oportunitats històriques i de construir
accions que permetin una estratègia construïda
col·lectivament.

FACTORS PROTECTORS QUE
AJUDEN A SER RESILIENTS
Stefan Vanistendael exposa cinc factors que
els investigadors han trobat en històries de vida
resilients, el que anomenem “factors protectors”.
Són antídots contra la derrota, la font de la nostra
capacitat de resistència i adaptació.
El primer és el suport social. El suport social
ens parla de relacions humanes, de gent que ens
ajuda, que ens aconsella o que ens escolta en els
mals moments. Però no n’hi ha prou amb la seva
disposició a donar-nos un cop de mà. També juga
un paper la nostra capacitat per deixar-nos estimar
i tenir cura pels altres.
El segon factor protector és la capacitat de
donar sentit a allò viscut. És tenir resposta a les
grans preguntes com: què hi faig en aquest món?
Però també a les petites preguntes quotidianes.
Aquesta capacitat es posa a prova en les situacions
complicades i ens ajuda a trobar raons per no
rendir-nos o, fins i tot, per entendre que hi ha
dolors inútils i d’altres que ens ajuden a créixer.
El tercer factor protector és l’autoestima. La
manera en què ens mirem a nosaltres mateixos
davant les dificultats incrementa o disminueix
les possibilitats de tirar endavant. El que pensem
sobre les nostres capacitats, com ens sentim, com
ens cuidem... Tot això també activa o desactiva la
nostra energia davant l’adversitat.
El quart factor protector és el tenir
competències o capacitats pràctiques... Ser
hàbil construint alguna cosa, saber cantar, ballar o
cuinar... Tenir habilitats, en general, i, de manera
especial, tenir habilitats socials. Saber comunicarnos, saber escoltar, demanar perdó, donar les
gràcies, fer o rebre crítiques... Tot això ens fa més
forts.
El cinquè factor protector és el sentit de
l’humor. Ens ajuda a acceptar la fragilitat com a
part de la nostra condició humana i a distingir el
que és fonamental i el que és accessori.
Afavoreixen la resiliència comunitària: el
compromís amb un mateix i amb els altres, la
confiança, una comunicació clara, cooperació,
aprendre dels errors, oferir solucions conjuntes
davant d’un problema i un marc ètic que sigui fort.

https://bice.org/app/uploads/2020/04/La-Casita-es.pdf

A més, les lluites i mobilitzacions socials
donen força i expressió a les organitzacions.
Com més forts i intensos són els conflictes,
més fortes són les organitzacions. Com més
minsos, més febles i sense importància seran les
representacions.
Les classes lluiten a través d’aquelles
organitzacions que reconeixen com ésser la seva
representació. Quan això no succeeix, la força
d’una explosió social és difícil de mantenir i
capitalitzar després de l’impacte de la inevitable
repressió a què s’enfronta.
Un dels principals ensenyaments històrics
del segle XX és que, sense avantguarda, per
gran que sigui l’escala de les lluites i la seva
combativitat, les insatisfaccions no esdevenen
un programa polític, no són capaços d’atreure
altres sectors, i el destí inevitable és l’aïllament
i la derrota davant l’aparell repressiu.
Construir una organització política
revolucionària és el repte més gran de les lluites
populars. Víctimes de l’atur que afecta amb força
a la joventut, de la precarietat abrupta i sense
sortida, de l’empitjorament de la segregació
urbana, del desmantellament de l’ensenyament
públic, de l’empobriment i la ruptura de les
famílies, les masses proletaritzades que esclaten
al carrer poques vegades es veuen reflectides
en organitzacions polítiques i populars, que
acumulen anys de formació i construcció
militant.
Trobar energies per a un treball pacient i
persistent de construcció organitzativa quan les
condicions són tan adverses és el major repte
dels lluitadors populars.
En els temps difícils que vivim i que encara
ens esperen, cal mantenir la confiança en
la capacitat del nostre poble. L’experiència
històrica de la lluita dels altres pobles
mostra que cap derrota, per intensa que
sigui, és capaç d’interrompre la lluita d’un
poble disposat a agafar el seu propi destí
amb les seves mans. I el nostre poble, els
llatinoamericans, que s’ha enfrontat a tantes
adversitats, ha sabut superar immensos reptes
en la seva construcció, mantenint una confiança
indestructible en el futur.
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L’EDUCACIÓ COM A INSTRUMENT DE
LLUITA I TRANSFORMACIÓ SOCIAL
PETJADES DE L’EDUCACIÓ A L’ARAGUAIA
Lourdes Jorge, Luiz Paiva

São Félix do Araguaia, MT, Sao Paulo, SP Brasil

El món està experimentant actualment els
efectes devastadors de la pandèmia causada per
la COVID19. Tenim un sistema sanitari col·lapsat
per poder atendre persones amb coronavirus o
a aquelles que necessiten tractament per a les
seqüeles que els provoca. Una guerra devastadora,
duta a terme per Rússia contra Ucraïna i els seus
aliats. Retallades en sanitat, educació i cultura;
privatització de l’educació i homogeneïtzació de
l’ensenyament; creixement de les taxes de fracàs
i d’abandonament escolar. Augment d’agrotòxics
en la nostra alimentació, amb el vist i plau dels
“representants del poble”; extermini deliberat de
negres pobres i de dones.
L’escenari caòtic, d’incerteses i desmantellament
de conquestes populars, fruit de les accions
deliberades del neoliberalisme globalitzat,
materialitzat en un conjunt de crisis (crisi política,
ambiental, econòmica, sanitària, educativa...),
augmenta la vulnerabilitat i les incerteses,
especialment de les classes populars.
Davant les incerteses, la societat busca
alternatives per mitigar els seus dilemes. L’educació
encara es veu com una de les estratègies per
afrontar les crisis humanitàries, especialment les
desigualtats i les injustícies socials.
En aquesta perspectiva, ens inspirem en el
pensament del filòsof Theodor Adorno, en defensar,
l’any 1969, l’educació per a l’emancipació com a
única manera d’evitar la repetició de la barbàrie
que va portar a Auschwitz a Alemanya, en temps de
Hitler. “Qualsevol debat sobre objectius educatius
no té sentit ni importància davant d’aquest
objectiu: que Auschwitz no es repeteixi” (ADORNO,
1995, pàg. 119)
En una perspectiva semblant, Paulo Freire,
educador brasiler, proposa l’educació com una
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possibilitat emancipadora. Concep l’educació
com un acte eminentment polític, que cal entendre
com la pràctica de llibertat; Freire va idealitzar un
projecte educatiu basat en la realitat concreta de
la classe obrera, amb la finalitat de promoure, des
d’una lectura crítica del món i de la paraula, la
formació de la consciència fins que els treballadors
i les treballadores esdevinguin subjectes de les
seves accions i la seva història. Pel que fa al
paper de l’educació, deia Freire (1996, pàg. 61),
“ensenyar requereix entendre que l’educació és
una forma d’intervenció en el món”.
Partint dels mateixos supòsits que l’autor,
Pere Casaldàliga, quan va arribar a la regió
d’Araguaia, al nord-est de Mato Grosso, l’any
1968, on predominava l’analfabetisme, l’absència
de polítiques públiques de salut, educació o
treball i una intensa concentració de terres, les
conseqüències del qual van ser/són l’explotació
de la classe obrera i els freqüents conflictes per
la Reforma Agrària, va veure en l’educació un
instrument de lluita i una possibilitat d’alliberar la
població pobre i exclosa dels programes socials.
Per això, l’educació, en aquella època, es
pensava des de la perspectiva d’una educació que
“està guiada pel diàleg de la Pedagogia Crítica,
amb objectius polítics d’emancipació, de lluita per
la justícia i la igualtat social”. (CALDART, 2004,
pàg. 18).
Petjades educatives a Araguaia. L’educació
com a instrument de lluita i transformació social
Una lectura atenta de les petjades que ens han
deixat les lluites en defensa dels camperols, dels
indígenes, de la sanitat o de l’educació que van
tenir lloc a la comarca de l’Araguaia, a l’Amanzònia
brasilera, ens pot aportar elements importants per
a la reinvenció de les lluites actuals.

Amb l’arribada de Pere Casaldàliga, la comarca
va veure néixer una nova manera de ser Església
i de fer Educació. L’Església, sota la direcció de
Casaldàliga, a més de les qüestions essencialment
religioses, també va assumir qüestions socials
amb el ferm propòsit de construir mecanismes
d’emancipació dels pobres i vulnerables: indígenes,
camperols i treballadors de la regió.
La Glocalització de l’Educació a la Regió de
l’Araguaia a través de la Finestra de Casaldàliga
Durant la seva etapa com a bisbe de la Prelatura
de São Félix do Araguaia, Casaldàliga sempre va
donar suport als grans projectes educatius de
la regió i va estar present a totes les Mostres
Regionals d’Educació de l’Araguaia. Amb motiu
de la 5a Mostra, va fer una declaració molt
lúcida i impactant que va posar de manifest la
seva concepció i les configuracions de l’educació
forjades a l’Araguaia. Va abordar l’educació des de
la perspectiva de la Glocalització, terme que va
utilitzar molt i que es refereix a l’acció local amb
pensament global.
Segons Casaldàliga, la naturalesa, la rellevància
i els efectes de significat, produïts dins i des de
l’educació a l’Araguaia, són suficients per atribuir-li
un caràcter de “glocalització”.
Va continuar dient:
«Modestament, però també amb satisfacció
històrica, podem recordar que a la nostra contrada,
en aquest racó de món entre l’Araguaia i el
Xingú, des del Pará fins al “travessão”, gràcies
a determinats governs populars i amb l’ajuda
de la Prelatura, la glocalització i l’educació per
a la glocalització ha estat una constant: En
l’aplicació del mètode de Paulo Freire, en plena
dictadura militar (que ens va costar la coneguda
repressió); al famós «Gimnàs Estatal de l’Araguaia
GEA»; en l’activitat constant de recerca, d’arxiu,
de publicacions... En les iniciatives culturals
de l’«Araguaia Pão e Circo», en el teatre de
grups juvenils, en les activitats dels grups de
“comadres”, en l’estimulació de la capoeira i altres
manifestacions de la cultura popular; en l’opció
pastoral de la mateixa Prelatura, com a ministeri
alliberador i en xarxa de comunitats. En l’activitat

indigenista, en les activitats de l’«Associació
d’Educació i Assistència Social Nossa Senhora da
Assunção, ANSA»; en les experiències d’èxit en la
formació del professorat, en cursos ad hoc, com
Inajá, Arara Azul, GerAção, Proforma, Parceladas i
aquesta Mostra Regional d’Educació de l’Araguaia...
En l’obertura constant cap a les lluites del Brasil
i d’Amèrica Llatina en general, especialment les
de l’estimada Centreamèrica; en l’experiència de
la solidaritat, de la intersectorialitat, millor dir.
Solidaritat que ve, solidaritat que va. São Félix
do Araguaia és un referent de Glocalització humil,
però real: Som entre l’Araguaia i el Xingu, som a
Amèrica Llatina, som al món! (CASALDÀLIGA, 2004,
conferència a la 5a Mostra Regional d’Educació de
l’Araguaia).
Segons Casaldàliga, (op. cit), l’educació
a l’Araguaia, “un autèntic referent de la
Glocalització”, és present a Amèrica Llatina i al
món.
Una lectura crítica de les petjades que ens
deixa l’educació duta a terme a la comarca de la
Prelatura de São Félix do Araguaia entre 1970 i
1990, confirma el potencial i les possibilitats que
es van desenvolupar a partir dels diversos projectes
educatius alliberadors que afavoriren la visibilitat
social de la classe treballadora, que van posar
damunt la taula temes com el dret a la terra, a
la salut, al medi ambient, a la diversitat i als
Drets Humans, tal com defensen Adorno, Paulo
Freire i Pere Casaldàliga. Experiències com aquestes
desenvolupades a l’Araguaia ens poden donar les
claus per l’esperança, perquè, segons el poeta
Thiago de Mello:
És moment sobretot
de deixar de ser només
la solitària avantguarda
de nosaltres mateixos.
Es tracta d’anar a l’encontre.
(Dura al pit, crema la clara
veritat dels nostres errors.)
Es tracta d’obrir camí.
Els que vindran, seran poble,
i saber seran, lluitant.
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BRODANT ELS NOSTRES DRETS
TEIXINT ORGANITZACIÓ, CONSTRUINT EL PROJECTE ENERGÈTIC POPULAR
Claudia Patrícia Ortiz i Daiane Carlos Hohn

https://mab.org.br/arpilleras-do-mab/mulheres-agua-e-energia-nao-sao-mercadoria/

Colòmbia

Amb molta alegria volem compartir amb els i les
lectores d’aquesta Agenda Llatinoamericana l’experiència
de producció d’«arpilleras», que estem duent a terme les
dones del Movimento de Afectados por Represas (MAR),
des de Colòmbia i del Moviment de Persones Afectades
per Preses (MAB), del Brasil. El moviment està actualment
format per organitzacions de 21 països d’Amèrica, Àfrica
i Europa.
Fruit d’un llarg procés de formació, organització i
producció col·lectiva, les dones afectades per les grans
infraestructures energètiques que es construeixen al
Brasil i a Colòmbia estudien, analitzen, comenten i
deixen constància dels impactes que causen les preses a
la vida de les poblacions autòctones i, especialment, a
la vida de les dones. A través del brodat, aquestes dones
expliquen les seves històries de vida.
“Arpilleras” és una tècnica de brodat que va ser
utilitzada inicialment per les dones xilenes com a eina
per denunciar la dictadura militar d’aquell país [19731990]. Reunides als afores de Santiago, capital de Xile,
les dones construïen narracions sobre trossos d’arpillera
i teixit, fins i tot sobre trossos de roba dels seus marits
i fills desapareguts. Era la seva manera d’explicar i
denunciar l’arbitrarietat del règim dictatorial.
Des del 2013, aquest concepte i metodologia ha estat
rescatat i treballat en tallers autoorganitzats per més de
1.600 dones, organitzades al voltant del Moviment de
Persones Afectades per Preses (MAB) al Brasil.
A Colòmbia, des del 2017, 60 dones i 10 homes,
vinculats al Moviment Colombià d’Afectats per Preses
i en Defensa dels Territoris - Ríos Vivos, han estat
reconstruint la memòria ambiental dels rius Sogamoso
i Chucuri, una memòria que recupera fets i experiències
viscudes en l’abundància ecològica de quan van arribar
per poblar el territori. I, precisament, aquesta riquesa
ambiental és la causa del conflicte armat que, des de fa
més de 50 anys, ha deixat ferides i dolors inoblidables
(morts, desapareguts, sense sostre). Un d’aquests records
són els rius transformats en cementiris i, recentment,
l’expropiació i l’empobriment provocats per la construcció
de la central hidroelèctrica. Això ha permès a les dones
expressar el seu dolor i les seves pors que, per a moltes,
és difícil de plasmar amb paraules. Explicar i visibilitzar
les transformacions del territori els ha ajudat a curar
emocions i estrès.
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L’any 2020-2021, 100 infants, adolescents i joves van
construir peces amb un inventari de la biodiversitat que
estan investigant a cada territori, principalment ocells,
mamífers i macrovertebrats dels territoris que habiten,
aprenent sobre el que encara queda per a la seva cura i
protecció...
La producció es realitza en tallers col·lectius amb
dones, que discuteixen la temàtica a materialitzar en el
brodat, així com els materials a utilitzar. Després cusen la
peça de manera col·lectiva, a més d’elaborar una “Carta”,
que descriu breument el tema i les preguntes sobre les
quals reflecteix l’obra. Les peces es produeixen amb jute
(tela rústica), fil, agulla i retalls de tela.
Les peces d’«arpilleras» són una manera que les dones
es documentin, a través de la costura, tant les seves
pròpies experiències com les respostes que poden donar
als abusos derivats de la implantació de preses d’energia,
aigua i residus minerals als seus territoris. Les arpilleras
produïdes per les dones són obres d’art amb llenguatge
popular, que representen reflexions i angoixes sobre
temes centrals del nostre temps com l’energia, l’aigua,
els drets humans o la crisi ambiental, entre d’altres.
La destrucció de vincles comunitaris, la violència
contra les dones, l’absència de polítiques públiques,
l’abús dels preus de l’electricitat, la manca de seguretat,
l’accés a l’aigua són temes comuns que impregnen
la vida de totes les dones afectades per les grans
infraestructures.
Mitjançant la producció d’arpilleras les dones
afectades per preses cusen el teixit i també teixeixen
somnis i significats, empoderant-se com a subjectes en el
procés d’emancipació humana. D’aquesta manera, afirmen
la seva identitat com a víctimes d’una realitat desigual
que els imposa el model energètic actual, però també
com a defensores dels seus drets individuals i col·lectius.
La producció de les arpilleras al MAR aglutina art, cultura
i històries de vida, i construeix narracions de denúncies
de vulneracions de drets, que no estan retratades en la
historiografia oficial.
D’aquesta manera es construeixen propostes i
alternatives a aquest model de desenvolupament
depredador, que dessagna persones i rius. En definitiva,
són llavors d’organització i emancipació popular de la
dona.
Les dones, l’aigua i l’energia no són mercaderia!

Atacs despietats contra el Papa
Francesc, “just entre les nacions”
Leonardo Boff
Brasil

Des del principi del seu pontificat fa nou
anys, el Papa Francesc ve rebent furiosos atacs
de cristians tradicionalistes i supremacistes
blancs gairebé tots del Nord del món, d’Estats
Units i d’Europa. Fins i tot van organitzar un
complot, invertint-hi milions de dòlars, per
deposar-lo, com si l’Església fos una empresa
i el Papa el seu CEO. Tot en va. Ell continua
el seu camí en l’esperit de les benaurances
evangèliques dels perseguits.
Les raons d’aquesta persecució són vàries:
raons geopolítiques, disputa de poder, una altra
visió de l’Església i la cura de la Casa Comuna.
Alço la meva veu en defensa del Papa
Francesc des de la perifèria del món, del Gran
Sud. Comparem els números: a Europa només hi
viuen el 21,5% dels catòlics, el 82% en viu fora,
el 48% a Amèrica. Som, per tant, àmplia majoria.
Fins a mitjans del segle passat l’Església Catòlica
era del primer món. Ara és una Església del
tercer i quart món, que, un dia, va tenir origen
en el primer món. Aquí sorgeix una qüestió
geopolítica. Els conservadors europeus, amb
excepció de notables organitzacions catòliques
de cooperació solidària, alimenten un sobirà
desdeny pel Sud, especialment per Amèrica
Llatina.
L’Església-gran-institució va ser aliada de la
colonització, còmplice del genocidi indígena i
partícip en l’esclavitud. Aquí va ser implantada
una Església colonial, mirall de l’Església
europea. Però al llarg de més de 500 anys, no
obstant la persistència de l’Església mirall, hi
ha hagut una eclesiogènesi, la gènesi de l’altra
manera de ser església, una església, ja no pas
mirall sinó font: va encarnar-se en la cultura

local indígena-negra-mestissa i d’immigrants
de pobles vinguts de 60 països diferents.
D’aquesta amalgama, se’n va gestar el seu
estil d’adorar Déu i de celebrar, d’organitzar
la seva pastoral social al costat dels oprimits
que lluiten pel seu alliberament. Va projectar
una teologia adequada a la seva pràctica
alliberadora i popular. Té els seus profetes,
confessors, teòlegs i teòlogues, sants i santes,
i molts de màrtirs, entre ells l’arquebisbe de
San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Aquesta
mena d’Església està formada fonamentalment
per comunitats eclesials de base, on es viu la
dimensió de comunió d’iguals, tots germans
i germanes, amb els seus coordinadors laics,
homes i dones, amb sacerdots inserits enmig del
poble i bisbes, mai d’esquenes al poble com a
autoritats eclesiàstiques, sinó al seu costat com
a pastors, amb «ferum de xais», amb la missió de
ser els «defensores et advocati pauperum» com
es deia en l’Església primitiva. Papes i autoritats
doctrinàries del Vaticà van intentar eliminar i
fins i tot condemnar aquesta forma d’Església,
no pas poques vegades amb l’argument que no
són Església pel fet de no veure-hi el caràcter
jeràrquic i l’estil romà. Aquesta amenaça va
perdurar molts anys fins que, per fi, va irrompre
la figura del Papa Francesc. Ell venia del caldo
d’aquesta nova cultura eclesial, ben expressada
per l’opció preferencial, no pas excloent, pels
pobres i per les diferents vessants de la teologia
de l’alliberament que l’acompanya. Ell va donar
legitimitat a aquesta forma de viure la fe
cristiana, especialment en situacions de gran
opressió.
Però el que està escandalitzant més els
155

cristians tradicionalistes és el seu estil d’exercir
el ministeri d’unitat de l’Església. Ja no es
presenta com el pontífex clàssic, vestit amb
els símbols pagans, agafats dels emperadors
romans, especialment la famosa «mozzeta»,
aquella capeta blanca plena de símbols del poder
absolut de l’emperador i del papa. Francesc se’n
va lliurar ràpidament i va vestir una «mozzeta»
blanca senzilla, com la del gran profeta del
Brasil, don Helder Câmara, i la seva creu de ferro
sense cap joia. Va negar-se a viure en un palau
pontifici, la qual cosa hauria fet a Sant Francesc
aixecar-se de la seva tomba per dur-lo on ell va
escollir: una simple casa d’hostes, Santa Marta.
Hi entra en fila per servir-se i menja amb la resta
de gent. Amb humor podem dir que així és més
difícil d’emmetzinar-lo. No calça Prada, sinó els
seus sabatots vells i gastats. A l’anuari pontifici
en el que s’ocupava una pàgina sencera amb
els títols honorífics dels Papes, ell simplement
va renunciar a tots i escriu només Franciscus,
pontifex. En un dels seus primers pronunciaments
va dir clarament que no presidiria l’Església amb
el dret canònic sinó amb l’amor i la tendresa.
Ha repetit un munt de vegades que volia una
Església pobre i de pobres.
Tot el gran problema de l’Església-graninstitució resideix, des dels emperadors
Constantí i Teodosi, en l’assumpció del poder
polític, transformat en poder sagrat (sacra
potestas). Aquest procés va arribar a la seva
culminació amb el Papa Gregori VII (1075) amb
la seva butlla Dictatus Papae, que ben traduïda
significa la «Dictadura del Papa». Com diu el
gran eclesiòleg Jean-Yves Congar, amb aquest
Papa s’ha consolidat el canvi més decisiu de
l’Església que tants problemes va crear i del
qual ja mai s’ha alliberat: l’exercici centralitzat,
autoritari i fins i tot despòtic del poder. En les
27 proposicions de butlla, el Papa és considerat
el senyor absolut de l’Església, el senyor únic i
suprem del món, esdevenint l’autoritat suprema
en el camp espiritual i temporal. Això mai s’ha
desfet.
N’hi ha prou amb llegir el Cànon 331 en el
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qual es diu que «el Pastor de l’Església universal
té el poder ordinari, suprem, ple, immediat i
universal». Cosa inaudita: si tatxem el terme
Pastor de l’Església universal i posem Déu,
funciona perfectament. Qui dels humans sinó
Déu, pot atribuir-se aital concentració de
poder? No deixa de ser significatiu que en la
història dels Papes hi hagi hagut un crescendo
en el faraonisme del poder: de successor de
Pere, els Papes van passar a considerar-se
representants de Crist. I per si no n’hi hagués
prou, representants de Déu, essent fins i tot
anomenats deus minor in terra. Aquí es realitza
la hybris grega i allò que Thomas Hobbes
constata en el seu Leviatan: «Assenyalo, com a
tendència general de tots els homes, un perpetu
i inquiet desig de poder i més poder, que només
s’acaba amb la mort. La raó d’això radica en el fet
que no es pot garantir el poder si no és buscant
encara més poder». Aquesta ha sigut, doncs,
la trajectòria de l’Església Catòlica en relació
amb el poder, que persisteix fins a dia d’avui,
font de polèmiques amb la resta d’Esglésies
cristianes i d’extrema dificultat per assumir els
valors humanístics de la modernitat. Dista anys
llum de la visió de Jesús que volia un poderservei (hierodulia) i no pas un poder-jeràrquic
(hierarquia).
De tot això se n’allunya el Papa Francesc,
la qual cosa causa indignació als conservadors
i reaccionaris, clarament expressat en el llibre
de 45 autors d’octubre de 2021: De la pau de
Benet a la guerra de Francesc (From Benedict’s
Peace to Francis’s War) organitzat per Peter A.
Kwasniewski. Nosaltres ho capgiraríem així: De
la pau dels pedòfils de Benet (encoberts per ell)
a la guerra als pedòfils de Francesc (condemnats
per ell). És sabut que un tribunal de Munic va
trobar indicis per incriminar el Papa Benet XVI
per la seva lenitat amb capellans pedòfils.
Existeix un problema de geopolítica
eclesiàstica: els tradicionalistes rebutgen un
Papa que ve «de la fi del món», que porta al
centre de poder del Vaticà un altre estil, més
proper a la cova de Betlem que no pas als palaus

dels emperadors. Si Jesús s’aparegués al Papa en
el seu passeig pels jardins del Vaticà, segurament
li diria: «Pere, sobre aquestes pedres de palau
mai hi construiria la meva Església». Aquesta
contradicció és viscuda pel Papa Francesc, ja que
va renunciar a l’estil palatí i imperial.
Hi ha, en efecte, un xoc de geopolítica
religiosa, entre el Centre, que va perdre
l’hegemonia en número i en irradiació però
que conserva els hàbits d’exercici autoritari del
poder, i la Perifèria, numèricament majoritària de
catòlics, amb esglésies noves, amb nous estils
de viure la fe i en permanent diàleg amb el món,
especialment amb els condemnats de la Terra,
que té sempre una paraula a dir sobre les llagues
que sagnen en el cos del Crucificat, present en
els empobrits i oprimits.
Potser el que molesta més als cristians
ancorats en el passat és la visió d’Església
viscuda pel Papa. No pas una Església-castell,
tancada en ella mateixa, en els seus valors
i doctrines, sinó una Església «hospital de
campanya» sempre «en sortida rumb a les
perifèries existencials». Acull a tothom sense
preguntar el seu credo o la seva situació moral.
N’hi ha prou que siguin éssers humans a la
recerca del sentit de la vida i patidors de les
adversitats d’aquest món globalitzat, injust,
cruel i sense pietat. Condemna de forma directa
el sistema que dona centralitat al diner a
costa de vides humanes i a costa de la natura.
Ha realitzat diverses trobades mundials amb
moviments populars. En el darrer, el quart, va dir
explícitament: «Aquest sistema [capitalista], amb
la seva lògica implacable, escapa al domini humà;
cal treballar per més justícia i cancel·lar aquest
sistema de mort». A la Fratelli tutti el condemna
de forma contundent.
S’orienta per allò que és una de les grans
aportacions de la teologia llatinoamericana:
la centralitat del Jesús històric, pobre, ple de
tendresa amb els que pateixen, sempre al
costat dels pobres i marginats. El Papa respecta
els dogmes i les doctrines, però no és pas per
elles per on s’arriba al cor de la gent. Per a ell,

Jesús va venir a ensenyar a viure: la confiança
tota en Déu-Abba, a viure l’amor incondicional,
la solidaritat, la compassió amb els caiguts
en els camins, la cura envers allò Creat, béns
que constitueixen el contingut del missatge
central de Jesús: el Regne de Déu. Predica
incansablement la misericòrdia il·limitada per
la qual Déu salva els seus fills i filles, atès que
Ell no pot perdre’n cap, fruits del seu amor,
«Senyor que estimes la vida» (Sv, 11,26). Per
això afirma que «per més que algú estigui ferit
pel mal, mai està condemnat sobre aquesta terra
a quedar per sempre separat de Déu». En altres
paraules: la condemnació és només per aquest
temps.
Convoca tots els pastors a exercir la pastoral
de la tendresa i de l’amor incondicional,
formulada resumidament per un líder popular
d’una comunitat de base: «l’ànima no té frontera,
cap vida és estrangera». Com pocs al món, s’ha
compromès amb els emigrants vinguts d’Àfrica
i d’Orient Mitjà i ara d’Ucraïna. Lamenta que els
moderns haguem perdut la capacitat de plorar,
de sentir el dolor d’altri i, com a bon samarità,
de socórrer-lo en el seu abandonament.
La seva obra més important mostra la
preocupació pel futur de la vida de la Mare Terra.
La Laudato Sì expressa el seu veritable sentit en
el subtítol: «sobre la cura de la Casa Comuna».
Elabora no pas una ecologia verda, sinó una
ecologia integral que abasta l’ambient, la
societat, la política, la cultura, allò quotidià i
el món de l’esperit. Assumeix les contribucions
més segures de les ciències de la Terra i de la
vida, especialment de la física quàntica i de la
nova cosmologia el fet que «tot està relacionat
amb tot i ens uneix amb afecte al germà Sol,
a la germana Lluna, al germà Riu i a la Mare
Terra» com diu poèticament a la Laudato Sì. La
categoria cura i coresponsabilitat col·lectiva
adquireixen completa centralitat fins al punt
de dir a la Fratell tutti que «estem en el mateix
vaixell: o ens salvem tots o no se salva ningú».
Nosaltres llatinoamericans li estem
profundament agraïts per haver convocat el
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Sínode Estimada Amazònia per defensar
aquest immens bioma d’interès per a tota la
Terra i com l’Església s’encarna en aquella
àmplia regió que cobreix nou països.
Grans noms de l’ecologia mundial van
afirmar: «amb aquesta contribució el Papa
Francesc es posa al capdavant de la discussió
ecològica contemporània».
Gairebé desesperat, però tot i així ple
d’esperança, proposa un camí de salvació:
la fraternitat universal i l’amor social com
els eixos estructuradors d’una biosocietat en
funció de la qual hi ha la política, l’economia
i tots els esforços humans. No tenim gaire
temps ni prou saviesa acumulada, però aquest
és el somni i l’alternativa real per evitar un
camí sense retorn.
El Papa caminant sol per la plaça de
Sant Pere sota una pluja fina, en temps de
pandèmia, quedarà com una imatge indeleble
i un símbol de la seva missió de Pastor que es
preocupa i resa pel destí de la humanitat.
Tal vegada una de les frases finals de
la Laudato Sì revela tot el seu optimisme i
esperança contra tota esperança: «Caminem
cantant. Que les nostres lluites i la nostra
preocupació per aquest planeta no ens
treguin l’alegria de l’esperança».
Han de ser enemics de la seva
pròpia humanitat els qui condemnen
immisericordiosament les actituds tan
humanitàries del Papa Francesc, en nom d’un
cristianisme estèril, convertit en un fòssil
del passat, en un recipient d’aigües mortes.
Els atacs ferotges que li fan poden ser de tot
menys cristians i evangèlics.
Ells, especialment, els cardenals i bisbes
que van participar de l’esmentat llibre són
cismàtics i en el sentit antic, herètics, per
lacerar el teixit de la comunitat eclesial.
El Papa Francesc ho suporta imbuït de la
humilitat de Sant Francesc d’Assís i dels valors
del Jesús històric. Per això bé es mereix el
títol de «just entre les nacions».
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RESILIÈNCIA
COMUNITÀRIA
Agenda Llatinoamericana Mundial

El model de Resiliència Comunitària amplia la
mirada de la individualitat a la col·lectivitat. Amb
un origen llatinoamericà, el Dr. Néstor Suárez Ojeda
(2001) i altres la defineixen “la condició col·lectiva
per sobreposar-se a desastres i situacions massives
d’adversitat i construir sobre elles”. Van realitzar
nombrosos estudis d’esdeveniments comunitaris que
assolaven diferents indrets de la geografia americana.
En ells van considerar les diferents maneres d’afrontar
els desastres que vivien: inundacions, sequeres,
terratrèmols, contaminació d’aqüífers, violència,
atemptats, accidents, repressió política, guerres,
migracions, comunitats expulsades de territoris i
refugiades, etc. Van veure com unes eren capaces de
reconstruir-se en més o menys temps i altres no. En
van extreure uns pilars de resiliència comunitària que
enforteixen un grup humà i afavoreixen la superació
de les adversitats a nivell col·lectiu:
1) Identitat cultural: compartir idees, costums,
valors, símbols, creences, tradicions, etc.
2) Solidaritat: com a sentiment d’unitat, de
vinculació social.
3) Honestedat estatal: consciència ètica grupal
que condemna les corrupcions i valora la honestedat
de la funció pública.
4) Humor social: capacitat d’expressar
còmicament un fet, provocant un efecte
tranquil·litzador malgrat els danys causats.
5) Autoestima col·lectiva: satisfacció per
identificar-se amb el grup social o nacional.
La resiliència, entesa en el sentit més profund
i ampli, va molt més enllà de resistir i recuperar-se
d’una situació adversa per tornar a l’estat original.
Té una dimensió transformadora on les persones i
la col·lectivitat en poden sortir enfortides pels nous
aprenentatges. La gran aportació llatinoamericana del
concepte Resiliència Comunitària, està en sintonia
en la lluita amb les Grans Causes i en sinergia amb
els moviments socials que treballen per un altre món
possible.
Els agents de pedagogia popular hem de contribuir
a educar en el dia a dia els factors protectors que
ajuden les persones a ser resilients com els pilars que
enforteixen les comunitats.

LA FLOR I EL CANT
Comunitat d’Estudis Decolonials de El Salvador

Transitar de la imposició a l’ensomiació…!
Un sentir col·lectiu de sentipensars i experiències, carregades d’un o altre sentir, que
busca sortir a la llum i il·luminar la realitat.
L’albada insurrecta acabarà amb la llarga nit dels 500 anys. L’alba és alegria,
autonomia, redempció, temps alliberat, harmonia, innocència, festa infinita.
L’alegria serà la nostra arma i el nostre vestit en comunitat, som i serem resistència,
alegria i esperança.
Reivindiquem la col·lectivitat com a transformació social. Donem un reconeixement a
les veus dissidents, oprimides que ara criden i cridem per la pau, la justícia, i la connexió
amb la nostra saviesa ancestral.
Esperança i alegria contra la por i l’apatia…!
La pertinença més valuosa, és a la comunitat, viure en pau, per ella i per a ella. En
el col·lectiu hem sigut forts. Som perquè en col·lectiu hem sigut i seguirem essent. No
oblidem el dolor ni les morts, però amb alegria les honorem.
Hi ha una colonialitat encarnada i en front a ella una forma de resistència que és
l’alegria. “La flor i el cant”, aquesta part que ens va protegir.
Hem arribat a aquest sentipensar col·lectiu pel sentir en comunitat on polsen les
nostres arrels, com “la Flor i el cant”, és el que ens rescata, aquestes i altres formes i
se’ns torna a intentar arrabassar una i altra vegada de totes les formes possibles, com els
que ens van precedir abans que nosaltres...
No moren la flor i el cant…!

CULTIVO UNA ROSA BLANCA
José Martí

Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero
que me da su mano franca.

Cultivo una rosa blanca
el juny como el gener
per a l’amic sincer
que em dona sa mà franca.

Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo;
cultivo la rosa blanca.

I per al cruel que m’arranca
el cor amb el que visc,
card ni ortiga cultivo;
cultivo la rosa blanca.
1
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EL MODEL ENERGÈTIC POPULAR
I ELS SEUS PRINCIPIS
Alois Arencibia Aruca

Cuba

El Moviment d’Afectats per Rescloses a Amèrica
(MAR) pretén desenvolupar un model energètic
popular que trenqui amb la lògica del model de
monopoli de generació i venda d’energia, basat en
la concentració de recursos d’alta demanda en el
mercat, com són els combustibles fòssils, carbó,
petroli, combustible nuclear o fonts renovables
d’energia (FRE).
Aquí, presentem un exercici de reflexió
col·lectiva per identificar principis que no han
de faltar en la construcció d’aquest model.
Aquest exercici no és pas definitiu i la seva
sistemàtica revisió, actualització i contrast amb
les experiències pràctiques permetrà contribuir
amb propostes teòriques i pràctiques al catàleg de
solucions per aquesta construcció. Els 15 principis
identificats són: Per satisfer les necessitats.
Amb l’apropiació popular de la tecnologia.
Sostenibilitat. Que prioritzi el valor d’ús. Amb
ús racional. Amb ampli dret. Per avui i pel futur.
Considerat com un bé comú. A partir d’allò
que existeix. Considerar les diferents escales
—descentralització. Opció preferencial per les
fonts renovables. Amb solidaritat. Amb equitat.
Amb autonomia i sobirania. Diversificada.
L’energia, en les seves diferents manifestacions,
és el fenomen que anima tots els processos físics,
químics, biològics, socials i espirituals de la natura,
inclosos els éssers humans. Per aquesta raó, les
fonts d’energia són recursos clau per al treball
material, intel·lectual i espiritual. El treball és
l’activitat humana a través de la qual s’obtenen les
riqueses materials i immaterials que permeten el
desenvolupament.
Des del segle XIX, el físic anglès James Prescott
Joule, un estudiós de la termodinàmica, va
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establir la relació entre treball i energia i ens
arriba, fins avui, una definició d’ús en les normes
internacionals ISO 50001 per a la gestió d’energia
en la que s’expressa. «L’energia es pot definir com
la capacitat d’un sistema de produir una activitat
externa o de realitzar treball». Per aquesta raó,
s’afirma que no hi ha treball sense despesa
d’energia i es pot considerar aquesta relació com
un catalitzador del desenvolupament humà.
Històricament, els models energètics han
respost al model econòmic social dominant, el
qual s’irradia coherentment a les diferents escales
territorials i socials: local, nacional, regional,
mundial. Això significa que, en un mateix país,
poden coexistir més d’un model, però n’hi ha un de
dominant. Són les transicions energètiques que han
propiciat les revolucions tecnològiques, atès que el
trànsit d’una matriu energètica a una altra genera
un gran impuls científic i tecnològic, accelerant el
desenvolupament humà.
La primera transició va esdevenir-se en
els albors de la humanitat, quan les antigues
comunitats van incorporar les fonts exògenes
d’energia al seu entorn sociotècnic. El segle XIX,
amb el desenvolupament industrial de la mineria
del carbó mineral, va iniciar-se la primera revolució
industrial i es va realitzar la segona transició
energètica, que va ser cap als combustibles fòssils,
carbó, petroli i energia nuclear. Aquesta transició
va permetre un desenvolupament científic i
tècnic en el que es van produir altres revolucions
industrials, salts radicals en la innovació
tecnològica, de productes, serveis, organitzacional,
social, o sigui, de productivitat i plusvàlua.
Els desenvolupaments científic, tècnic i
social han assentat les bases per tornar a les

és gratuït i és present arreu. L’ús d’aquest potencial
pot fer sostenible el model de desenvolupament
humà atès que no requereix acabar amb els boscos,
els rius i altres recursos naturals, pel que el seu ús
racional i diversificat permet satisfer la demanda
d’avui i la reposició natural d’aquests recursos
pel demà garantint les condicions adequades per
viure i desenvolupar-se plenament.
3. El model energètic popular requereix d’una
apropiació popular de la tecnologia, això obliga
a ampliar el model energètic a totes les xarxes de
relacions tecnològiques, polítiques i socials que
van des de la font energètica fins a la satisfacció
de les necessitats individuals i col·lectives. Aquest
model popular s’ha de construir des d’allò que
existeix, el recurs energètic, el coneixement, les
tecnologies per dissenyar i produir la tecnologia
i les formes socials organitzatives. Aquest procés,
ha de ser espai de transformació i de disputa
econòmica, social, política, ambiental, en summa,
cultural. Cal que sigui una construcció col·lectiva
per al benefici de tothom, ha d’arribar a ser
considerat un bé comú per la seva funció social
i el seu diàleg harmònic amb la natura, quelcom
que no s’expressa en el model energètic dominant.
Ha de prioritzar el valor d’ús, tornant a l’energia
la seva essència primigènia —com a capacitat de
realitzar treball— i en conseqüència de dinamitzar
el desenvolupament econòmic i social. La seva
construcció des d’allò que existeix en el territori,
i amb desenvolupaments sociotecnològics adequats
donaran resposta a les necessitats de les diferents
escales politicoadministratives, a la recerca de
l’autoabastament energètic local, base d’una gestió
energètica de la descentralització amb autonomia
i sobirania, de les organitzacions econòmiques,
socials i polítiques que integren cada escala,
constituint-se aquest model en un suport bàsic per
a una societat que cerqui la llibertat individual i
col·lectiva com a divisa.
Amb aquest primer apropament als principis del
model de gestió energètica popular queda obert un
procés de debat i fertilització que ha de centrar les
bases teòriques i pràctiques per la seva rèplica en
els més diversos escenaris.
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FRE. Ara es desenvolupen tecnologies cada
vegada més diverses i eficients que permeten
extreure un major potencial energètic a les fonts
tradicionals, superant l’eficiència assolida amb els
combustibles fòssils. En aquests moments, ja s’està
experimentant la tercera transició energètica, però
el canvi de matriu no acabarà pas amb el model
econòmic social extractivista i depredador del
capitalisme, que manté en perill les condicions de
vida en el planeta, incloses les vides humanes.
Un model de gestió energètica és un conjunt
d’eines, la funció de les quals és concretar el
propòsit de la política energètica a qualsevol
escala, segons consagra la Norma Internacional
ISO 50001 de 2011. La política energètica s’ha
de formular adequadament i s’hi ha d’expressar
una concepció del món, la lectura del context,
el diagnòstic sociotècnic i una prospectiva amb
escenaris als quals es pretén avançar. Amb això
es defineixen els objectius, s’identifiquen tots els
actors rellevants, espais d’actuació, etc.
En un apropament inicial als principis per a la
construcció del model energètic popular se’ls ha
agrupat en tres unitats amb el propòsit de fer una
lectura molt general atenent a: 1) L’energia com
un dret humà. 2) La sostenibilitat energètica.
3) El model energètic popular.
1. L’energia, com ja s’ha explicat, és un recurs
clau per satisfer, de forma directa o indirecta,
totes les necessitats humanes, les consagrades
en el dret internacional i les que no, però formen
part del patrimoni dels pobles. És un eix que
travessa totes les esferes de la vida i les sustenta.
És un dret que garanteix tots els drets, per això
és un deure de tota societat garantir-hi, sota la
premissa de la solidaritat, el seu ple accés, fins i
tot d’aquells que no disposin de recursos adequats.
Les polítiques energètiques i la seva implementació
han de ser conduïdes per un procés participatiu,
«amb equitat» en el que hi hagi representats, per
igual, tota la diversitat de grups humans, inclosos
els energètics.
2. Les fonts renovables són l’opció
preferencial per al desenvolupament sostenible.
Són el recurs energètic que més abunda a la natura,

La resiliència política
de les bases populars
Frei Betto

Brasil

La història d’Amèrica Llatina, com va dir Eduardo
Galeano, va escriure’s amb la sang vessada per les
venes obertes dels seus pobles. És una història
de resiliència, des de la resistència indígena
a la colonització, passant per la rebel·lió dels
africans portats com a esclaus al Continent, fins
a les lluites per la independència i la sobirania.
Lluites de resistència i conquestes que la classe
dominant s’entossudeix en amagar, com la Revolució
Haitiana (1791-1804), que va culminar amb la seva
independència.
Molts llibres de text ignoren les rebel·lions
i revolucions, i continuen anomenant la invasió
colonialista, promoguda per països europeus
(Espanya, Portugal, Anglaterra, Holanda, etc.) com a
«descobriment», en un intent d’encobrir el caràcter
genocida de l’activitat colonitzadora i esclavista. A La
ideologia alemanya, Marx i Engels escriuen que «les
idees de la classe dominant són, en cada època, les
idees predominants. És a dir, la classe que constitueix
la força material dominant de la societat és, alhora,
la seva força espiritual dominant». Com subratlla
l’axioma africà, només coneixem la versió del caçador
perquè mai hem escoltat la versió del lleó.
La reduïda divulgació de l’art i la literatura
produïda pels pobles oprimits (indígenes, pobladors
de quilombos, camperols, obrers, prostitutes, presos
comuns, etc.) es deu a l’elitisme de les nostres
universitats acomplexades davant les acadèmies dels
EUA i Europa. Els cursos d’extensió universitària rara
vegada tenen com a objectiu l’actitud d’escoltar i
investigar juntament amb els segments subjugats,
subjectes a tota mena de prejudicis, discriminacions
i ofenses. Què se’n sap de la política indígena, de
la història dels quilombos, de l’art de les dones
recol·lectores de fruita, del dolor dels que pateixen
oblidats a les presons?
Això no obstant, aquesta gent resisteix. I,
afortunadament, a vegades troben algú que els
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dona veu i espai, com tants escriptors, artistes i
intel·lectuals, que expressen a les seves obres i
textos el dolor dels oprimits.
La resiliència de les bases populars s’expressa de
diverses formes. Es produeix espontàniament, com
un combustible que impregna el teixit social i, de
cop i volta, un fet, un incident, un líder, llença un
llumí encès, com li va ocórrer a George Floyd, als
EUA. Es du a terme de forma organitzada a través
de moviments, associacions i partits progressistes,
d’esquerra o revolucionaris. S’esdevé, també, per la
ruptura de l’ordre jurídic, motivada per l’imperatiu
de supervivència: saquejos, ocupacions de terres
i habitatges, i fins i tot per la criminalitat,
especialment el narcotràfic, de qui el seu producte
més sofisticat generat a Amèrica Llatina, la cocaïna,
és àmpliament consumit pels segments acabalats dels
EUA i Europa.
Però, «de què serveix que l’obrer trenqui les
màquines de la fàbrica per venjar-se del patró?»,
es pregunta Marx a les pàgines d’El Capital. La
contradicció, tan objectiva i consagrada per les
estructures del capitalisme, només pot ser superada
d’una manera, i de manera subjectiva: la formació
de la consciència de classe, identitat ètnica i de
gènere. Aquest és el punt central.
No obstant, al llarg del segle XX, l’esquerra
llatinoamericana, que havia pres consciència del
tema —gràcies a la literatura marxista i a les
revolucions russa, xinesa i cubana— va convertir
els petitburgesos en portadors del pensament crític
juntament amb els oprimits. D’aquí la dificultat de
generar processos alliberadors de caràcter inductiu,
excepte les guerres anticolonialistes i les revolucions
de Cuba i Nicaragua, que van tenir un caràcter
antidictatorial i emancipador al país. A un poble no
se l’allibera. És el poble el que s’allibera.
Aquest procés inductiu de resiliència popular,
impregnat de consciència de classe, va trobar el seu

BENDITA LA VIDA
(Cançó)

De todo corazón
Txarango
¡Bendita la vida!
Si te tiemblan las manos (Oh-oh)
Si te queman las dudas (Oh-oh-oh)
Hemos venido a equivocarnos
Nunca lo olvides, corazón
Que todos los problemas (Oh-oh)
Serán aprendizaje (Oh-oh-oh)
Quizás verán nacer poemas
Quizás caminos para amar mejor
Lo que tenga que ser, llegará
Los miedos son muros que saltar
Cuando te duela el mundo, aquí puedes llorar
(Llorar)
Bendita la vida
Bendita la vida
Que la pena se vuelva canción
Que el dolor siembre flores en el corazón
Bendita la vida
Bendita la vida
Ya sabemos antes de empezar
Que este corazón loco nos va a hacer llorar
Oye, ¿Sabes qué?
No puedo entender
Vivo en un mundo que no deja de morder
Siempre a espaldas de la tierra
Todo aquello libre encierra
Un mundo triste, corazón
Exprésate, rebélate
No compres su tiempo (No compres su tiempo)
No cedas al silencio
No escojas su control
Si te tiemblan las manos (Oh-oh)
Si te queman las dudas (Oh-oh-oh)
Hemos venido a equivocarnos
Nunca lo olvides, corazón
Que todos los problemas (Oh-oh)
Serán aprendizajes (Oh-oh-oh)
Quizás verán nacer poemas
Quizás caminos para amar mejor
Lo que tenga que ser llegará
Los miedos son muros que saltar
Cuando te duela el mundo, aquí puedes llorar
(Llorar)
Bendita la vida
Bendita la vida
Que la pena se vuelva canción
Que el dolor siembre flores en el corazón
Bendita la vida
Bendita la vida
Ya sabemos antes de empezar
Que este corazón loco nos va a hacer llorar
¡Felicidades! ¡Bendita la vida!

https://www.youtube.com/watch?v=o50EPvdkwMo

Llibreria virtual: freibetto.org

formulador pedagògic en Paulo Freire, tot i que
José Martí ja hi havia posat llum. Però va ser amb
el sorgiment d’eines de lluita forjades pels propis
oprimits, com el PT a Brasil, els zapatistes a Mèxic
i els indígenes a Bolívia, que efectivament el
procés es va produir de baix cap a dalt, tot i que
no fos de forma lineal. Els oprimits van descobrirse a si mateixos com a protagonistes polítics.
Això no obstant, hi va haver un impàs quan
aquestes forces populars van escollir, segons
les regles de la democràcia burgesa, presidents
suposadament identificats amb les aspiracions dels
oprimits i els exclosos. A la pràctica, a aquests
governs progressistes els va resultar difícil ser
fidels a les demandes indígenes, quilomboles,
dels sense terra, dels sense sostre, etc. No van
implementar reformes estructurals profundes. No
van aconseguir reforçar els moviments populars.
No van promoure l’educació política del poble. I
van deixar de fer-ho en nom d’una política que,
atenta al poder de les elits, mirava de caminar pel
damunt d’ous sense trencar-los.
El resultat va ser ampliar la bretxa entre els
governs progressistes i les bases populars.
Cap d’aquests governs va atrevir-se a confiar
plenament en la resiliència dels oprimits i a
reforçar els seus recursos de lluita. Va fracassar
l’intent de reduir els privilegis dels rics sense
avivar l’odi latent de la classe dominant. Es va
pensar que, llimant les dents del tigre, es reduiria
la seva agressivitat natural...
Així doncs, la història recent demostra que
és il·lusori establir una aliança de classes.
La dreta actua per interessos; l’esquerra, per
principis. Són llenguatges incompatibles,
antagònics. Això no significa ignorar el poder de
les elits o tractar-lo amb armes de combat frontal.
No s’ha de subestimar la força de l’enemic. Però
només hi haurà alliberament si a les agendes
polítiques de l’esquerra, estigui o no en els
òrgans de govern, la prioritat recau en enfortir
la consciència, organització i mobilització
dels moviments populars, identitaris i
socioambientals. Tota la resta és ser captius de la
fantasiosa lògica socialdemòcrata que és possible
reformar el capitalisme sense, per altra banda,
voler-lo enterrar.
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ALLIBEREM-NOS DEL NACIONALISME ATÀVIC
Felipe Portales

Santiago, Xile

Malauradament als nostres pobles llatinoamericans
no hem pogut alliberar-nos encara del nacionalisme
atàvic. El somni de Bolívar encara roman incomplet.
Tot i totes les evidències, hem estat incapaços
de comprendre que no tenim destí com a nacions
desunides i fins i tot enfrontades per diferències
limítrofes, i rivalitats o gelosia política i econòmics.
I això que tenim l’avantatge de posseir una història
comuna i cultures molt similars.
És cert que un dels factors més importants aquesta
incapacitat és d’arrel universal. Es tracta de la nostra
concepció virtualment idolàtrica de la nació. Que a
aquesta la convertim en un absolut, davant del qual no
hi ha límits ètics o racionals. Tot és digne de sacrificarse en nom de l’interès exclusiu de la pròpia nació.
La nostra nació té tota la raó en qualsevol
diferència o conflicte que tingui amb altres nacions ho
que, per cert, adquireix una rellevància especial quan
es tracta dels nostres països veïns. I particularment
aquests darrers passen a ser “enemics” potencials
davant dels quals cal estar convenientment armats.
Més encara quan per qualsevol factor ells tenen
reivindicacions en contra nostra. I, per això mateix,
cada nació “adquireix” plena legitimitat per utilitzar
tots els mitjans “eficaços” per imposar el seu “raó”
en contra dels seus enemics, incloent-hi la feina de la
violència més extrema: la guerra.
El predomini d’aquesta mentalitat bel·licista ens
fa, a més, un greu dany en el desenvolupament de la
nostra economia i en les possibilitats de resoldre els
nostres problemes socials. Les despeses militars arriben
a ser enormes i mai suficients per sentir-nos plenament
assegurances. Com sempre veiem els nostres veïns com
els nostres potencials enemics, busquem comptar amb
una clara superioritat en quadres professionals armats;
en instrucció militar el més universal possible; i en
tancs, avions i vaixells de guerra. És dir, a comptar amb
un poder prou “dissuasiu”.
Amb aquesta lògica basada en l’antic adagi
bel·licista: “si vols la pau, prepara’t per a la guerra”;
òbviament es produeix una carrera armamentista. Cada
un voldrà estar més “segur” dissuadint efectivament
als altres.
164

A més, amb aquesta carrera armamentista
disminueixen significativament els recursos
que cadascun dels Estats pot destinar a millorar
l’habitatge, la salut, la educació i la infraestructura
necessària per anar augmentant la qualitat de
vida de totes les persones que integren la nació.
Així mateix, disminuïm notablement les possibilitats
d’efectuar una integració econòmica real i política
entre les nacions llatinoamericanes.
I això que tenim l’exemple d’Europa occidental
que després de dues desastroses guerres mundials
va comprendre per fi que no treia res de seguir
indefinidament alimentant rivalitats bèl·liques i va
procedir a superar tots els seus diferents limítrofs i a
configurar una creixent integració econòmica i política.
Els tràgics esdeveniments actuals a Europa oriental
no desmenteixen per res l’anterior. Més encara,
confirmen que són el producte, en definitiva, de la
incapacitat europea per estendre el seu esquema
integratiu a Europa oriental —incloent Rússia—
després de la fi de la guerra freda. I, pel que fa a
nosaltres, podem estar segurs que amb la preservació de
la nostra mentalitat bel·licista no arribarem enlloc…
Però juntament amb superar aquesta mentalitat,
els pobles llatinoamericans requerim un canvi
transcendental a les nostres relacions internacionals.
Així com Europa occidental ho va fer després de la
segona guerra mundial, hem de forjar tractats que
permetin una resolució mútuament satisfactòria
dels conflictes limítrofs o d’altres subsistents entre
els nostres països; i avançar en una integració
política, basada en la vigència de la democràcia i en
el respecte dels drets humans.
Així mateix, a partir d’allà podríem anar fins i tot
més lluny que Europa, disminuint progressivament
les nostres forces armades i fent una “carrera
desarmamentista”. Complementant allò, hauríem
d’avançar a real integració econòmica que, juntament
amb millorar la nostra qualitat de vida, ens potenciï
per buscar a nivell mundial relacions econòmiques
més justes en benefici de la regió, d’Àfrica i de molts
pobles asiàtics que es troben també en gran misèria.
Per cert, això s’ha de fer superant els estrets i funestos

punts de vista individualistes i egoistes neoliberals
que han acabat prevalent globalment, tal grau
que fins i tot amenacen el nostre planeta amb una
catàstrofe mediambiental virtualment apocalíptica.
Tot això requerirà també de profunds canvis
culturals i educacionals. No podem seguir ensenyant
a cada país la història de manera xovinista,
considerant-nos infal·libles quant a la veritat i la
justícia de les pròpies causes. Hem de configurar
l’ensenyament dels conflictes històrics entre els
nostres països de forma coordinada i mútuament
acceptable per a cadascun d’ells, de manera tal
de no seguir covant odiositats, ressentiments o
profundes desconfiances.
Així mateix, hauríem d’acabar amb tota
simbologia de connotacions sacrosantes: “altars”
de la pàtria, panteons, “jures” a la bandera; així
com el ressaltament de les commemoracions de
batalles o conflictes bèl·lics que acabi aprofundint
les nostres diferències històriques. I, per altra
banda, tenir la saviesa d’integrar realment els
nostres pobles originaris i afrodescendents a les
nostres cosmovisions nacionals.
La integració cultural també s’hauria de
traduir en la creació d’un sens fi de relacions i de
institucions que promoguin l’intercanvi d’estudiants
i informacions i generació d’accions culturals,
artístiques i esportives comuns. Per això comptem
amb el gran avantatge de tenir virtualment un
idioma comú i característiques culturals similars.
A més, es poden utilitzar molt creativament i
amb èxit les noves tecnologies de la informació
i comunicació: internet, xarxes socials,
comunicacions via zoom, etc., òbviament, en un
clima d’intercanvi de coneixements i opinions i,
sobretot, de generació d’enllaços afectius des de
petits per anar establint una autèntica germanor
llatinoamericana.
Així mateix, es poden dur a terme emprenedories
comunes a l’àmbit cinematogràfic i televisiu;
festivals llatinoamericans de la cançó; concursos
literaris o de pintura regionals; introducció mútua
d’obres de literats destacats de cada país a les
lectures escolars dels altres; etc.
És cert que tot això, per emprendre's, requerirà
així mateix un canvi de mentalitat corresponent als
diversos sectors dirigents dels nostres països, cosa
que no serà gens fàcil. Però el més difícil del camí
no ho fa menys necessari i, fins i tot, urgent.

Caminem amb esperança,
indignació i coratge
Flavio Alves Barbosa

Goiânia – GO, Brasil

Aixeco els meus ulls, veig davant meu el camí de
la vida que se m’estén. A aquesta invitació responc:
afirma els meus passos en el teu camí i fes de mi
un ésser de compassió. De sol a sol resistiré a la
desesperació i seguiré sembrant per fecundar la
història amb el silenci, la paraula i l’obra.
Vull fer de cada cruïlla una botiga per compartir
el pa que nodreix cos i amistat que nodreix
l’ànima. I des de l’alba seran les meves companyes
l’esperança, la indignació i el coratge.
En el camí que recorro, el dret, la justícia, la
veritat i la pau embastaran per confiar i conspirar
amb els qui volen vida plena i abundant per a
totes les vides. En aquest pelegrinatge vaig vestit
amb senzillesa i transparència, amb els ulls i les
orelles obertes, per no ser insensible als eloqüents
cridats dels qui viuen a la Casa Comuna i anhelen
l’alliberament.
De la mà de les meves germanes i germans,
recorro la vida per tot arreu i he après que és del
compartir tot el que sóc i he de neix una nova
creació. La meravella a anunciar és la fraternitat en
la diversitat. Que nostra gran collita sigui pastada a
partir de petites collites quotidianes. I des de l’alba
seran els meus companys l’esperança, la indignació i
el coratge.
Pel camí, vull estar plenament agraït per tot allò
que la vida m’ha donat. Cantaré, com la joventut,
cants de resistència i llibertat per fi de l’odi, del
dolor i de tota forma de violència i per l’abolició de
les fronteres entre els pobles. Que l’amor recíproc
i radical sigui el ventre que dia a dia ens renovarà.
La meva alegria, al final d’aquesta marxa, serà
proclamar que cap forma de vida va quedar fora del
cercle de la igualtat i que els nens, joves i ancians
van ser reconeguts en la seva autoritat per preservar
la vida i fer créixer la humanitat. Que recorrem el
camí de la vida, vivint i pensant amb tot el cos,
des del cor, les llars, les comunitats i el món, sent
generosos i tenint com a companyes l’esperança, la
indignació i el coratge.
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La vida com a únic extremisme.
Cubanes entre adversitats
construeixen resiliència
Tamara Roselló Reina

Cuba

Cuba es lleva cada matí enmig d’adversitats que
repten la capacitat d’adaptar-se, innovar, crear i
existir. La resiliència pren sentit amb el testimoni
de les cubanes i els cubans, que davant dels riscos,
tensions i incerteses, edifiquen projectes, comparteixen valors i teixeixen xarxes humanes per cercar
alternatives col·lectives a favor de la vida.
Els esdeveniments hidrometereològics solen
generar escenaris de risc cada vegada més freqüents
i amb una major intensitat. Els darrers anys s’han
produït fenòmens extrems com sequeres, grans huracans i inundacions locals per l’afectació de tempestes tropicals.
El Matthew, un huracà de categoria 4 a l’escala Saffir-Simpson, va devastar l’orient cubà el
2016. Gregoria Frómeta, va refugiar a casa seva 95
persones de la seva comunitat de Mata-Guandao
(Guantánamo). La seva casa no és gaire gran, però
sí més segura que no pas d’altres de veïnes, en
tenir el sostre de placa. Els noms de Gregoria i Mata-Guandao van esdevenir llegenda, un exemple de
resiliència comunitària amb lideratge transformador
de dones: després del desastre van organitzar-se per
reconstruir col·lectivament allò danyat, de manera
més segura i resistent davant de nous embats.
Les dones, moltes d’elles mestresses de casa,
van enrolar-se en un altra brigada, de monitoratge
i aprenentatge, com a part d’un projecte de recuperació de les condicions bàsiques de vida de les
famílies damnificades per l’huracà, que van impulsar
organitzacions locals (Federació de Dones Cubanes,
Creu Roja, el govern municipal) juntament amb
Oxfam. Alhora que realitzaven la tasca de supervisió del procés de muntar els sostres, les dones van
intercanviar sobre altres problemàtiques de la seva
comunitat, com la prevenció i atenció de la violèn166

cia de gènere.
Probablement ni els homes ni les dones que
van integrar aquestes brigades comunitàries havien reflexionat abans en clau de resiliència. Però si
d’alguna cosa presumeix la població cubana és de la
seva capacitat d’anticipar-se als desastres, prenent
mesures a la llar, centres laborals i barris per disminuir els seus impactes tant com sigui possible. Això
explica el baix índex de pèrdues humanes davant del
pas d’un huracà.
Les dones camperoles vinculades a tretze províncies cubanes al Projecte d’Innovació Agropecuària
Local (PIAL), una iniciativa que supera els vint
anys, han posat a dialogar els sabers camperols i
científics en termes de generació endògena de solucions i alternatives. Inicialment, per al fitomillorament participatiu de les llavors tot i que després
s’hi han sumat nous reptes. PIAL ha donat suport
a la selecció, conservació i certificació local de llavors, les millors adaptades a les condicions del seu
context, però també les preferides per les famílies
camperoles.
Les dones són minoria entre els qui disposen de
la propietat de la terra a Cuba i entre els qui treballen de manera remunerada a l’agricultura. Degut a
l’arrelament de la cultura masclista i al patriarcat
moltes dones rurals es dediquen gairebé de manera
invisible al treball domèstic i al suport als seus familiars en tasques de les finques i patis o preparant
aliments per als qui conreen directament la terra.
El PIAL ha reunit moltes d’aquestes camperoles en
espais de sensibilització de gènere i intercanvis locals sobre les seves innovacions, que van des de les
receptes per servir una taula nutritiva i saborosa,
o per a l’alimentació animal, fins a atendre plantes
medicinals, fer arranjaments florals o treballs ar-

tesanals. En assumir les regnes de les seves pròpies
vides s’han convertit en protagonistes de la sobirania alimentària local i de l’economia familiar.
Les claus d’aquestes dones han sigut aprofitar
cada oportunitat de superació, compartir els seus
sabers, perdre la por a parlar i reconèixer que els
canvis han de ser personals, però, a més, s’han de
modificar les relacions de gènere i generacionals
que les limiten.
Una d’elles és Damary Puente d’una cooperativa
a Pinar del Río. Una altra, a l’orient cubà, Xiomara
Oliva Galardi qui, als seus 60 anys, s’ha convertit
en líder del Grup d’Innovació Agropecuària Local de
bestiar oví i caprí.
Les estratègies d’aquestes dones per obrir-se pas
en contextos masculinitzats, emprendre i superar
les dificultats, demostren que no cal esperar una
situació de caràcter humanitari com les que provoquen els desastres o les emergències sanitàries, per
entrenar i potenciar les capacitats de construcció
de la resiliència. Aquests intercanvis i processos de
presa de consciència, aquesta recerca de solucions
a problemes específics, que generen innovacions de
tipus social i/o tècnic per disminuir vulnerabilitats
i incrementar el benestar personal i col·lectiu, nodreixen el camí de la resiliència.
Una de les adversitats esdevinguda constant a la
vida de les cubanes i els cubans, com una pedra a
les seves sabates amb la que han hagut de caminar
durant sis dècades, és el que coneixem com a «bloqueig». Als Estats Units, el país que el sosté, prefereixen anomenar-lo «embargament». Es tracta d’una
política hostil que precaritza la vida i els drets de la
població cubana des de 1962, amb marcat caràcter
extraterritorial, atès que les sancions s’apliquen
també a tercers per comerciar amb Cuba, tocar els
seus ports o fer una transferència bancària a l’illa.
Segons l’informe «Dret a viure sense bloqueig»
(Oxfam 2021), els impactes d’aquestes sancions
afecten tots els espais de la societat cubana, tant
privats com públics. Ni tan sols enmig de la pandèmia de la Covid-19 van aixecar-se les restriccions
per adquirir aliments, productes d’higiene personal,
medicaments o tecnologies mèdiques, vitals per
a una resposta més efectiva a aquesta malaltia.
L’estudi recorre sectors estratègics per al desenvolupament del país on les dones tenen una presència

elevada, com la Salut Pública i la Biotecnologia.
Dagmar García Rivera, Directora d’Investigacions
de l’Institut Finlay de Vacunes, una de les institucions líders en la creació de vacunes cubanes contra
la Covid-19, sap que les dones científiques tenen
«una gran responsabilitat en un entorn complex. Els
reptes tècnics són grans, fem ciència amb restriccions de reactius i productes». Aquestes limitacions
pràctiques tenen rere seu el bloqueig que impedeix
accedir a mercats o obstaculitza l’intercanvi professional. Per aconseguir resultats com les vacunes
Soberana, Abdala o Mambisa, —que van permetre
immunitzar el 2021 a la totalitat de la població
cubana, inclosos nenes i nens a partir de 2 anys—,
són incansables els esforços per trobar alternatives
i adquirir els recursos necessaris per sostenir les
investigacions i la seva aplicació.
Per a les dones de la Ciència, això es tradueix
en llargues jornades laborals que tensen el balanç entre la vida laboral, la familiar i la personal,
puntualitza l’informe. El bloqueig afecta les dones
dins i fora dels centres laborals. Les afecta mentre
atenen les persones malaltes i tenen cura dels seus
fills i filles i dels seus familiars de la tercera edat. El
conjunt d’aquestes tasques acaba sobrecarregant a
les cubanes, en ser les que duen el major pes en la
reproducció i la sostenibilitat de la vida quotidiana.
A allò que ni huracans, ni pandèmies o sancions
han aconseguit posar límit, és a la solidaritat com
a valor central per mobilitzar xarxes comunitàries
que comparteixen el que disposen. En temps de
Covid-19, la gestió de medicaments a través de plataformes virtuals va alleugerir l’escassetat de medicines. També la possibilitat de preveure i dissenyar
plans alternatius per no aturar-se quan un primer
intent no és viable.
La vida és un regal. Procurar-la en cada gest és
una màxima a la que moltes dones s’aferren en el
seu dia a dia. S’ha de fer justícia a aquesta voluntat
que s’imposa tendrament més enllà del dolor, les
dificultats, les portes tancades, els desastres, les
sancions i els sense sentit. S’hauria d’explicar com
el mateix infantament: un acte de fe, que dona llum
quan més fosc sembla que sigui el camí, que abraça
o tendeix la mà quan volen fallar les cames i que
recorda que el sol hi és per tothom, per igual. Això
m’han ensenyat les cubanes, és resiliència.
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AMOR I SOMNI:
CURAR LES FERIDES I TIRAR ENDAVANT
Marcelo Barros, Recife, i Darlan Oliveira
Brasil

Diuen que, una vegada, un nen va preguntar
a un pensador: —“Com de gran és l’univers?”.
Acariciant el cap del nen, el savi va mirar a l’infinit
i va respondre: —“L’univers és la mida del teu
món”. Consternat, el nen va tornar a preguntar:
—“I com de gran és el meu món?”.
El pensador va respondre: —“Té la mida dels
teus somnis”. I va explicar-li: —“Els somnis
fecunden la teva existència amb sentit. Si els teus
somnis són fràgils, el teu menjar no tindrà sabor,
les teves primaveres no tindran flors, els teus
matins no tindran rosada, la teva emoció no serà
fructífera. Els somnis són els que transformen les
persones. Donen als vells el vigor de la joventut i
no deixen que l’esperança mori en nosaltres”.
La societat dominant s’ha tornat experta en
robar a la gent el dret a somiar. Per a més de mil
milions d’éssers humans, els grans conglomerats
financers internacionals actuen com a autèntics
“lladres de somnis”. Organitzen el món d’una
manera que impedeix que la majoria de la gent
visqui amb dignitat. Insisteixen que si milions de
persones passen gana, és inevitable. Tanmateix,
fins i tot en aquesta realitat, els pobles i
comunitats tradicionals resisteixen i lluiten per
assolir el somni d’una vida digna.
Tot i que l’ONU no ho va incloure a la Declaració
Universal dels Drets Humans, el poder de somiar és
el que, arreu del món, mobilitza moltes persones,
sobretot joves, que insisteixen a reunir-se i a
testimoniar que cal organitzar el món d’una altra
manera. Des de fa més de 20 anys, el procés dels
diferents Fòrums Socials ha articulat projectes de
col·lectius diversos, vinguts de tots els continents
per assajar noves maneres de viure i organitzar la
societat humana.
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A Amèrica, els pobles autòctons, del Nord i del
Sud, de les muntanyes i boscos, de la costa i de
l’interior, es prenen molt seriosament els somnis
individuals i col·lectius. En diferents ètnies i
nacions, una de les funcions importants dels
xamans és somiar. Aquests somnis són instruments
d’escolta de l’Esperit, que condueix persones i
comunitats cap a un projecte de vida i de justícia
per a tothom. Una de les primeres funcions dels
somnis és ensenyar-nos a curar les ferides del
cos i de l’esperit. De fet, segons l’Evangeli, en
la mateixa línia que els grans profetes de totes
les tradicions espirituals, Jesús de Natzaret va
viure l’«amorositat» i es va disposar a guarir les
persones i alliberar-les de tota mena de captivitat
(cf. Lc 4, 16-21).
A l’Índia, cinc segles abans, Siddhartha
Gautama ens va mostrar el camí de la compassió
(Karuna). És el que avui fa que l’actual Dalai
Lama afirmi: “Tots tenim una llavor de compassió
plantada dins nostre. La nostra tasca és conrear-la i
fer-la créixer”.
En la nostra realitat actual, els joves d’Amèrica
Llatina i el Carib s’organitzen com a grups i
comunitats de vida i assumeixen, com a pauta
de vida, el Bon Viure. A Sudàfrica, el poble zulú
ensenya a tota la humanitat: “Ubuntu! Soc perquè
ets tu. Si tu no ets, jo no soc”.
Aquests paradigmes culturals i polítics del Bon
Viure (Sumak kawsay) i d’Ubuntu pressuposen
noves relacions comunitàries que prioritzen
l’educació com a forma de —en l’expressió del
filòsof alemany Theodor Adorno— “desbarbaritzar
la societat i la vida”. Fa dos anys, el Papa Francesc
va convidar tota la humanitat a participar en un
Pacte Educatiu Global, que pretén educar-nos per a

la fraternitat universal i l’amistat social.
Per organitzar una societat més justa i
igualitària calen alternatives econòmiques i
polítiques diferents i noves. La base és la confiança
lligada a la fe, com la confiança en la bondat
fonamental de l’ésser humà i l’alegria de veure
que hi ha signes d’una nova consciència de pau i
comunió entre tota la humanitat, i entre l’ésser
humà i la natura. És urgent curar les persones i la
societat del malson que dicta que els governs i els
països han de romandre presoners i ostatges de
bancs i banquers. Treballar per abolir les fronteres
artificials, construïdes pels imperis colonials, que
ens divideixen en ciutadans i estrangers. Tots som
ciutadans del planeta Terra i parents de tots els
éssers vius, germans i germanes dels arbres, les
flors, els animals del bosc, els camps, les aigües
i l’aire. Som membres de la gran comunitat de la
Vida.
Per viure això, promoguem l’ecologia de la
cura universal. En aquest camí més ampli, tu
mateix pots sentir-te lliure i ésser testimoni de la
llibertat que ha de permetre a les persones assumir
el seu dret a la diversitat, en el seu cos, des de
diferents orientacions sexuals i de gènere, en les
seves cultures col·lectives, en la construcció d’una
societat plural...
Els corrents culturals més diversos de la
humanitat, des de les antigues tradicions orientals,
així com les espiritualitats dels pobles originaris i
la mateixa Bíblia, revelen que aquesta construcció
d’una humanitat germana des de les diversitats
i la comunió còsmica, és el projecte diví per al
món i la humanitat. El biòleg Emmanuel Almada
escriu: “L’amor és un fenomen biològic, com ha
demostrat molt bé Humberto Maturana. Segons el
neurobiòleg xilè, “l’amor és un fenomen biològic
que no requereix justificació”. És l’amor, l’emoció
que subjau a la socialització, ja que és el que
permet la trobada recurrent entre els individus. Per
a Maturana, el moviment contrari a l’amor és el
rebuig i la indiferència. En estendre l’espectre de
l’amor a altres sistemes vius, és possible entendre
l’amor com la base de totes les aliances, no només
entre humans. És aquesta tendència a conviure,

a parar atenció i acceptar la diferència, la que
ha permès, al llarg de la història ecològica de la
terra, la trobada entre espècies, fins i tot entre
paràsits i els seus hostes. Va ser així, en un procés
amorós, com ens va ensenyar Lynn Margulis, que
fa milers de milions d’anys, en la immensitat dels
mars primigenis, un bacteri aeròbic va penetrar en
un d’anaeròbic, formant els primers eucariotes dels
quals vam descendir (Lynn, 1967, pàg. 14). (...) És
el joc autopoiètic, que caracteritza la trobada entre
sistemes vius, descrit també per Maturana i Varela,
on un canvia per continuar sent el mateix.”
És l’amor, com a postura i orientació de vida, el
que transforma el futur en un camí cap a un nou
món de justícia i pau. Així, el dret a somiar no es
limita a la projecció de desitjos inconscients. És
la missió de totes les persones amb fam i set de
justícia. En aquesta lluita pacífica per fer realitat
aquest somni col·lectiu de pau i justícia, no estem
sols. Amb nosaltres hi ha Algú que es manifesta
en cada acte d’amor i ens dona la força per fer
realitat la utopia d’una vida realment plena i feliç.
Escolta aquella veu que parla en tu i en totes les
persones que estimen la vida. Ella ens convoca a la
pràctica del benestar, materialitzat en el camí de la
Justícia, la Pau i la cura de la mare Terra i de tota
la natura.
Enmig de la crisi pandèmica, en audiència
pública l’agost de 2020, el papa Francesc va
dir: “Una nova trobada amb l’Evangeli de la fe,
l’esperança i l’amor ens convida a assumir un
esperit creatiu i renovat. D’aquesta manera, podrem
transformar les arrels de les nostres malalties
físiques, espirituals i socials. Serem capaços de
curar profundament les estructures injustes i les
pràctiques destructives que ens separen els uns dels
altres, amenaçant la família humana i el planeta”
(audiència general, 06/05/2020).
A Chiapas, Mèxic, fa més de 25 anys, les
comunitats indígenes del sud del país es van
rebel·lar contra l’Estat, ostatge del colonialisme de
l’Imperi, i van proclamar la seva autonomia social
i política. Els seus comandants van dir: “Som un
exèrcit de somiadors. Per això som invencibles”.
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Espiritualitat de la resistència
des de la compassió envers les víctimes
Juan José Tamayo

Madrid, Espanya

Vivim en un món on impera la injustícia
estructural, la desigualtat avança a passos
agegantats, patim la pèrdua de la compassió a
gavadals i vivim una espiritualitat acomodatícia
que no ofereix resistència al sistema. Els progressos
tecnològics no es corresponen amb la pràctica dels
valors morals de solidaritat, fraternitat-sororitat,
justícia, igualtat i llibertat, així com el creixement
econòmic tampoc ha acabat eliminant la pobresa.
Ben al contrari: com més progrés tecnològic i
creixement econòmic, menys solidaritat i compassió,
més allunyats de la justícia i la igualtat i més difícil
resulta la pràctica de la solidaritat i la fraternitatsororitat. Les desigualtats es reforcen a través de les
diferents i cada vegada més profundes bretxes, entre
les que cal esmentar les següents:
• L’economicosocial entre rics i pobres, que
desemboca en aporofòbia.
• La patriarcal entre homes i dones, que
desemboca en feminicidi.
• La colonial entre les superpotències i la
pervivència del colonialisme, que desemboca en el
manteniment de la colonialitat.
• L’ecològica, provocada pel model de
desenvolupament cientificotècnic depredador de la
natura, que la converteix en mercaderia i desemboca
en ecocidi.
• La racista entre persones nadiues i estrangeres,
que desemboca en xenofòbia.
• L’afectivosexual entre heterosexualitat i
LGTBIQ, que desemboca en el discurs d’odi contra
les identitats afectivosexuals que no responen al
patró de l’heteronormativitat i la binarietat sexual:
LGTBIfòbia.
• La cognitiva entre els coneixements qualiﬁcats
de científics, per una part, i els sabers dels pobles
originaris i els nascuts de les lluites populars, que
dona peu a la injustícia de sabers i desemboca en
epistemicidi.
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• La global entre el Nord i el Sud, que desemboca
en sudcidi (paraula de creació pròpia).
• La religiosa entre persones creients i no
creients, entre sistemes de creences hegemònics i
contrahegemònics, entre religions riques i religions
pobres, que dona peu a la persecució de les persones
no creients i al menyspreu per les religions i
espiritualitats dels pobles originaris.
• La digital entre els qui tenen accés a internet i
els qui se’n veuen privats, que dona peu a múltiples
discriminacions laborals, culturals, educatives.
• La generacional entre les persones adultes i els
nens i les nenes sota el prisma adultocentrista, que
dona peu a la sistemàtica transgressió dels drets de
la infància.
• El rebuig a les persones diverses funcionals per
mor del fals paradigma de la «normalitat».
Especialment dramàtics són els fenòmens de
la desigualtat social, la injustícia ecològica, la
injustícia de gènere, la pràctica de la necropolítica
i la teoria del descartar per part del neoliberalisme,
la injustícia cultural i la manca de reconeixement,
la injustícia cognitiva i les seves manifestacions
de racisme epistemològic. Són fenòmens que estem
vivint amb severitat durant les darreres dècades,
juntament amb el de la pandèmia provocada pel
coronavirus, que estem patint arreu del món amb
especial cruesa.
Aitals situacions, els efectes negatius de les
quals es deixen sentir de manera especial al Sud
global i entre les majories populars i els sectors més
vulnerabilitzats, no poden desembocar en actituds
fatalistes, victimistes o d’acceptació de la realitat
al·legant que «les coses són com són i no poden ser
de cap altra manera». Ben al contrari: requereixen
activar l’espiritualitat de la resistència, una
espiritualitat d’ulls oberts i de militància
activa a través dels moviments socials davant
la «globalització de la indiferència» (Francesc) i

els diferents sistemes de dominació que actuen
coordinadament i requereixen així mateix d’una
coordinació d’espiritualitats i lluites de resistència:
el capitalisme en la seva versió neoliberal, el
colonialisme, que perviu en les seves formes més
subtils; l’antropocentrisme, que converteix l’ésser
humà no en cuidador de la natura, sinó en el seu
depredador; el supremacisme blanc, que jerarquitza
la humanitat en funció de la seva procedència
ètnica-cultural prioritzant la població blanca;
els fonamentalismes, que imposen un pensament
únic sempre al servei dels poders hegemònics;
l’imperialisme, que sotmet els pobles i els converteix
en colònies; i el bel·licisme, que actua sota la lògica
d’amic-enemic.
Una de les pràctiques de resistència a seguir
davant d’aitals sistemes destructius de la natura, de
la humanitat, del plurivers religiós i de legitimadors
del manteniment de la injustícia estructural és la
compassió envers les víctimes que, com afirma el
filòsof Aurelio Arteta, és «una virtut sota sospita».
En el seu ús habitual la paraula «compassió»
remet a sentir pena i pesar caient en una mena de
sentimentalisme allunyat de la praxi, es tendeix
a identificar amb una vaga simpatia que s’adopta
des de fora o des de dalt amb una actitud de
superioritat, se sol viure com a comportament
moralista que encobreix i legitima la situació.
Sovint es redueix a lamentar-se de les desgràcies
alienes sense posar-se del costat de qui les sofreix,
deplorar els sofriments de la gent que els pateix
sense solidaritzar-s’hi ni moure un dit per evitarlos ni lluitar contra les causes i les persones que
els provoquen. I tot això, sovint, des d’una actitud
culpabilitzadora de les persones sofrents, que
desemboca en humiliació i les porta a dir: «no em
compadeixis».
És una tasca urgent, per tant, alliberar la
compassió de les seves falses imatges i de la
seva pràctica passiva i retornar-li el seu veritable
sentit, que és posar-se al costat dels altres, en el
lloc de les persones sofrents en una relació d’igualtat
i empatia, assumir el dolor dels altres com a propi,
patir no només amb els altres, sinó en els altres, fins
a identificar-se amb els qui pateixen. La compassió
requereix participar activament en el patiment aliè,

conèixer, pensar, veure la realitat amb els ulls, la
ment i el cor de les víctimes, sense caure en el
victimisme paralitzador i lluitant contra les causes
que el produeixen.
La compassió és una «passió» que es dirigeix
espontàniament al patiment dels altres i de la
natura oprimida, i ens fa veritablement humans i
persones cuidadores de la natura de la qual formem
part. Aquesta actitud requereix prendre’s seriosament
el mal que pateixen els altres i que hem patit
nosaltres o podem patir, i no banalitzar-lo. Per ser
una persona compassiva no cal que existeixi un
afecte previ, n’hi ha prou amb considerar aquells
que pateixen com a iguals a nosaltres. Aquest és el
veritable significat de compassió com a principi ètic
i com a virtut a practicar tant en l’esfera personal
com en la pública.
La compassió no es pot limitar a curar les
ferides de les víctimes. Com afirma el teòleg
màrtir del nazisme Dietrich Bonhoeffer, «no hi som
simplement per embenar les ferides de les víctimes
sota les rodes de la injustícia, hi som per travar la
mateixa roda amb la palanca de la justícia».
Alhora, s’ha d’ubicar la compassió en el context
sociocultural i polític concret on s’ha de practicar
per no oferir una imatge idealitzada i idealista o un
discurs abstracte que es quedi als núvols i no posi
els peus en la història. Cal, així mateix, destacar la
seva dimensió cívico-política revolucionària, la seva
relació amb la justícia, la solidaritat i la igualtat
de gènere, i la seva traducció en un canvi personal
i en una transformació estructural, fugint així del
caràcter conformista i legitimador de l’ordre establert
generador del patiment ecohumà, individualista i
ahistòric, en el que se l’ha enclaustrat.
S’ha de concedir especial rellevància a la
compassió i a l’amor en l’esfera política, on no n’hi
ha prou només amb les normes jurídiques. Com
afirma la filòsofa estatunidenca Martha Nussbaum,
compassió i amor són el pont entre les normes de la
justícia i les situacions socials injustes. La compassió
dota a la moralitat pública dels elements essencials
de l’ètica sense els quals la cultura pública estaria
buida. S’ha de parlar, per tant, de compassió i amor
políticament eficaços.
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Una pràctica espiritual per avui:
Caminar el laberint
Mary Judith Ress
Xile

No hi ha dubte que estem vivint enmig de
múltiples crisis planetàries. Alhora, sentim que estem
davant d’un gran canvi evolutiu que està ampliant la
consciència humana cap a noves institucions sobre
qui som i qui podríem ser en la nostra contínua
transformació com a homo sapiens. Estem caminant
dins d’un complex i immens canvi paradigmàtic.
Sembla que els fonaments filosòfics pels quals hem
organitzat la realitat ja no ens sostenen. La família
humana està essent esclafada per l’individualisme,
el patriarcat i una mentalitat mesquina de la
competència.
Això no obstant sabem que l’ésser humà en si
és un ésser amb anhel tremend: l’anhel per a la
connexió, a pertànyer (a la tribu, a la comunitat, a
la família, a la Mare Terra). Volem viure una vida de
sentit, plenitud, de poder dir al final dels nostres dies
«he complert».
Potser una manera de nodrir el nostre sentit de
pertinença és la pràctica de caminar el laberint.
La caminada del laberint és una forma molt antiga
de meditar, d’anar cap al nostre interior, amb dubtes,
preguntes, consultes, i d’escoltar la nostra pròpia
veu, la nostra pròpia saviesa. El laberint és un símbol
ancestral de sanació i transformació per al cos, la
ment i l’esperit. La ment inconscient està desperta
i moltes vegades és com un microcosmos de la teva
pròpia vida. Les ferides del passat es transformen en
saviesa en el present.
Què és el laberint?
El laberint és un antic símbol de sanació i
transformació per al cos, la ment i l’esperit. Es poden
trobar laberints al sòl de moltes esglésies d’Europa
però també es pot veure la imatge del laberint a l’art
religiós del judaisme, a l’art indígena de les Amèriques,
a les cultures de Creta i el Tibet i a moltes tradicions
místiques. De fet, el caminar del laberint és un ritus
tan antic com la mateixa espècie humana: se n’han
anat construint i recorrent des de fa milers d’anys
per resar, celebrar ritus d’iniciació, naixement, mort i
creixement espiritual.
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Caminar el laberint és una experiència poderosa:
en entrar-hi, la persona es troba en un camp d’energia
arquetípica molt fort perquè està recorrent la seva
pròpia caminada, la seva pròpia història. Actua com
un mirall de la seva pròpia vida. Mitjançant els girs
en espiral del camí —la configuració del qual està
basada en la geometria sagrada— d’alguna manera
es pot desbloquejar, harmonitzar i sanar les ferides.
Alhora, al caminar el laberint s’equilibren ambdós
hemisferis cerebrals, permetent l’accés a la intuïció i
la creativitat. Deixem anar la nostra forma de pensar
lineal i analítica i ens movem cap a una consciència
més connectada al nostre silenci interior. Durant
l’Edat Mitjana, la caminada del laberint va ser vista
com una peregrinació: en entrar, el o la caminant es
desfeia de tot —pensaments, angoixes, pors— en un
acte de neteja i purificació. En arribar al centre, hom
experimentava la il·luminació, la claredat i el sentit
de la seva vida. Finalment, en el camí de tornada
cap a fora, hom sentia la unió, la integració amb tot
l’univers. El laberint representa el cosmos vivent, la
xarxa holística que interconnecta tot amb tot.
Després del recorregut, agafeu-vos una estona per
escriure o dibuixar les vostres experiències, imatges,
somnis, desitjos i compromisos per a la vostra vida
i el vostre futur. Si realitzeu el recorregut amb altra
gent, convideu-los a compartir les seves experiències.
Amb el jovent i els activistes climàtics aquest procés
es pot centrar en el seu treball i en el compromís per
treballar per ajudar a sanar el planeta.
El laberint sempre ha sigut un instrument de
sanació i transformació. En aquest moment de la
història del planeta, estem redescobrint aquesta
pràctica espiritual per sanar-nos de les ferides
personals i globals. Avui en dia, de laberints se’n
poden trobar a molts llocs com ara centres de retir,
hospitals i parcs públics. Aquí a Xile, tenim un
laberint que és una rèplica del laberint de Chartres, a
Tremonhue, Centre d’ecoespiritualitat, a San Alfonso,
Cajón del Maipo. Hi sereu molt benvinguts/des!

GUAREIX LES FERIDES I CONTINUA ENDAVANT
Martha Rodríguez de Báez
Orlando, EUA

El dolor és inevitable, el patiment és opcional
Les ferides emocionals deixen cicatrius que
s’evidencien en l’actitud i la personalitat dels qui deixen
passar els problemes pensant que es resoldran sols. Són
les seqüeles que ens deixen la vivència d’una experiència
incòmoda o desagradable. Aquestes experiències ens
causen un profund dolor i por. Aquesta por crea el
nostre nen interior ferit, que necessita d’un entorn
exterior sanador que connecti, doni seguretat, confiança
i l’empoderi. El nen ferit es converteix en una persona
«fecent», que executa accions per aconseguir mantenir
la seva salut.
La ment pot sabotejar la nostra recuperació si ens
estacionem en un mecanisme de negació, però el procés
de sanació i transformació comença quan acceptem la
realitat del nostre interior i les experiències passades.
Ferides emocionals que marquen la personalitat:
• Sentiments d’indefensió i abandonament
• Veus internes de maltractadors i desqualiﬁcadors
• Desesperança
• Normalització del maltractament físic i sexual
• Aïllament
• Diﬁcultat per expressar sentiments i prendre
decisions
• Dependència emocional
Efecte Kintsukoroi i gestió de l’adversitat:
Podem assenyalar que el problema no radica en les
experiències traumàtiques, sinó en el significat que
donem a les ferides. Kintsukoroi és una tècnica de la
ceràmica japonesa que, en unir els trossos d’una peça
trencada, marca amb color daurat les línies de les unions
en comptes de tapar-les, un aprenentatge en la gestió
de les adversitats. Cada ferida superada ens fa més forts,
ens ensenya com no repetir errors del passat, ajuda
a entendre la complexitat de les conductes humanes
i ens entrena en la capacitat de veure l’adversitat
amb creativitat, no pas amb por ni amb una actitud
paralitzant que ens deixa atrapats en el passat.
Les ferides viscudes i superades, ens converteixen
en model de gestió d’avenç i superioritat del sentit de
continuïtat que ens motoritza i ens mou.
Cada cicatriu demostra com n’he sigut de fort.
L’adversitat, l’infortuni, una infantesa trista, la soledat
amb maltractaments, la violència familiar, humiliacions,

abandonament, separació emocional; podem recordarho com etapes de vulnerabilitat, de por i alhora com a
eines que després van ser gestionades i incorporades
en el nostre repertori d’intel·ligència emocional i
resiliència.
L’adversitat és vista com a part de la vida, i ens
convida a preguntar-nos si tinc els recursos interns i
externs per enfrontar-la; ens mou a cercar les ajudes
que ens permeten incorporar les eines per afrontar-la i
evitar que trastorni la meva personalitat, la converteixi
en esclava del passat a través d’ansietats, depressions i
addiccions.
En comptes de dramatitzar i convertir-nos en
víctimes, tenim l’elecció de ser herois del canvi, gestors
de la nostra felicitat, és a dir, de superar les ferides del
passat, viure plenament el present i mirar amb il·lusió
el futur. El dolor ens alerta sobre els canvis que hem de
fer a les nostres vides per continuar sans i estalvis.
Resiliència i fortalesa emocional
El passat es resol en el present, tenir una actitud
de valentia per perdonar, estar asseguts en l’alegria i la
fortalesa emocional, afrontar les lluites quotidianes: són
les metes de la sanació. Ser resilients, per testimoniar
com sortim de les lligadures d’un passat que ens va fer
construir creences limitades.
La sanació és un procés:
• Prendre la decisió de ser lliures dels fantasmes del
passat. Perdonem, anem al passat i tornem-ne sans i
estalvis
• Escollir les persones de suport i conﬁança per a
l’acompanyament
• Entrenem-nos per pensar bonic, cercar solucions i
automotivar-nos
• Construir un mapa de benestar
• Identiﬁcar i evitar els pensaments que treuen el
nen ferit a través de crítiques, provocacions i la pressa
• Allunyar-nos de les autodesqualiﬁcacions: «Mai
aconseguiré parella», «Sempre tinc mala sort amb les
persones», etc.
Finalment, convertim en hàbit l’agraïment diari,
valorar el que tenim i a qui tenim per no recaure en un
passat que no canviarem pas i del qual som sobrevivents
invictes. És la nostra responsabilitat gestionar alegria,
pau i el sentit positiu a les nostres vides.
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JOVES: LA REBEL·LIÓ DEL POBLE
Reinaldo de Miranda i Welder Cardoso

Moviment de Joventuts d’Espiritualitats Alliberador

Hola estimats i estimades companyes de camí,
estimada Joventut.
Som membres del Moviment de Joventuts i
Espiritualitats Alliberadores (MEL). Agraint la
invitació de l’Agenda Llatinoamericana, compartim
algunes idees, esperem recollir els fruits d’aquest
caminar en l’horitzó de l’alliberament de la
nostra Amèrica Llatina, la sang de la qual batega
ardentment sentipensant el crit de la rebel·lió per
tancar files contra l’imperialisme d’avui.
El capitalisme explota les relacions de treball,
esprem el suc de les persones al final del dia, quan
la desigualtat crida dins l’autobús curull que recorre
les faveles i contrasta amb la fila de multimilionaris
comprant avions. Vivim un període de profunda
desigualtat social, l’1% de la població mundial
acumula més riquesa que no pas la meitat més
pobre, això és revulsiu.
Aquesta injustícia i agressivitat provoca que les
masses treballadores es desvetllin enfurides amb
ímpetu de rebel·lió contra tot allò que representa
el sistema opressor. No és pas difícil predir que
estem davant de condicions prerevolucionàries
significatives.
En aquesta conjuntura cap govern resol, ni tan
sols parcialment, els problemes de la vida de la
gent, tots estan sota el jou de l’imperialisme que
imposa la seva política, principalment als països
més pobres, abocant les seves poblacions a un
patiment interminable: manca política per al poble
i sobra censura per controlar l’opinió.
«Escolta jove, rostre del món, el teu dinamisme
delecta immediatament a qui et veu», et parlem
directament a tu, que ets fill i filla dels nens
d’Àfrica, fill de la diàspora, nascut, criat i viu
contra la voluntat de molts, insurgent i insubmís,
que ja vas néixer clandestí, assetjat per la policia
des de petit per ser crucificat en els carrerons del
quilombo de la favela, alça el cap i anem endavant.
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Som fills i filles de persones que necessiten
canviar el seu temps de treball per diners, que a
vegades crien fills aliens i deixen els seus a casa,
que cuinen el menjar d’altres i no en tenen per
ells. Passem tota la nostra joventut somiant amb
estudiar, amb tenir una llar, amb viatjar, amb poder
subsistir; però hi ha un ardor que ens habita i
impulsa a cremar la nostra zona de confort.
No us volem donar més càrregues, no sou
vosaltres els que fareu una revolució sols, avui la
invitació és a unir-se, vosaltres feu coses bones,
microrevolucions als vostres llocs, però necessitem
unir-nos, recordar la filosofia Ubuntu, estar
junts. El sistema vol que estiguem separats i
desmotivats, necessitem ser insubmisos i unirnos afectivament. Els gegants descansen els seus
caps damunt les espatlles de gegants i també de
somiadors.
A la família, entre els nostres, moltes vegades
som vistos com els problemàtics, per qüestionar,
per tenir el coratge que d’altres ja han oblidat, per
tenir energia i voluntat de gastar ajustant per al
convit amb la gent, això és un somni. La joventut
somia amb poder salva el món, si no el planeta
terra, si no la seva ciutat, si no el seu barri i els
seus companys, si no la seva casa i la seva família,
al menys el seu cos i tot allò que hi habita. És una
força polsant, força revolucionària.
Joves de les més diverses generacions,
però sempre amb inquietud, incomoditat, amb
contradiccions, canviants, caminant amb l’única
certesa d’allò nou, reinventant les coses, amb una
energia que provoca canvis significatius. Aliats
en diàleg i sintonia amb els joves de generacions
anteriors, atès que també ens inspirem en la
Sankofa, mirar enrere caminant endavant, saber qui
va trepitjar primer aquesta terra, saber quin va ser
el cant i el ball dels que van venir abans i fer allò
nostre, caminar i seguir la cançó.

La joventut té el do de qüestionar, inspirant-se
en les iabes, dames guerreres, pensant que Esù no
és un dimoni, perquè la creença en els dimonis és
cristiana. En aquest món confús no hi ha cap altre
camí, si l’anomenat profètic crema en el teu cor, cal
alçar-se i fer quelcom mentre estiguem vius, moltes
vegades la rebel·lió creix i la sang bull: aquest és
el moment! El Che Guevara, en una de les seves
memòries, indica que el veritable revolucionari es
guia per grans sentiments d’amor.
Els joves del moviment Sankofa, estudien les
lluites històriques, des dels germans esclavitzats i
les seves rebel·lions, inspirats per Dandara, María
Felipa, María Quiteria, Zumbí; i també observen
les lluites d’avui, com Sõnia Guajajara, Célia
Xakriabá, Cacic Raoni Metuktire, aquest moviment
inspira la voluntat d’ocupar espais en la lluita
per la realització del somni, aquest compromís
polític que se sustenta en les causes del poble
treballador. L’acció militant actual necessita sortir
dels esquemes teòrics «acadèmics», generalment
representats per una política dogmàtica amb
discursos confeccionats, emmordassant l’impuls
revolucionari del poble, incloent principalment a la
pròpia joventut.
La nostra lluita ha de ser estratègica per a
l’acció revolucionària i per al manteniment i
garantia de la vida. Les lluites són moltes, pel que
no podem condicionar la nostra acció o les nostres
idees a una única forma de lluita. Necessitem
reconèixer des de baix, quines són les millors
estratègies i eines per organitzar-se, per a la presa
de consciència. Pensant en el moviment negre dels
EUA, necessitem tant a Martin Luther King com a
Malcom X, ambdós amb diferents estratègies, però
ambdós lluitant pel mateix somni i ideal.
Ningú pot aturar l’Esperit, ningú la Justícia de
Xangõ, ni aturar Esù, i ens inspira la dita: Exu va
matar un ocell ahir amb una pedra que ha llençat
avui. És important conèixer, aprendre, revisar i
inspirar-nos en les formes de lluita escollides en
cada moment del caminar.
Merescudament desacreditem el sistema
polític, no tenim esperança creativa en la política.
Però recordem aquest missatge: no caure en la
temptació dels esquemes prefabricats, dels textos
prefabricats, de l’acció militant prefabricada, de

ser moviment de ramat, sense la necessària revisió
de cada pas. No podem pas simplement anar, el
nostre moviment remet a l’ascendència, a Sankofa,
és anar i venir, mirar, revisar, pensar, reflexionar,
resar. No hem de forjar-nos en un pensament únic,
estimulats a un sol patró de pensar i fer. La cultura
del pensament únic, allò «políticament correcte»
que tothom ha de pensar igual, seguir el mateix
protocol de discurs, tenir el mateix angle d’opinió
sobre algun fet, sense la crítica necessària,
sense llibertat d’expressió, ha enfortit la política
antidemocràtica de tutelar la voluntat del poble,
formant una societat de savis, que diuen allò que
la resta del poble pot o no pot dir, pensar o fer.
A més, la política que volem és fruit
del reconeixement de l’herència, del diàleg
intergeneracional, de l’acumulació de
consciència de classe, fruit de la vida, no té
relació amb l’acadèmia, perquè la consciència
de classe no s’adquireix pas llegint a Marx. Es
desenvolupa en el poble treballador, en el camí,
unint mística i militància, com ens ensenya l’MST.
És a l’acció concreta, vivint i assumint riscos
veritablement revolucionaris.
El company Marcelo Barros recorda sovint
un discurs d’Helder Cãmara sobre les «minories
Abrahàmiques». Es refereix a Abraham i tants
altres que a la Bíblia lluitaven en nombre menor,
no tenien el poder, però eren grups resistents, amb
una profunda i fecunda convicció i consciència,
portat a la massa.
L’espiritualitat profètica d’aquests petits
grups impulsa la lluita i de lluita en lluita, un
creixent moviment clandestí antisistema, insubmís,
aparentment impotent, però que fa «brotar una
flor del sòl impossible», de les nostres esperances.
Una inspiració per animar, fins i tot en els pitjors
moments. Aquesta flor brota com un compromís
de vida, «quan som dèbils és quan som forts»,
heus aquí un gran secret revolucionari. Som aquest
poble que celebra, que canta, balla, és feliç i la
vida és aquesta festa, així que celebrem aquesta
victòria que s’haurà d’esdevenir!
“no deixis caure la profecia”
Helder Câmara
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Aprendre de les dificultats,
personal i col·lectivament
Mònica Gibanel Martínez

Salt, Catalunya

El context de pandèmia social i sanitària ha
trasbalsat la nostra societat, posant en evidència
i en crisis tot el nostre sistema social i forma
de vida, i en certa forma traslladant el concepte
de vulnerabilitat a totes les estructures socials i
classes més acomodades. Una situació d’incertesa,
de col·lapse del nostre sistema de benestar a nivell
global que ha requerit d’una adaptació constant per
part de tota la població.
L’aïllament forçat al que la població a nivell
global ens vam veure abocats per la pandèmia va
posar a prova les nostres habilitats emocionals,
cognoscitives i socioafectives. De forma sobtada,
el nostre estil de vida va canviar. Per exemple
el sistema escolar va haver d’adaptar-se de
forma abrupta, incorporant mesures i estratègies
educatives extraordinàries i, alhora, també va
succeir en els sectors laborals, on el mon del
treball va haver de resituar-se a la llar o, en moltes
ocasions, generant situacions d’atur sobrevingudes,
reducció d’ingressos, impossibilitat d’aconseguir
ingressos en l’economia submergida, etc., i
finalment, el trencament de les relacions socials, la
por a l’altre, etc.
Tanmateix, aquest sentiment de fragilitat i
vulnerabilitat que durant aquests anys hem pogut
sentir com a societat, ha posat en evidència la
manca d’habilitats d’afrontament i d’adaptació
per part de la societat als canvis constants, a
la superació de la por i en moltes ocasions a la
paralització que això ha suposat, un defalliment
d’aquelles habilitats que ens permeten poder ser
resilients. Un concepte de la física que defineix
les capacitats d’un material per poder recuperar la
seva forma original després d’un cop o, tal volta,
la seva resistència a una sacsejada. L’àmbit social
ha encunyat aquest concepte per parlar de la
resistència al patiment i la capacitat de sortir
enfortit d’aquestes experiències. No obstant
això, una gran part de la nostra societat ja vivia en
176

situació de vulnerabilitat social.
Ha estat en aquestes situacions extremes on
hem hagut de poder posar en valor les nostres
competències i capacitats d’afrontament, però
hi ha una resiliència present en la vida diària
d’una gran part de persones, on en la seva vida
quotidiana, té lloc un procés constant d’adaptació
per a la supervivència, per continuar endavant
davant les dificultats.
Hem d’aprendre de la capacitat demostrada per
les persones que dia a dia, abans i durant aquest
context, que continuen aixecant-se i fent front a
situacions que la societat acomodada ha viscut en
un moment més puntual, una capacitat per poder
fer front a la incertesa constant, al sentiment de
fragilitat i de finitud com a éssers humans, en una
recerca constant de solucions a les adversitats.
Així doncs, la pandèmia va agreujar la vida
de moltes persones, famílies, adolescents, joves i
infants que van posar en evidència les mancances
i les dificultats que han de viure cada dia. No més
lluny d’això ha estat adaptar-se a les estratègies
que el sistema escolar va donar per continuar
“l’educació formal” a partir del seguiment online
de les classes, creient que tothom tenia els
mitjans per fer-ho; però què passava amb aquells
infants i adolescents que no tenien connectivitats
ni dispositius per fer-ho, ni les competències
informàtiques suficients? O que vivien en situacions
d’amuntegament habitacionista o en llars sense
els subministraments bàsics coberts? Més enllà del
defalliment i l’estrès afegit que suposava el context
van continuar cercant les solucions (“impensables
per una societat de benestar del s. XXI”) per poder
continuar endavant.
Un exemple d’aquesta resiliència és l’Isetou,
una jove que estava estudiant un grau d’auxiliar
infermeria, i que em deia: “estic fent els treballs
amb el mòbil, perquè no vull perdre el curs”; o
els infants que feien torns, amb l’únic dispositiu

que hi havia a casa, amb els seus 6 germans en
una habitació plena de persones, per poder fer les
classes online; o uns pares que intentaven entendre
com podien fer les connexions online quan no
sabien llegir ni escriure.
O tal volta, en una societat de benestar i de
«confort», on la majoria de les persones vivim
amb aigua corrent, llum, calefacció, etc., durant la
pandèmia vam obrir als ulls i vam ser conscients
que no tothom vivia i viu així. No és fàcil, seguir
un ritme frenètic i exigent que com a societat
imposem sense equitat en les mateixes condicions
de vida, les famílies que es troben en aquesta
situació, dia a dia, cerquen solucions per poder
continuar vivint amb certa dignitat en una situació
desbordant i, complexa, acceptant la seva realitat
incerta i adaptant-se a aquesta. Cercar aigua a
les fonts i administrar-la de forma que puguis
rentar la roba, cuinar el menjar, rentar-te les mans
constantment (en un context de pandèmia on
la higiene era quelcom que es demanava com a
mesura de protecció per la malaltia), rentar-te el
cos, etc., demostra que aquestes persones davant
una situació (que no hauríem de poder permetre
com a societat i que ens hauria d’indignar) difícil i
incerta continuen endavant.
Així doncs, aquests infants, joves i famílies
van demostrar i continuen demostrant la seva
capacitat per poder generar opcions i seguir
vivint, experimentant les adversitats com un
desenvolupament personal (Román et al., 2020,
pàg. 78); demostrant que en la seva realitat
agreujada són persones amb fites, amb capacitats
de solució de problemes, que accepten el canvi
i que mantenen un sentit i un propòsit de vida
(Frankl, 2003). Una qualitat de resiliència, que
en una societat o context VICA, volàtils, incerts,
canviants i ambigus (Gassull, A), és necessària i
imprescindible.
El futur ja no és previsible, sinó que és
canviant, modificat en cada moment, en cada
segon, i les persones resilients, amb la capacitat
per adaptar-se, per desaprendre, per tornar a
aprendre i veure possibilitats en allò que semblaria
impensable, per acceptar el canvi, entenent
que l’acceptació ens permet transformar-nos i
allò al qual ens resistim persisteix, és el que

ens dona l’opció per poder viure i aixecar-nos
de les situacions més complexes i difícils. Hem
de posar en valor i reconèixer aquesta condició
en les famílies, infants i joves en situació de
vulnerabilitat que en un context de pandèmia molt
més agreujat per elles han pogut sostenir-se i
continuar endavant. Aprendre d’aquestes persones
cada dia i durant aquest context social i sanitari
crític, m’ha enriquit com a professional i persona.
No obstant, tot i poder posar en valor aquesta
qualitat hem de poder continuar lluitant per
poder garantir uns drets socials i educatius per
a tota la població, ja que tot té un límit.
Per altra banda, els professionals de l’àmbit
sanitari, educatiu i social que hem estat al servei
durant tot aquest context hem hagut d’exercitar
aquesta resiliència, adaptar-nos al canvi que
ha suposat aquesta situació en la nostra forma
d’acompanyar els altres, acceptar els canvis
constants (les consignes canviants), desaprendre
el que creiem que sabíem per aprendre noves
formes de fer, viure en la incertesa, acceptant les
nostres pròpies pors i limitacions, demanant ajuda
a altres companys per poder arribar més lluny i a
més persones, perquè sols ja no és possible, estar
presents i posar atenció des de la generositat i
l’amabilitat constant.
Tanmateix, és important poder incrementar la
inversió en política social estructural, ja que el
dèficit en la mateixa ha fet que els professionals
haguessin d’assumir responsabilitats i una
sobrecarrega en les seves tasques d’acompanyament
als altres i en la recerca de solucions a situacions
d’emergència social.
La pandèmia ha fet evident el que ja intuïm:
el futur no és previsible. Necessitem com a
societat aprendre que aquesta qualitat que d’altres
exerceixen en el seu dia a dia i que hem posat en
pràctica durant aquest context, és una qualitat i
forma de fer que hem d’exercir a la nostra vida,
exercitant-la a partir d’adquirir competències
i capacitats que donen forma a aquesta
resiliència (capacitat adaptació, flexibilitat,
presa de decisions, mirada positiva, suport mutu,
creativitat), acceptant un principi de realitat però
tenint present un principi d’esperança constant.
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AMBIENTALISTES MINERS
MINERIA URBANA VS MINERIA EXTRACTIVA
Lucas Vázquez
Colòmbia

Al planeta actualment se li han extret de
la natura de manera desmesurada gairebé
tots els elements químics fins gairebé el seu
esgotament, prova d’això és que a l’indi li
queden uns 20 anys. Davant d’això la mineria
urbana, entesa com aquella que s’extreu
dels abocadors i no pas dels entorns
naturals, neix com una nova alternativa que
planteja solucions a diversos problemes, no
només ambientals sinó també socioculturals
i que podria impactar significativament en el
desenvolupament sostenible. Una mostra en
seria que el 37% de l’alumini i el 40% de l’acer
consumit a Europa no provenen de cap mina
sinó de material reciclat.
Colòmbia ocupa el primer lloc en espècies
d’aus i orquídies, és el segon del món en
riquesa de plantes, amfibis, papallones i peixos
d’aigua dolça; som el tercer país amb un major
nombre d’espècies de palmes i rèptils, a més
d’ocupar el quart lloc pel que fa a mamífers.
Això no obstant, la política nacional no ha
enfocat els seus esforços en explotar aquest
capital natural. Ben al contrari, s’ha enfocat
en la mineria com un dels principals motors
de creixement econòmic del país. Però aquest
enfocament no ha tingut un maneig adequat
i aquesta conjuntura ha generat diversos
problemes.
Les activitats mineres representen el
2% del PIB i la seva contribució equival a
menys del 0,8% del pressupost nacional.
L’increment de l’explotació minera ha
transformat les condicions globals d’extracció
i comercialització de les matèries explotades
que, a més, evadeixen regulacions ambientals,
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socials i tributàries del país. Les conseqüències
d’això han comportat el desenvolupament
de vincles amb tota mena de crim organitzat
com el narcotràfic, que vulneren els drets de
les comunitats i la població, principalment
ètniques i rurals.
Els experts afirmen que les polítiques
governamentals dirigides a la ràpida expansió
de l’extracció de recursos naturals a través
de la inversió estrangera directa (IED) estan
en conflicte amb les polítiques en matèria de
protecció d’àrees ecològicament sensibles,
vulnerant constantment els drets de camperols,
pobles indígenes i afrocolombians, que estan
en àrees de restitució de terres i d’espais d’ús
agrícola.
Tot i que semblaria positiva la ràpida
expansió de la indústria minera gràcies a
la inversió europea a Colòmbia, sumada a
la participació activa en la determinació
dels principis rectors sobre empreses i drets
humans davant l’ONU per part del Regne Unit
(RU), tanmateix, al revisar detingudament
aquesta política extractiva ens trobem que
ha estat promoguda en el context d’un
conflicte intern. Prop del 70% de la mineria
a Colòmbia és il·legal i per això el govern
nacional ha posat en marxa la llei de justícia
transnacional, per restaurar aproximadament
2,2 milions d’hectàrees de les gairebé 6,6
milions que han usurpat o bé abandonat les
persones degut al conflicte. El problema greu
és que l’aparent benefici que porta «convertir
Colòmbia en un país miner» s’està duent a
terme abans de la restitució de terres, cosa
que va en el sentit contrari al de garantir a la

població que els siguin retornades les seves
terres.
Els interessos econòmics de la mineria
repercuteixen directament en el conflicte.
El document afirma que les zones estan
militaritzades i paramilitaritzades i que la
força pública protegeix la inversió privada
i els paramilitars eviten la protesta social
i pressionen el desplaçament. El codi de
mines va topant amb una sèrie de polítiques
nacionals entre les que hi ha les proteccions
constitucionals conferides als pobles indígenes
i les garanties per al medi ambient, posant en
risc prop de 100 grups indígenes.
Això no obstant, per a l’explotació minera
es van atorgar condicions més favorables a
les empreses multinacionals sense posar en
marxa cap mecanisme de governabilitat sòlid
per a la protecció de drets, l’empara d’àrees
ecològicament sensibles i la recaptació
d’ingressos.
Prop del 14% dels municipis del país són
fortament impactats per l’extracció il·legal,
destacant els departaments d’Antioquia,
Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Bolívar,
Putumayo, Amazonas i Vichada. Els miners
han tractat de legalitzar la seva activitat,
però els requisits exigits són pràcticament
impossibles de complir. Així mateix, en la
majoria dels casos el territori ja ha sigut donat
en concessió als miners que subsisteixen de
l’activitat i no se’ls ofereixen alternatives
de sosteniment que els permetin canviar
d’activitat garantint-los una vida digna i els
seus drets al treball i de seguretat alimentària.
Un dels casos preocupants és el de
COCOMOPOCA, al Chocó, el qual està format
per 43 comunitats negres amb el control de
les terres ancestrals i un alt percentatge de
biodiversitat natural. Després d’adquirir el
títol sobre les seves terres van ser desplaçats
forçadament, amenaçats i van patir assassinats
massius.
A més de l’anterior també existeix
la mineria informal i artesana a petita

escala. Aquesta mineria es fa en una escala
antitècnica que no convé al territori, sobretot
als llocs d’una fragilitat ambiental molt
alta, atès que ens trobem que la mineria es
converteix en la causa de molts conflictes
socials, ecològics, econòmics i culturals.
Per la seva part, el codi penal indica
a l’article 338 que la mineria il·legal serà
delicte. Malgrat que la norma és altament
exigent per a la mineria il·legal, s’han
estipulat acords dins del marc legal de la
mineria on no necessàriament es garanteixen
pràctiques ètiques respecte d’algunes empreses
multinacionals, que paguen menys del que
deurien als seus treballadors. A més de l’evasió
fiscal fent-les passar per mineria de petita
escala. Segons xifres de l’Agència Nacional
Minera (ANM) els minerals més extrets de
Colòmbia són el carbó, l’or, la plata, el platí,
les maragdes, el coure, el níquel, el guix, la
roca fosfòrica i el sofre.
Per tant, la minera urbana sorgeix com
una nova alternativa degut a que en els
abocadors urbans s’hi poden trobar metalls
i minerals valuosos molt més concentrats
que no pas en una mina natural. Tanmateix
el present article vol anar més enllà i incitar
a que cada individu des de casa seva aporti
a aquesta problemàtica. Si a això hi sumem
una deguda separació en origen, és a dir que
les llars dipositin els seus residus electrònics
de manera adequada, podem optimitzar
l’extracció d’aquests elements que actualment
escassegen. Per exemple, un mòbil actual
posseeix un cicle de renovació de 18 mesos
i ens permet extreure fins a 50 elements
diferents amb una reutilització del 90%, un
dels més alts juntament amb els ordinadors
portàtils que és del 93%.
Així doncs, no hem d’abaixar la guàrdia
en contra de l’extractivisme. Però hi hem de
sumar el generar noves alternatives com la
mineria urbana i una bona separació en origen
d’aparells electrònics.
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Carta de Pere Casaldàliga
als mestres de Catalunya

Vosaltres experimenteu personalment com l’educació, sobretot aquesta «altra» educació,
és exigent, incompresa pels organismes oficials i freqüentment fins i tot per les famílies. Però
vosaltres experimenteu també la joia de veure com s’obren alguns ulls i com respon sobretot
algun sector avantguardista de la joventut. No us canseu mai de cansar-vos durant aquesta
vostra contribució essencial, primerament a casa nostra, però sempre també a l’ample món. La
globalització, que entranya tantes mentides, és, per altra banda, una oportunitat històrica de
sentir-nos Humanitat, la gran família humana.
Paulo Freire i molts pioners, alguns d’ells amb la pròpia sang revolucionària, us animen a
seguir en la vostra acció i la vostra lluita. De part meva, rebeu una forta abraçada. Fem via,
vida i història endins, amb una esperança irrenunciable. Llibres i roses tot l’any com un Sant
Jordi que mai s’acabi.
Pere Casaldàliga (2011)
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... En aquests últims anys, parlant sobretot del nostre Tercer Món, de la Nostra Amèrica,
l’educació ens ha portat de cap i de cor a una acció social i política que ha volgut fer
de l’educació el fonament i la garantia d’un nou ordre. Vosaltres parleu de l’educació i la
revolució, que certs esperits tancats deuen considerar un contrasentit. Teniu tota la raó
d’aquest món. «Un altre món possible», com demanem en els fòrums i en la lluita diària,
només pot ésser «un altre» si és revolucionari i capgira les estructures d’un capitalisme, ara
neoliberal, que malmet de manera tan salvatge, intensa i irrespectuosa el medi ambient;
que no resol els problemes vitals i de subsistència de les persones i sectors socials més
necessitats. No podem continuar tranquil·lament enganyats fent petites reformes de façana,
arribant, com aquell que ha arribat al cel (o als llims!), a una democràcia formal que acaba
sent la millor aliada del capital internacional i de les oligarquies nacionals. Volem fer una
revolució «educada», que vol dir conscient, crítica i autocrítica, engrescadora i compromesa.
Des de la infància i vida endins.

Revisi amb detall el següent dibuix que conclou la seqüència
des del VEURE, JUTJAR/SOMIAR i ACTUAR, reflexioni sobre aquest,
personal o col·lectivament, què aconsegueix AVALUAR i concloure?
Hi ha alguna cosa per CELEBRAR?
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26

Dilluns

Gn 12,1-9 / Sl 32
Mt 7,1-5

Pelai
1541: Mort violenta de Pizarro.
1822: Històrica trobada de San Martín i Bolívar a Guayaquil.
1945: Se signa la Carta de las Nacions Unides a San Francisco,
que començarà a existir oficialment el 24.10.1945.
1987: Es crea la Confederació dels Pobles Indígenes de Mèxic.
Dia internacional de lluita contra l’ús indegut
i el comerç il·lícit de drogues
Dia internacional de suport a les víctimes de la tortura
Dia de la conservació dels boscos tropicals

juny
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27

Dimarts

Gn 13,2.5-18 / Sl 14
Mt 7,6.12-14

Ciril d’Alexandria
1552: Domingo de Santo Tomás i Tomás de San Martín, dominics, primers bisbes de Bolívia, defensors dels indis.
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz renuncia davant
d’una invasió fomentada per la CIA.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdot indígena, màrtir de la
justícia a Guatemala.
1986: El Tribunal Internacional de La Haia declara els EUA «culpables de violar el Dret Internacional per la seva agressió
contra Nicaragua».
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Dimecres

Gn 15,1-12.17-18 / Sl 104
Mt 7,15-20
Pireneu
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.
Festa islàmica del Sacrifici, Eid al-Adha

29

Dijous

Ac 12,1-11 / Sl 33
2 Ti 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19

Pere i Pau apòstols
1995: Conflicte de terres a São Félix do Xingú, Brasil. Moren sis
camperols i un policia.
1997: Condemnats els tres fazendeiros que havien ordenat l’assassinat de Josimo Tavares (Brasil, 10 de maig de 1986).

30

Divendres

Gn 17,1.9-10.15-22 / Sl 127
Mt 8,1-4

Protomàrtirs de Roma
Joan Olof Wallin
1520: La «nit trista», derrota dels conqueridors a Mèxic.
1975: Dionisio Frías, camperol, màrtir de les lluites per la terra
a la República Dominicana.
1978: Hermógenes López, rector, fundador de l’Acció Catòlica
Rural, màrtir dels camperols guatemalencs. 45 anys.
2008: Manuel Contreras, excap de la policia de la dictadura és
condemnat a dos cadenes perpètues por 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. 15 anys.

1

Dissabte

Gn 18,1-15 / Int.: Lc 1
Mt 8,5-17
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.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, malgrat
l’oposició dels EUA.

Dia dels màrtirs de Guatemala (abans, de l’exèrcit)

juliol

2

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

Vidal, Marcial
1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil).
1823: Acaba la guerra d’independència de Bahía, Brasil, amb la
conquesta de Salvador.
1925: Neix el revolucionari africà Lumunba.
1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica, fa la seva primera Conferència legal després de 30 anys.
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3

Dilluns

4

Dimarts

Ef 2,19-22 / Sl 116
Gn 19,15-29 / Sl 25
Jn 20,24-29 Isabel de Portugal
Mt 8,23-27
Tomàs apòstol
1951: S’aprova al Brasil la llei Alfonso Arinos, que condemna 1776: Independència dels EUA. Festa nacional.
com a contravenció penal la discriminació de raça, color 1974: Antoni Llidó Mengua, sacerdot diocesà espanyol, detingut
i religió.
i desaparegut sota el règim de Pinochet.
1978: Pablo Marcano García i Nydia Cuevas assalten el Consolat 1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador Barde Xile a San Juan, per denunciar l’absurditat de celebrar
beito i José Barletti, màrtirs de la justícia, Argentina.
la independència del país (EUA) que la nega a Puerto Rico. 2014: La Justícia argentina confirma que Mons. Angelelli fou
45 anys.
assassinat i condemna a perpetuïtat dos exmilitars im1987: Tomás Zavaleta, franciscà salvadorenc, màrtir de la soliplicats.
daritat, a Nicaragua
Dia internacional de la vida silvestre
Dia internacional sense bosses de plàstic

juliol

Plena 11:38 UTC
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5

Dimecres

Gn 21,5.8-20 / Sl 33
Mt 8,28-34
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.

6

Dijous

7

Divendres

Gn 22,1-19 / Sl 114
Gn 23,1-4.19;24.1-8.62-67 / Sl 105
Mt 9,1-8 Fermí
Mt 9,9-13
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 religiAgràries, mort per la tortura, Paraguai.
oses «Cruzadas de la Iglesia» i del primer sindicat obrer 1991: Carlos Bonilla, obrer, màrtir del dret al treball a Citlalfemení d’A.L a Oruro (Bolívia). 80 anys.
tepetl, Mèxic.
1986: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per la demo- 2005: Un triple atemptat suïcida causa 56 morts al metro de
cràcia del poble xilè.
Londres.

8

Dissabte

Gn 27,1-5.15-29 / Sl 134
Mt 9,14-17
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. 15 anys.

Distància màxima anual al Sol: 152.093.253 km, avui

juliol

9

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

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

Dilluns

11

Dimarts

Gn 28,10-22a / Sl 90
Gn 32,22-32 / Sl 16
Mt 9,18-26 Benet
Mt 9,32-38
Cristòfol
1509: Naixement de Calví, a França.
1968: Fundació del Moviment Indígena dels EUA (American In1973: Independència de les Bahames. Festa nacional.50 anys.
dian Movement).60 anys.
1980: Faustino Villanueva, sacerdot espanyol, màrtir al servei 1977: Carlos Ponce de León, bisbe de San Nicolás, màrtir de la
del poble indígena quiché, Guatemala, cosit a trets al seu
justícia a l’Argentina.
despatx parroquial.
Dia mundial de la població
1988: Joseph Lafontant, advocat, màrtir de la defensa dels drets
humans a Haití. 35 anys.
1993: Mor Rafael Maroto Pérez, lluitador incansable per la justícia i la llibertat a Xile, sacerdot. 30 anys.
2002: Es descobreix al Txad un crani de 7 milions d’anys, de
l’homínid conegut més antic.

juliol

Minvant 01:47 UTC
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12

Dimecres

Gn 41,55-57;42,5-7.17-24a / Sl 32
Mt 10,1-7
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.

13

Dijous

14

Divendres

Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 / Sl 104
Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36
Mt 10,7-15 Francesc Solano
Mt 10,16-23
Enric
1900: Neix Juana Fernández Solar, santa Teresa de Jesús dels Camil de Lelis
Andes, carmelita descalça xilena.
1616: Francisco Solano, missioner franciscà, apòstol dels indis
1982: Fernando Hoyos, jesuïta, educador entre els camperols,
al Perú.
i Chepito, de 15 anys, escolà, morts per l’exèrcit, Gua- 1630: Hernandarias publica al Paraguai les primeres ordenances
temala.
en defensa dels indis.
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 anys, Perú.
1969: Esclata la «guerra del futbol» entre El Salvador i Hon1991: Riccy Mabel Martínez, violada i assassinada per militars,
dures, causada per l’expulsió de colons salvadorencs de
símbol de la lluita del Poble d’Hondures contra la imputerritori hondureny.
nitat 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. 15 anys.

15

Dissabte

Gn 49,29-32;50,15-26a / Sl 104

Mt 10,24-33
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.

juliol

16

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

Carme
1750: José Gumilla, missioner defensor dels indis, conreador de
les llengües indígenes, Veneçuela.
1982: Els “sense sostre” ocupen 580 cases a Santo André, São
Paulo, Brasil.
2000: Mor Elsa M. Chaney (*1930), feminista nord-americana,
autora d’estudis sobre les dones a A.L.
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17

18

Dilluns

Dimarts

Ex 2,1-15a / Sl 68
Ex 1,8-14.22 / Sl 123
Mt 11,20-24
Mt 10,34-11,1 Arnulf, Frederic
Aleix, Bartolomé de Las Casas
1566: Mort de Bartolomé de Las Casas, 82 anys, primer sacerdot 1872: Mor el gran indi zapoteca Benito Juárez.
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, Arla Causa dels indis i dels negres.
gentina.
1976: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma, Argentina.
1980: Sagnant cop militar a Bolívia, encapçalat pel general Luís
García Meza.

juliol

Las Casas

Nova 18:31 UTC
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19

Dimecres

Ex 3,1-6.9-12 / Sl 102

Mt 11,25-27
Justa i Rufina, Arseni
1824: Itúrbide, emperador de Mèxic, és afusellat.
1936: Els obrers armats de Barcelona i altres poblacions aturen
l’alçament militar contra la República. Comencen 3 anys
de Guerra Civil.
1979: Triomfa la Revolució Sandinista a Nicaragua.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua. 40 anys.

20

Dijous

21

Divendres

22

Dissabte

Ct 3,1-4 / Sl 62
Ex 3,13-20 / Sl 104
Ex 11,10-12.14 / Sl 115
Jn 20,1.11-18
Mt 11,28-30 Llorenç de Bríndisi
Mt 12,1-8 Maria Magdalena
Elies
1500: Reial cèdula que ordena alliberar tots els indis venuts com 1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, lluitador en favor 1980: Jorge Oscar Adur, sacerdot assumpcionista, expresident
de JEC, Raúl Rodríguez i Carlos Di Pietro, seminaristes,
a esclaus a la Península, i tornar-los a les Índies.
dels camperols pobres, assassinat a Brasiléia (AC), Brasil.
desapareguts, Argentina.
1810: Independència de Colòmbia. Festa nacional.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
1923: Doroteo Arango, «Pancho Villa», general revolucionari me- 1987: Alejandro Labaca, Vicari d’Aguaricó, i Inés Arango, missoxicà, mor assassinat. 100 anys.
nera, 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.

juliol

23

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

Brígida
1978: Mario Mujía Córdoba, “Guigui”, obrer, mestre, agent de
pastoral, màrtir de la causa obrera a Guatemala. 45 anys.
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. 40 anys.
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. 30 anys.
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24

Dilluns

25

Dimarts

Simón Bolívar

Ex 14,5-18 / Int.: Ex 15
Ac 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
Mt 12,38-42 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 Terciutat de Santiago de los Caballeros.
ra, 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. 45 anys.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, i els seus 13 companys, màrtirs a El Salvador.
1981: Ángel Martínez Rodrigo i Raúl José Léger, catequistes missioners laics, Guatemala.
1983: Luís Calderón i Luís Solarte, militants, màrtirs de la lluita
dels “destechados” de Popayán, Colòmbia. 40 anys.

juliol

Creixent 22:06 UTC
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26

Dimecres

Ex 16,1-5.9-15 / Sl 77
Mt 13,1-9
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.

27

Dijous

28

Divendres

29

Dissabte

Ex 19,1-2.9-11.16-20b / Int.: Dn 3,52-56
Ex 20,1-17 / Sl 18
Mt 13,10-17 Innocenci
Mt 13,18-23 Marta
Celestí
1909: Setmana tràgica a Barcelona, reivindicacions obreres for- Johan Sebastian Bach, Heinrich Schütz, George Frederic Handel Maria, Marta i Llàtzer de Betània, Olaf
tament reprimides.
1821: Independència del Perú. Festa nacional.
1980: Matança de 70 camperols a San Juan Cotzal, Guatemala.
1981: Stanley Francisco Rother, nord-americà, assassinat, després de 13 anys de servei sacerdotal compromès en favor
dels 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.

1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jn 11,19-27

juliol

30

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

Pere Crisòleg
1502: Colom arriba a Hondures.
1811: És afusellat Miguel Hidalgo, rector de Dolores, heroi de la
Independència de Mèxic.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la Segona
Església Baptista de Cuba, involucrat en la lluita revolucionària, és cosit a trets al carrer per la policia de Batista.
55 anys.
Any nou Islàmic, 1444 de l’Hègira
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“La pobresa m’ha fet fort”.
Vicenç Fiol
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31

Dilluns

1

Dimarts

Ex 33,7-11;34,5b-9.28 / Sl 102
Mt 13,36-43

2

Dimecres

Ex 34,29-35 / Sl 98
Mt 13,44-46
Alfons Ma de Liguori
Ignasi de Loiola
Eusebi Vercelli
1970: Guerrillers tupamaros segresten al cònsol del Brasil a 1920: Gandhi comença la seva campanya de desobediència civil 1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, apòstol dels malalts i els
a la Índia.
Montevideo.
presos, lluitador per la justícia, desaparegut a Guatemala.
1975: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, militant cristiana, màrtir a
1997: Fòrum dels Moviments d’esquerra d’A.L. a São Paulo.
la revolució nicaragüenca.
1979: Matança de Chota, Perú.
Ex 32,15-24.30-34 / Sl 105
Mt 13,31-35

agost

Plena 18:31 UTC
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3

Dijous

Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83
Mt 13,47-53

5

Divendres

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sl 80
Mt 13,54-58

Dissabte

Lv 25,1.8-17 / Sl 66
Mt 14,1-12

Joan M. Vianney
Blanca, Osvald
1849: Anita Garibaldi, heroïna brasilera lluitadora per la lliber- 1499: Alonso de Ojeda arriba a La Guajira, Colòmbia.
tat a Brasil, Uruguai i Itàlia.
1976: Enrique Angelelli, bisbe de La Rioja, Argentina, profeta i
màrtir dels pobres.
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdot màrtir a El Salvador, metrallat damunt l’altar.
1982: És destruït per l’alcaldia de Salvador, el «terreiro» Casa
Blanca, el primer de Brasil.
2006: Julio Simón, condemnat per terrorisme d’estat: primer cas
després de l’anul·lació de les lleis de punt final i obediència deguda, Argentina.

Enrique Angelelli

Lídia
1492: Colom salpa de Palos de Moguer en el seu primer viatge
cap a les Índies occidentals.
1980: Matança de miners a Caracoles, Bolívia, després d’un cop
d’estat: 500 morts.
1999: Tí Jan, sacerdot compromès amb la causa dels pobres,
assassinat a Port-au-Prince, Haití.

4

agost

6

18è Diumenge ordinari
Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9

Transfiguració de Jesucrist
1325: Es funda Tenochtitlán (Mèxic DF).
1538: Fundació de Santa Fe de Bogotà.
1524: Batalla de Junín.
1825: Independència de Bolívia. Festa nacional.
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Hiroshima. 120.000
morts.
1961: Conferència de Punta del Este: es funda l’«Aliança pel
Progrés».
1962: Independència de Jamaica. Festa nacional.
1978: Mor Pau VI. 45 anys.
2000: Detenen a Itàlia el major argentí Jorge Olivera per ordre
de captura internacional, en relació amb la desaparició
d’una jove francesa durant la dictadura militar argentina.
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7

8

Dilluns

Nm 11,4b-15 / Sl 80
Mt 14,13-21

Sixt i Gaietà
1819: Amb la victòria de Boyacá, Bolívar obre el camí per l’alliberament de Nueva Granada.
1985: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir de la fe i la
solidaritat a El Salvador.
2015: Mor a Santiago de Xile Manuel Contreras, braç dret de Pinochet en la repressió, dissenyador de l’operació Còndor,
condemnat a més de 500 anys de presó, a 58 sentències
fermes i 56 judicis pendents.

Dimarts

Nm 12,1-13 / Sl 50
Mt 14,22-36

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.
2020: Mor Pere Casaldàliga, teòleg de l’alliberament, defensor
dels indígenes i cocreador de l’Agenda Llatinoamericana Mundial el 1992, Brasil.
Quart Minvant 10:28 UTC

9

Dimecres

Nm 13,1-2.25;14,1.26-30.34-35 / Sl 105
Mt 15,21-28

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.

agost

Pere Casaldàliga

Dia de les poblacions indígenes (ONU)
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10

Dijous

Nm 20,1-13 / Sl 94
Mt 16,13-23

11

Divendres

Dt 4,32-40 / Sl 76
Mt 16,24-28

Clara d’Assís
Llorenç
1809: Primer crit d’independència a l’Amèrica Llatina continen- 1992: Comença la marxa de 3.000 sense terra a Rio Grande do
Sul, Brasil.
tal, 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.

12

Dissabte

Dt 6,4-13 / Sl 17
Mt 17,14-20
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. 40 anys.
Dia internacional de la joventut (ONU)

agost

13

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

Policarp, Hipòlit
1521: El dia 1-Serp de l’any 3-Casa, després de 80 dies de setge,
cau Mèxic-Tenochtitlán, Cuauhtémoc és fet presoner i moren uns 240.000 guerrers.
1961: Es construeix el mur de Berlín.
2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, assassinada a
União do Sul, MT, Brasil.
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14

Dilluns

15

Dimarts

Dt 10,12-22 / Sl 147
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
Mt 17,22-27 Assumpció
1Co 15,20-27a / Lc 1,39-56
Maximilià Kolbe
1816: Mor a presó Francisco de Miranda, prohom veneçolà, pre- 1914: Inauguració del Canal de Panamà.
cursor de la independència.
1980: José Francisco dos Santos, president del Sindicat dels
1983: Mor Alceu Amoroso Lima, “Tristão de Athayde”, escriptor,
Treballadors Rurals a Corrientes (PB), Brasil. Assassinat.
filòsof, militant cristià. 40 anys.
1984: Luís Rosales, líder sindical, i companys, màrtirs de la llui1984: Màrtirs camperols de Pucayacu, departament d’Ayacucho,
ta per la justícia entre els obrers bananers de Costa Rica.
Perú.
1989. María Rumalda Camey, catequista i representant del GAM
1985: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament d’Ayacucho,
al departament d’Escuintla, Guatemala, capturada il·lePerú.
galment i desapareguda davant del seu espòs i fills.

16

Dimecres

Dt 34,1-12 / Sl 65
Mt 18,15-20
Roc, Esteve d’Hongria
1976: Coco Erbetta, catequista, universitari, màrtir de les lluites
del poble argentí.
1993: Màrtirs indígenes yanomamis, de Roraima, Brasil. 30 anys.
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.

agost

Nova 09:38 UTC
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17

Dijous

18

Divendres

19

Dissabte

Jos 24,14-29 / Sl 15
Jos 3,7-10a.11.13-17 / Sl 113A
Jos 24,1-13 / Sl 135
Mt 19,13-15
Mt 19,3-12 Joan Eudes
Mt 18,21-19,1 Helena
Jacint
1527: El cacic Lempira és assassinat durant una conferència de 1991: Intent de cop d’Estat a la Unió Soviètica.
1850: San Martín mor a França.
pau (Hondures).
1997: El Moviment dels Sense Terra ocupa dues hisendes a Pontal
1952: Alberto Hurtado, sacerdot xilè, apòstol dels pobres, bedo Paranapanema, SP, Brasil.
atificat el 1993.
1993: Màrtirs indígenes ashàninkes, Tziriari, Perú. 30 anys.
2000: Dos policies militars de Rondônia són considerats culpables pel jutge de la matança de Corumbiara contra els
sense terra, Brasil.

agost

20

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

Bernat
1778: Neix el general Bernardo O’Higgins, prohom xilè.
1998: Els EUA bombardegen l’Afganistan i Sudan.

201

21

Dilluns

22

Dimarts

23

Dimecres

Jt 2,11-19 / Sl 105
Jt 6,11-24a / Sl 84
Jt 9,6-15 / Sl 20
Mt 19,16-22 Maria Reina
Mt 19,23-30 Rosa de Lima
Mt 20,1-16
Pius X
1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc, assassinat 1988: Jürg Weis, teòleg suís missioner evangèlic, màrtir de la 1948: Fundació del Consell Mundial d’Esglésies.
durant un cop d’estat a Bolívia.
1975: A Paraguai es crea l’Institut Nacional de l’Indi.
solidaritat amb El Salvador.

agost

Dia mundial del folklore

202

Dia internacional del record del tràfic d’esclaus
i la seva abolició (ONU)

24

Dijous

25

Divendres

26

Dissabte

Ap 21,9b-14 / Sl 144
Rt 1,1.3-6.14b-16.22 / Sl 145
Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sl 127
Jn 1,45-51 Josep de Calasanç
Mt 22,34-40 Teresa Jornet
Mt 23,1-12
Bartomeu
1617: Rosa de Lima, patrona i primera santa canonitzada d’Amè- Lluís de França
1968: Inauguració de la Conferència de Medellín. 55 anys.
rica.
1977: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista, assassinat
1825: Independència d’Uruguai. Festa nacional.
1977: Primer Congrés de les Cultures Negres de les Amèriques. 1991: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir de la fe i la
pels militars, El Salvador.
1980: Disset dirigents sindicals reunits a la finca del bisbat d’Es2005: La Cort Suprema de Xile desafora l’exdictador Pinochet.
promoció humana, Perú.
cuintla, Guatemala, desapareguts.
2009: La Fiscalia dels EUA decideix investigar casos de possibles
tortures de la CIA durant el govern Bush.
Creixent 09:57 UTC

agost

27

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

Mònica
1828: L’Acord de Montevideo, patrocinat per la Gran Bretanya,
assegura la independència d’Uruguai.
1847: El superintendent anglès i el rei mískito anuncien l’abolició de l’esclavitud, a la Costa Carib de Nicaragua.
1987: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la defensa dels DH
a Medellín, Colòmbia.
1993: La llei 70/93 reconeix els drets territorials, ètnics, econòmics i socials de les comunitats negres de Colòmbia.
30 anys.
1999: Mor Mons. Hélder Câmara, germà dels pobres, profeta de la
pau i l’esperança, Brasil.
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Agost

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

Dimarts

Dilluns

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
21 22 23 24 25 26 27
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Dijous

Dimecres
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6

7

11
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19
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“A mi només em mataran (...),
però demà tornaré i seré milions”
Bartolina Sisa

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

Dt Dc Dj Dv Ds Dg
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

2

Octubre

Diumenge

Dissabte

Divendres
1

Dl
16
23
30

3

SETEMBRE
1
2
3
4
5
6

8

9

10

7
8
9
10
11
12

15

16

17

13
14
15
16
17
18

22

23

24

19
20
21
22
23
24

29

30

1

25
26
27
28
29
30
205

28

Dilluns

29

Dimarts

30

Dimecres

setembre
agost

Jean-Marie Vincent

Jr 1,17-19 / Sl 70
1Te 1,1-5.8b-10 / Sl 149
1Te 2,9-13 / Sl 138
Mc 6,17-29 Fèlix, Esteve Zudaire
Mt 23,13-22 Martiri de Joan Baptista
Mt 23,27-32
Agustí
1985: 300 agents del FBI envaeixen Puerto Rico i arresten a més
1994: Jean-Marie Vincent és assassinat a Port-au-Prince, religiós 1533: «Bateig i execució» d’Atahualpa.
d’una dotzena de lluitadors per la independència.
montfortià, compromès amb els drets humans. Durant els 1563: Es crea la Real Audiència de Quito.
3 anys del govern colpista de Raoul Cédras, més de 100 1986: Malgrat la prohibició del cardenal de Río de Janeiro, es 1993: Policies i un esquadró de la mort executen 21 persones a
la favela «do Vigário Geral», a Rio de Janeiro. 30 anys.
sacerdots, religiosos i religioses van ser empresonats o
desenvolupa la III Trobada de Religiosos, Seminaristes i
obligats a abandonar les seves parròquies.
Sacerdots negres de Río de Janeiro.
Dia internacional dels desapareguts
(Amnistia Internacional i FEDEFAM)
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Dijous
1Te 3,7-13 / Sl 89
Mt 24,42-51

Ramon Nonat
1925: Els marines dels EUA acaben una ocupació d’Haití de deu
anys.
1962: Independència de Trinitat i Tobago.
1988: Mor Leónidas Proaño, bisbe dels indis, a Ríobamba, Equador. 35 anys.
2001: La Cort Interamericana de DH condemna Nicaragua per
haver violat els drets dels indígenes mayagna de la Costa
Atlàntica.
Plena 01:35 UTC

1

2

Divendres

Dissabte

1Te 4,1-8 / Sl 96
1Te 4,9-11 / Sl 97
Mt 25,1-13 Antolí, Elpidi
Mt 25,14-30
Gil
1971: Julio Spósito Vitali, estudiant, 19 anys, militant cristià, 2018: Amparo Fabiola Rodríguez Muchavisoy, docent i líder inmàrtir de les lluites del poble uruguaià, assassinat per
dígena i el seu espòs, assassinats a trets a casa seva per
la policia.
desconeguts. Villagarzón, Putumayo, Colòmbia. 5 anys.
1976: Inés Adriana Coblo, militant metodista, màrtir de la causa 2019: Jairo Javier, líder camperol i defensor dels drets humans
dels pobres, Buenos Aires.
assassinat al municipi de Patia El Bordo, Cauca, Colòmbia;
1978: Sorgeix el grup d’Unió i Consciència Negra, després dels
així va informar-ne ASCATBAL, l’organització de la qual
Agents de Pastoral Negres. 45 anys.
va ser fundador.
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.

Leonidas Proaño

Nit de l’ascensió de Mahoma: és traslladat de La Meca a
Jerusalem, d’on va pujar al cel

Amparo Fabiola Rodríguez Muchavisoy

31

setembre

3

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

Gregori el Gran
1759: Lisboa expulsa de la colònia als jesuïtes, acusats d’”usurpar tot l’Estat de Brasil”.
1976: Mor Ramón Pastor Bogarín, bisbe, fundador de la Universitat d’Asunción, profeta de l’Església al Paraguai.
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4

Dilluns

5

Dimarts

6

Dimecres

setembre

1Te 4,13-18 / Sl 95
1Te 5,1-6.9-11 / Sl 26
Col 1,1-8 / Sl 51
Lc 4,16-30 Llorenç, Justinià
Lc 4,31-37 Joan de Ribera, Zacaries
Lc 4,38-44
Rosalia
1972: La censura brasilera prohibeix publicar notícies sobre Am- 1839: Pengen Manuel Congo, cap del Quilombo a la Serra do Mar,
Albert Schweitzer
nistia Internacional.
destruït pel futur Duc de Caxias. Brasil.
1970: Triomf electoral de la Unitat Popular, Xile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdot missioner francès, mort per una 1983: Els aturats acampen a l’Assemblea Legislativa de São 1995: 2.300 sense terra ocupen la hisenda Boqueirão, Brasil.
Paulo.
En seran expulsats.
bala disparada per policies a la població militant de La
Victoria, Santiago, Xile.
Minvant 22:21 UTC
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.
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7

Dijous

8

Divendres

9

Dissabte
Col 1,21-23 / Sl 53

Lc 6,1-5
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.

Diana Isabel Hernández

Col 1,9-14 / Sl 97
Mq 5,1-4a / Sl 12
Lc 5,1-11 Nativitat de Maria
Mt 1,1-16.18-23
Regina
1822: Independència del Brasil. Crit d’Ipiranga. “Crit dels Ex- 1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera volta al món.
closos” al Brasil.
1974: Ford concedeix a Nixon «perdó ple i absolut per tots els
1968: Clausura de la Conferència de Medellín.
delictes que hagués pogut cometre quan ocupava la pre1981: Assemblea Nacional de creació del Grup d’Unió i Conssidència».
ciència Negra.
Dia internacional de l’alfabetització
2019: Assassinat de Diana Isabel Hernández, líder ambientalista
(Guatemala).

setembre

10

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

Nicolau de Tolentino
1924: Els marines ocupen diverses ciutats hondurenyes per donar
suport a un candidat presidencial.
1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula, catequista, Verapaz,
Guatemala, segrestat i torturat per les forces de seguretat.

209

11

Dilluns

12

Dimarts

setembre

Col 1,24-2,3 / Sl 61
Col 2,6-15 / Sl 144
Lc 6,6-11 Leonci i Guiu
Lc 6,12-19
Protus i Jacint
1714: Barcelona cau assetjada per les tropes borbòniques des- 1977: Martiri de Steve Biko a la presó del règim blanc de
Sud-àfrica.
prés de tres mesos de resistència. Pèrdua de les llibertats
i persecució de la llengua catalana. Diada Nacional de 1982: Alfonso Acevedo, catequista, màrtir del servei als desplaçats d’El Salvador.
Catalunya.
1973: Cop d’estat a Xile contra el president constitucional Allen- 1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de Pedro
Canário (ES), Brasil. 2001: Barbara Lee, congressista per
de. 50 anys.
Califòrnia, vota en contra de concedir a Bush poders es1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, màrtir de la
pecials per envair l’Afganistan.
solidaritat, Guatemala.
1988: Màrtirs de l’església de Sant Joan Bosco, a Port-au-Prince,
Haití. 35 anys.
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. 15 anys.
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13

Dimecres

Col 3,1-11 / Sl 144
Lc 6,20-26
Joan Crisòstom
1549: Juan de Betanzos es retracta de la seva opinió anterior
que els indis no eren humans.
1589: Rebel·lió sagnant dels maputxes a Xile.
1978: L’ONU aprova una resolució en la qual es reafirma el dret
de Puerto Rico a la independència i a la lliure determinació.
1980: Premi Nobel de la Pau a Adolfo Pérez Esquivel, arquitecte
argentí, empresonat i torturat.

14

Dijous

15

Divendres

Exaltació de la Santa Creu / Nm 21, 4b-9
Hb 5,7-9 / Sl 30
Sl 77 / Jn 3,13-17 Dolors
Jn 19,25-27
1843: Naixement de Lola Rodríguez, autora de l’himne de la in- 1810: «Crit de Dolores» a Mèxic.
surrecció del 23.9.1868 contra el domini espanyol a Puer- 1821: Independència d’Amèrica Central. Festa nacional a tots els
to Rico, «la Borinqueña».
països d’Amèrica Central.
1856: Batalla de San Jacinto, derrota dels filibusters de William 1842: Afusellen, a San José de Costa Rica, Francisco de Morazán,
Walker a Nicaragua.
unionista centreamericà.
1992: Comença la I Assemblea del Poble de Déu (APD). Es crea el 1973: Arturo Hillerns, metge, màrtir del servei als pobres a Xile.
terme «macroecumenisme».
50 anys.
1974: Antoni Llidó, sacerdot català, desaparegut, màrtir a les
presons de Xile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegat de la Paraula,
Baja Verapaz, Guatemala.
Any nou jueu (Rosh Hashanah) 5784

16

Dissabte

1Tim 1,15-17 / Sl 112
Lc 6,43-49
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. 50 anys.
1983: Guadalupe Carney sj, assassinat per l’exèrcit hondureny.
Recolliu la seva autobiografia a servicioskoinonia.org/biblioteca 40 anys.
Dia internacional per a la capa d’ozó (ONU)

Nova 01:39 UTC

setembre

17

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

Robert Bel·larmino
1645: Juan Macías, germà dominic, confessor de la fe i servidor
dels pobres al Perú colonial.
1980: Mor en accident Augusto Cotto, baptista militant salvadorenc.
1981: John David Troyer, missioner menonita dels EUA, màrtir de
la justícia a Guatemala.
1982: Alirio, Carlos i Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez i Marcos Marín, camperols, catequistes de Cocorná, Colòmbia,
assassinats.
1983: Julián Bac, celebrador, i Guadalupe Lara, catequista, màrtirs a Guatemala. 40 anys.
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18

Dilluns

19

Dimarts

setembre

Joan Alsina

1Tm 2,1-8 / Sl 27
1Tm 3,1-13 / Sl 100
Lc 7,1-10 Gener
Lc 7,11-17
Josep de Cupertino
Dag Hammarskjold
1973: Joan Alsina (missioner nascut a Castelló d’Empúries),
1810: Independència de Xile. Festa nacional.
Omar Venturelli, Etienne Marie Louis Pesle de Menil, sa1945: Decret de Getulio Vargas que només permet la immigració
cerdots víctimes de la policia de Pinochet. 50 anys.
al Brasil a persones que «preservin i desenvolupin en la 1983: Independència de San Cristóbal i Nevis. 40 anys.
composició ètnica del país la seva ascendència europea». 1985: Terratrèmol a la ciutat de Mèxic.
1969: El «Rosariazo». La ciutadania doblega les forces policials 1986: Charlot Jacqueline i companys, màrtirs de l’educació allia Rosario, Argentina.
beradora, Haití.
1998: Miguel Ángel Quiroga, marianista, assassinat per paramili- 1994: Els EUA desembarquen a Haití per reposar el president
tars, Chocó, Colòmbia. 25 anys.
Jean Bertrand Aristide.
2006: Jorge Julio López, lluitador pels DH, primer desaparegut 2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la diòen democràcia, Argentina.
cesi de Tumaco, Colòmbia, assassinada pel seu compromís
amb els drets humans.
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20

Dimecres

1Tm 3,14-16 / Sl 110
Lc 7,31-35
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. 45 anys.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas i Patricia Puertas,
camperols i dirigents sindicals, màrtirs a El Salvador.

21

Dijous

22

Divendres

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
1Tm 6,2c-12 / Sl 48
Mt 9,9-13 Maurici
Lc 8,1-3
Mateu
1862: Els esclaus dels EUA són alliberats jurídicament.
1526: Arriba el primer europeu a les costes equatorianes.
1956: El dictador Anastasio Somoza mor a mans de Rigoberto 1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdot, a Valparaíso, Xile,
torturat i assassinat al Buc Esmeralda de l’Armada, per la
López Pérez, Nicaragua.
dictadura de Pinochet. 50 anys.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesià xilè, assassinat a Iqui1977: Eugenio Lyra Silva, advocat popular, màrtir de la justícia,
que per la dictadura de Pinochet. 50 anys.
Santa María da Vitoria, Brasil.
1981: Independència de Belize.
Dia internacional de la Pau (ONU)

Dia mundial sense cotxe
Creixent 19:31 UTC

23

Dissabte

Coh 3, 1-11 / Sl 143
Lc 9, 18-22
Lli i Tecla
1868: El «Crit de Lares», (Puerto Rico): Ramón E. Betances inicia
el moviment independentista i emancipador de l’esclavitud.
1905: Mor Francisco de Paula Víctor, negre, considerat sant per la
comunitat negra brasilera.
1973: Mor Pablo Neruda. 50 anys.
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. 30 anys.
2008: «Dia del sobrepassament»: vam començar a gastar un 30%
de recursos més dels disponibles en el planeta. 15 anys.
Dia internacional contra l’explotació
sexual i la tracta de persones
Equinocci, de tardor/primavera a les 06h50min (UTC)

setembre

24

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

Mare de Déu de la Mercè
1553: Executen el líder maputxe Caupolicán.
1976: Independència de Trinidad i Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiant i obrera, màrtir de la fe i el servei entre els universitaris de La Plata, Argentina.
Iom Kippur jueu
Dia de la Bíblia. Darrer diumenge de setembre
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Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
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Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

30

Novembre

Diumenge

Dissabte

Divendres
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Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
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1
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1
2
3
4
5
6

6

7

8

“Si ets neutral en situacions
d’injustícia i opressió és que has
elegit el costat de l’opressor”
Desmond Tutu
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25

Dilluns

26

Dimarts

27

Dimecres

setembre
octubre

Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sl 121
Esd 1,1-6 / Sl 125
Esd 9,5-9 / Int.: Tb 13,2-8
Lc 8,19-21 Vicenç de Paül
Lc 8,16-18 Cosme i Damià
Lc 9,1-6
Cleofàs
Sergi de Radonezh
1974: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols màrtirs del 1979: Guido León dos Santos, heroi de la classe obrera, mort per
1849: Pengen Lucas da Feira, esclau negre fugitiu, cap de serpoble equatorià, líders cristians de les seves comunitats
la repressió policial a Minas, Brasil.
tanejos. Brasil.
en lluita per la reforma agrària assassinats a Riobamba, 1990: Germana Agustina Rivas, religiosa del Bon Pastor, màrtir
1963: Cop militar pro-EUA a la República Dominicana. Bosch,
Equador.
a La Florida, Perú.
admirador de la revolució cubana, és derrocat.
2014: 43 estudiants de l’Escola Normal d’Ayotzinapa (Mèxic) fets
Dia d’Enriquillo, cacic quisqueià que va resistir la
desaparèixer i sis assassinats per policies complint ordres
conquesta espanyola a la República Dominicana
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”.
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28

Dijous

29

Divendres

DAg 1,1-8 / Sl 149
Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Lc 9,7-9 Miquel, Gabriel, Rafael
Jn 1,47-51
Venceslau i Llorenç Ruíz
551 aC: Naixement de Confuci a Xina.
1871: Els benedictins, primera orde religiosa que allibera els
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».
Festa jueva del Suckot
1885: Llei brasilera «del sexagenari», que deixaria als carrers els
esclaus negres amb més de 60 anys, augmentant així el
Plena 09:57 UTC
nombre de captaires.
1990: Pedro Martínez i Jorge Euceda, periodistes militants, màrtirs de la veritat a El Salvador.
2012: Mor Pierre Dubois, capellà obrer, profeta dels DH i la justícia social, La Victoria, Santiago, Xile

26è Diumenge ordinari 2020: Surten d’Hondures més de 3.000 persones en una caravana migrant cap als EUA enmig de la pandèmia per la
Ez 18,25-28 / Sl 24
COVID-19. Aquesta vegada son reprimits violentament pel
Fl 2,1-11 / Mt 21,28-32
govern de Guatemala que els nega el pas.

Teresa del Nen Jesús
1542: Comença la guerra de l’Araucània.
1949: Triomf de la Revolució Xinesa.
1991: Els militars expulsen el president constitucional d’Haití,
Aristide, i comença una matança.
1992: Julio Rocca, cooperant italià, màrtir de la solidaritat al
Perú.
2017: Violenta repressió del govern espanyol contra els participants en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya,
un miler de ferits.

Dissabte

Za 2,5-9.14-15a / Int.: Jr 31
Lc 9,43b-45
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.

octubre

1

30

Dia internacional de les persones d’edat
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2

Dilluns

3

Dimarts

Za 8,1-8 / Sl 101
Za 8,20-23 / Sl 86
Lc 9,46-50 Francesc de Borja
Lc 9,51-56
Àngels custodis
1869: Naixement de Mahatma Gandhi.
1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1968: Matança de Tlatelolco, a la Plaça de les Tres Cultures, de 1980: María Magdalena Enríquez, baptista, secretària de premsa
Mèxic DF. 55 anys.
de la Comissió de DH, defensora dels drets dels pobres,
1972: La United Brand Company comença a envair el territori
El Salvador.
Brunka, Hondures.
1990: Reunificació d’Alemanya.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, bisbe d’Arauca, Colòmbia, màrtir
de la pau i del servei.
1992: Repressió policíaca contra els presos de Carandirú, São
Paulo: 111 morts i 110 ferits.
Dia internacional per la No-violència (ONU)

octubre

Dia mundial dels sense sostre
Primer dilluns d’octubre
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4

Dimecres

Ne 2,1-8 / Sl 136
Lc 9,57-62
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.

5

Dijous

6

Divendres

Ne 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sl 18
Ba 1,15-22 / Sl 78
Lc 10,1-12 Bru
Lc 10,13-16
Plàcid i Mauri
1995: L’exèrcit guatemalenc assassina onze camperols a la comu- William i Tyndal
nitat «Aurora 8 de octubre», per desanimar el retorn dels 1981: 300 famílies sense sostre resisteixen el desallotjament a
J. Robru, São Paulo.
refugiats exiliats a Mèxic.
Dia internacional dels professors (ONU)

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

Taïs i Pelàgia
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, fill d’un general bolivià, màrtir de les lluites d’alliberament del seu
poble.
1974: Es reuneix a Asunción el Primer Parlament Indígena Americà del Con Sud.
1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora dels pobres
d’Amèrica Llatina.

Dissabte
Ba 4,5-12.27-29 / Sl 68

Lc 10,17-24
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. 50 anys.
1978: José Osmán Rodríguez, camperol Delegat de la Paraula,
màrtir a Hondures. 45 anys.
1980: Manuel Antonio Reyes, capellà, màrtir per lliurar-se als
pobres, a El Salvador.
2001: Els EUA comencen la invasió de l’Afganistan.

octubre

8

Minvant 13:47 UTC

7
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9

Dilluns

10

Dimarts

octubre

Che Guevara

Jon 1,1-2,1.11 / Int.: Jon 2,3-8
Jon 3,1-10 / Sl 129
Lc 10,25-37 Tomàs de Villanueva
Lc 10,38-42
Dionís, Lluís Beltrán
1581: Mor Luis Beltrán, missioner espanyol a Colòmbia, dominic, 1987: I Trobada dels Negres del Sud i Sud-est del Brasil, a Río
predicador, patró principal de Colòmbia.
de Janeiro.
1967: Ernesto Che Guevara, metge, guerriller, internacionalista, 2007: Cadena perpètua per a Christian Von Wernich, capellà dels
assassinat a Bolívia.
torturadors a l’Argentina.

220

11

Dimecres

Jon 4,1-11 / Sl 85
Lc 11,1-4
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. 40 anys.
Dia Internacional contra els desastres naturals
Segon dimecres d’octubre

12

Dijous

13

Divendres

Ml 3,13-20a / Sl 1
Jl 1,13-15;2,1-2 / Sl 9
Lc 11,5-13 Eduard
Lc 11,15-26
Pilar, Serafí
Crit dels exclosos a diversos països d’A.L.
1987: 106 famílies sense terra ocupen hisendes a diversos punts
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
de Río Grande do Sul, Brasil.
1492: A les 2 a.m. Colom entreveu l’illa Guanahaní, a la qual
anomenarà San Salvador (avui Watling).
1909: Afusellament del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia a
Barcelona.
1925: Desembarquen 600 marines a Panamà.
1958: Primers contactes amb els indígenes Ayoreos (Paraguai).
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuïta missioner, màrtir de la
caritat, Ribeirão Bonito, MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangèlic, màrtir de la Causa
dels pobres a Guatemala. 40 anys.
2018: Surten de San Pedro Sula més de 5.000 persones en una
caravana migrant cap als EUA. 5 anys.

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

Teresa d’Àvila
1535: Pedro de Mendoza s’endinsa al Río de la Plata amb dotze
vaixells i 15.000 homes.
1980: El president Figueiredo expulsa del Brasil el sacerdot italià
Víctor Miracapillo.
1994: Aristide retorna al poder a Haití després de la interrupció
pel cop militar de Raoul Cedras.
2008: El general Sergio Arellano Stark, cap de la Caravana de la
Mort, enviat a presó 35 anys després, Xile. 5 anys.

Dissabte

Jl 4,12-21 / Sl 96
Lc 11,27-28
Calixt
1964: Martin Luther King Jr. es converteix en el guanyador més
jove del Premi Nobel de la Pau per la seva lluita no violenta contra el racisme als EUA.
1973: 77 universitaris morts i centenars de ferits per demanar un
govern democràtic a Tailàndia.50 anys.
2018: Sant Romero d’Amèrica, canonitzat pel papa Francesc a
Roma. 5 anys.
Eclipsi solar (anular) visible a l’oest d’Àfrica, Amèrica del
Nord, Amèrica del Sud, Pacífic, Atlàntic, Àrtic.
Nova 17:55 UTC

octubre

15

14
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16

Dilluns

17

Dimarts

Rm 1,1-7 / Sl 97
Rm 1,16-25 / Sl 18
Lc 11,29-32 Ignasi d’Antioquia
Lc 11,37-41
Margarida M. Alacoque
1952: Es crea la CNBB, Conferència Nacional de Bisbes Brasilers 1806: Mor Jean-Jacques Dessalines, cap de la revolució d’es(catòlics).
claus a Haití que va ser exemple per a tota Amèrica.
1992: Es concedeix el premi Nobel de la Pau a Rigoberta Menchú. 1945: La mobilització popular impedeix el cop anti-Perón a
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical i polític, assassil’Argentina.
nat a Santa María da Boa Vista, Brasil.
2003: Derrocament de Gonzalo Sánchez de Lozada, president de
1998: Pinochet és detingut a Londres. Més de 3.100 persones
Bolívia, per alçament popular. 20 anys.
van ser torturades, desaparegudes i/o assassinades durant
Dia mundial per a l’eradicació de la pobresa
els disset anys que va durar la seva dictadura.25 anys.
2008: Garzón obre la primera causa contra el franquisme.5 anys.

octubre

Dia mundial de l’alimentació (FAO, 1979)
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18

Dimecres
2Tm 4,9-17a / Sl 144

Lc 10,1-9
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.

19

Dijous

20

Divendres

21

Dissabte

Rm 3,21-30a / Sl 129
Rm 4,1-8 / Sl 31
Rm 4,13.16-18 / Sl 104
Lc 11,47-54 Laura
Lc 12,1-7 Úrsula, Celina, Hilarió
Lc 12,8-12
Pere d’Alcàntara
Pau de la Creu
1973: Gerardo Poblete, sacerdot salesià, torturat i mort, màrtir
1548: Fundació de la ciutat de La Paz.
1970: Mor a Mèxic Lázaro Cárdenas, patriota mexicà.
de la pau i la justícia a Xile. 50 anys.
1883: Fi de la guerra de límits entre Xile i el Perú.
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. 45 anys.

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

octubre

22

1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, màrtir de la justícia a
l’Argentina.
1981: Eduardo Capiau, religiós belga, màrtir de la solidaritat a
Guatemala.
1987: Nevardo Fernández, màrtir de la lluita per les reivindicacions indígenes a Colòmbia.
2009: Gregorio Álvarez, darrer dictador d’Uruguai (1981-1985),
condemnat a 25 anys de presó.
Creixent 03:29 UTC
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23

Dilluns
Rm 4,20-25 / Int.: Lc 1,69-75
Lc 12,13-21

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

24

Dimarts

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39
Lc 12,35-38
Antoni M. Claret, arquebisbe de Santiago de Cuba
1945: Comença a existir oficialment l’ONU. Dia de l’ONU.
1977: Juan Caballero, sindicalista porto-riqueny, assassinat per
esquadrons de la mort.
2005: Mor Rosa Parks símbol de la lluita per la igualtat racial
als EUA.
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DH, assassinat per
la seva resistència a les multinacionals mineres i d’electricitat. Malacatán, San Marcos, Guatemala
Dia de les Nacions Unides
Aniversari de la signatura de la seva Carta (1945)
Dia mundial d’informació sobre el desenvolupament

octubre

Setmana pel desarmament (ONU) 24-30 oct.
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25

Dimecres

Rm 6,12-18 / Sl 123
Lc 12,39-48
Crisant, Gaudenci
1887: Un sector de l’exèrcit brasiler, solidari amb la lluita popular, es nega a ser utilitzat per destruir els palenques
dels negres.
1975: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la dictadura
militar a São Paulo. 1983: Els EUA envaeixen Grenada i
posen fi a la revolució del New Jewel Movement. 40 anys.
1987: Carlos Páez i Salvador Ninco, indígenes; Luz Estela i Nevardo Fernández, obrers, Colòmbia.
1988: Alejandro Rey i Jacinto Quiroga, agents de pastoral, màrtirs de la fe, Colòmbia. 35 anys.
1989: Jorge Párraga, pastor evangèlic, i companys, màrtirs de la
causa dels pobres, Perú.
2002: Mor Richard Shaull, teòleg de l’alliberament presbiterià,
missioner a Colòmbia i el Brasil.

26

Dijous

27

Divendres

Rm 6,19-23 / Sl 1
Rm 7,18-25a / Sl 118
Lc 12,49-53 Gustau
Lc 12,54-59
Felicíssim, Evarist
1553: Mor a la foguera Miquel Servet, condemnat tant per
Felip Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
catòlics com per protestants, màrtir de les llibertats de
1980: Ramón Valladares, secretari administratiu de la Comissió
pensament, de consciència i d’expressió.
de drets humans a El Salvador, assassinat.
1987: Herbert Anaya, advocat, màrtir dels Drets Humans a El 1866: Pau de Black Hills entre Xeiennes, Sioux i Navajos, i l’exèrcit dels EUA.
Salvador.
2011: Carmelo Astiz i quinze militars més són condemnats a 1979: Independència de San Vicente i les Granadines. Festa
nacional.
penes de presó perpètua i 25 anys per la seva repressió
2010: Mor Néstor Kirchner, president d’Argentina que impulsà el
durant la dictadura argentina.
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.

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

Narcís
1626: Els holandesos compren als indis l’illa de Manhattan per
24 dòlars.
1987: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i catequistes
màrtirs a Guatemala.
1989: Matança dels pescadors d’El Amparo, Veneçuela.
Eclipsi lunar (parcial) visible a Europa, Àsia, Austràlia,
Àfrica, Amèrica del Nord, Nord i Est d’Amèrica del Sud,
Pacífic, Atlàntic, Oceà Índic, Àrtic, Antàrtida

Dissabte

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.
Plena 20:24 UTC

octubre
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Dilluns
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Dimecres
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Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

4

Desembre

Diumenge

Dissabte

Divendres
3

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

5

NOVEMBRE
1
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7
8
9
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17

“Mujeres Negras por el Cuidado de
la Vida y los Terrotiros Ancestrales...
És hora d’actuar. Refredar el planeta
és la nostra responsabilitat”.
Francia Márquez
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30

Dilluns
Rm 8,12-17 / Sl 67
Lc 13,10-17

novembre

Alfons Rodríguez
1950: Insurrecció nacionalista a Puerto Rico, dirigida per Pedro
Albizu Campos.
1979: Santo Días da Silva, 37 anys, líder sindical, metal·lúrgic,
militant de la pastoral obrera, màrtir dels obrers brasilers.
1983: Raúl Alfonsín és elegit a l’Argentina després de la dictadura dels militars. 40 anys.
1987: El Congrés de Nicaragua aprova l’Estatut d’Autonomia
de les Regions del Carib, primera autonomia multiètnica
d’Amèrica Llatina.
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, persona amb una discapacitat física, del Moviment Sense Terra, alcaldessa de Mundo
Novo, Brasil, assassinada.

228

31

Dimarts

1

Dimecres

Rm 8,18-25 / Sl 125
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
Lc 13,18-21 Tots Sants
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a
1553: Apareix la primera comunitat negra d’Amèrica Llatina que 1950: Els nacionalistes porto-riquenys Oscar Collazo i Griselio
no va experimentar l’esclavitud, a Esmeraldas, Equador. El
Torresola ataquen la Casa Blair com a part de l’Alçament
seu líder: Alonso Illescas.
de Jayuya.
1973: José Matías Nanco, pastor evangèlic, i companys, màrtirs 1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de les Lligues Agràries, màrde la solidaritat, Xile. 50 anys.
tir del poble dominicà.
1979: Matança de Tots Sants, La Paz, Bolívia.
Dia universal de l’estalvi
1981: Simón Hernández, indígena achí, delegat de la Paraula,
Dia de la Reforma protestant
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.

2

Dijous

3

Divendres

Rm 9,1-5 / Sl 147
Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Lc 14,1-6
Fl 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6 Martí de Porres
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.

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

Zacaries i Isabel
1838: Independència d’Hondures.
1980: Fanny Abanto, mestra, líder d’educadors, animadora de
CEBs de Lima, vinculada a les lluites populars, testimoni
de la fe.
1988: Araceli Romo Álvarez i Pablo Vergara Toledo, militants
cristians màrtirs de la resistència contra la dictadura a
Xile. 35 anys.
Minvant 08:36 UTC

Dissabte

Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sl 93
Lc 14,1.7-11
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

novembre

5

4
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6

Dilluns

7

Dimarts

novembre

Rm 11,29-36 / Sl 68
Rm 12,5-16a / Sl 130
Lc 14,12-14 Ernest
Lc 14,15-24
Lleonard
1866: El decret imperial núm. 3275 allibera els esclaus de la na- John Christian Frederik Heyer
ció que estiguin disposats a defensar el Brasil a la guerra 1513: Ponce de León pren possessió de Florida.
contra el Paraguai.
1917: Triomfa la insurrecció obrera i camperola a Rússia i co1988: José Ecelino Forero, agent de pastoral, màrtir de la fe i del
mença la primera experiència de construcció del sociaservei a Colòmbia. 35 anys.
lisme en el món.
1962: Mor Leonor Roosevelt, activista pels DH i primera dama
Dia Internacional per a la Prevenció
dels EUA.
de l’Explotació del Medi Ambient en la Guerra (ONU)
1978. Antonio Ciani. Dirigent estudiantil de l’AEU a Guatemala.
Desaparegut. 45 anys.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscà, màrtir de la defensa dels pobres, Guatemala. 40 anys.

230

8

Dimecres

Rm 13,8-10 / Sl 111
Lc 14,25-33
Deodat
1546: Rebel·lió dels cupules i els chichuncheles contra els espanyols a Yucatán.
1976: Carlos Fonseca, fundador del FSLN, cau a Zinica.
1987: Màrtirs indígenes de Pai Tavyeterá, Paraguai.

9

Dijous

10

Divendres

11

Dissabte

Rm 16,3-9.16.22-27 / Sl 144
Rm 15,14-21 / Sl 97
Rm 14,7-12 / Sl 26
Lc 16,9-15
Lc 16,1-8 Martí de Tours
Lc 15,1-10 Lleó el Gran
Teodor
1938: Nit dels vidres trencats, comença la violència antisemita 1483: Naixement de Luter, a Alemanya.
Soren Kierkgaard
1969: El govern brasiler prohibeix la publicació de notícies 1983: Sebastián Acevedo, militant, màrtir de l’amor filial al poa Alemanya.
sobre indis, guerrilla, moviment negre i contra la discri1977: Justo Mejía, sindicalista camperol i catequista, màrtir de
ble xilè. 40 anys.
minació racial.
la fe a El Salvador.
1984: Primera Trobada dels Religiosos, Seminaristes i Capellans 1980: Policiano Albeño, pastor evangèlic, i Raúl Albeño, màrtirs
de la justícia, El Salvador.
Negres de Río de Janeiro.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdot indígena páez, assassinat
1989: Cau el mur de Berlín.
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.
2019: Cop d’estat a Bolívia, Evo Morales és forçat a renunciar a
la presidència per pressions de l’oposició, l’extrema dreta,
l’OEA i el cap de les forces armades.

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

Josafat
1838: Abolició de l’esclavitud a Nicaragua.
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministre de l’eucaristia,
màrtir de la solidaritat, Guatemala.
2008: El jutge Baltasar Garzón ordena investigar les execucions
de l’època franquista a Espanya. 15 anys.

novembre

12
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13

Dilluns

14

Dimarts

15

Dimecres

novembre

Sv 6,1-11 / Sl 81
Sv 2,23-3,9 / Sl 33
Sv 1,1-7 / Sl 138
Lc 17,11-19
Lc 17,7-10 Albert el Gran
Lc 17,1-6 Dídac d’Alcalà
Leandre
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot, 33 anys, màrtir dels 1960: Vaga nacional de 400.000 ferroviaris, portuaris i mariners, 1562: Juan del Valle, bisbe de Popayán, Colòmbia, pelegrí de la
moviments d’alliberament del poble uruguaià.
Brasil.
causa indígena.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebel contra els conqueriNova 09:27 UTC
dors, 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.
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16

Dijous

17

Divendres

18

Dissabte

Sv 13,1-9 / Sl 18
Sv 18,14-16;19,6-9 / Sl 104
Lc 17,26-37 Elsa
Lc 18,1-8
Margarida, Gertrudis
Isabel d’Hongria
1982: Fundació del Consell Llatinoamericà d’Esglésies, CLAI.
1985: Luís Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe a Gua- 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
temala.
empleades domèstiques, assassinats a la UCA de San
Paraguai comencin una guerra interna, pels seus legítims
Salvador.
drets.
1970:
Gil Tablada, assassinat per oposar-se a l’acaparament de
Dia internacional per la tolerància (ONU)
terres, La Cruz, Costa Rica.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperant basc, i Jorge Luis Mazo,
sacerdot, assassinats pels paramilitars, a Quibdó, Colòmbia.

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

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.
2000: Fujimori, des del Japó, presenta per fax la seva renúncia a
la presidència del Perú.

novembre

19

Sv 7,22-8,1 / Sl 118
Lc 17,20-25

Dia internacional de l’aire pur
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20

Dilluns

21

Dimarts

22

Dimecres

1Ma 1,10-15.41-43.54-57.62-64 / Sl 118
2Ma 6,18-31 / Sl 3
2Ma 7,1.20-31 / Sl 16
Lc 18,35-43 Presentació de Maria
Lc 19, 19,1-10 Cecília
Lc 19,11-28
Crist Rei
Fèlix de Valois, Octavi
1831: Colòmbia es proclama estat sobirà, dissolent-se la Gran 1910: João Cândido, l’«almirall negre», lidera la «Revolta de la
1542: Les Lleis Noves regulen les encomiendas d’indis. SuprimiChibata» a Rio de Janeiro.
Colòmbia.
des el 1545 romanen de fet fins al 1710.
1966: Fundació de l’Organització Nacional de Dones de Chicago. 1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistes i animador
1695: Mort-martiri de Zumbí dels Palmares. Líder dels Palenques 1975: Matança de camperols per mercenaris contractats pels
de CEB, assassinat per la policia d’Hisenda en el pati on es
de Palmares. Dia nacional brasiler de la Consciència Negra.
reunia la comunitat, El Salvador.
latifundistes a La Unión, Hondures.
1976: Guillermo Woods, sacerdot missioner, excombatent
Dia universal de la música
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

novembre

Creixent 10:50 UTC
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23

Dijous

24

Divendres

1Ma 4,36-37.52-59 / Int.: 1Cr 29
1Ma 2,15-29 / Sl 49
Lc 19,45-48
Lc 19,41-44 Andreu Dung-Lac
Climent
1927: Miguel Agustín Pro, assassinat, amb tres laics, per ordre 1590: Agustí de La Corunya, bisbe de Popayán, desterrat i emdel president de Mèxic Plutarco Elías Calles, durant la perpresonat per defensar els indis.
secució religiosa de l’època dels cristeros.
1807: Mor José Brandt, cap de la nació Mohawk.
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrer, Paraguai.
1980: El Tribunal Russel considera catorze casos de violació de
1980: Ernesto Abrego, rector, desaparegut amb quatre dels seus
drets humans contra indígenes.
germans a El Salvador.

25

Dissabte

1Ma 6,1-13 / Sl 9
Lc 20,27-40
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.
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. 40 anys.
2016: Mor Fidel Castro als 90 anys.
Dia internacional contra la Violència
i l’Explotació de la dona

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

Crist Rei
Joan Berchmans
1984: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuayco, Perú.
2017: Frau en les eleccions presidencials d’Hondures, la repressió
contra els opositors deixa 40 morts i més de 1.000 detinguts arbitràriament.

novembre
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Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
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2

Gener 2024

Diumenge

Dissabte

Divendres
1
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“Escolteu estimats súbdits, sabeu
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Ngola Ana Nzinga Mbade
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27

Dilluns

28

Dimarts

Dn 2,31-45 / Int.: Dn 3,57-61
Dn 1,1-6.8-20 / Int.: Dn 3,52-56
Lc 21,5-11
Lc 21,1-4 Caterina Labouré
Virgili
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiant universitari peruà, 1975: El FRETILIN, Front Revolucionari per un Timor Est Independent, declara la independència del país, que era comort durant la seva detenció i interrogatori pels militars.
lònia de Portugal.
1980: Juan Chacón i companys dirigents del FDR, màrtirs a El
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, màrtir de la Causa
Salvador.
dels pobres, Buenos Aires.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdot, obrer, màrtir de les
CEBs, El Salvador. 45 anys.
Plena 09:16 UTC
1980: Marcial Serrano, rector, màrtir dels camperols d’El Salvador.

29

Dimecres
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 / Int.: Dn 3,62-67
Lc 21,12-19

Sadurní
1810: Miguel Hidalgo, rector de Dolores, promulga a Guadalajara el primer Ban d’Abolició de l’Esclavitud i els privilegis
colonials, Mèxic.
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”.
1980: Dorothy Day, Fundadora Pacifista del Moviment Catholic
Worker al servei dels desemparats.
2000: Mor a Panamà mossèn Antonio Fernández Ibáñez, defensor
dels grups ètnics més desprotegits.
2017: Cadena perpètua a 29 dels acusats en la Megacausa dels
«vols de la mort», Argentina.

desembre

Dia de Solidaritat amb el Poble Palestí (ONU)

238

30

Dijous

1

2

Divendres

Rm 10,9-18 / Sl 18
Dn 7,2-14 / Int.: Dn 3,75-81
Mt 4,18-22 Eloi
Lc 21,29-33
Andreu apòstol
1967: La conferència episcopal brasilera (CNBB) protesta contra 1981: Diego Uribe, sacerdot, màrtir de la lluita d’alliberament
l’empresonament de sacerdots.
del seu poble, Colòmbia.
2017: El militar salvadorenc Orlando Montano entra a la presó 2000: El jutge Guzmán disposa l’arrest domiciliari i el procesa Madrid, extraditat des d’Estats Units, el primer de 20
sament de Pinochet.
acusats més per la matança dels jesuïtes de la UCA de
Dia mundial de la lluita contra la SIDA
San Salvador.

Dissabte

Dn 7,15-27 / Int.: Dn 3,82-87
Lc 21,34-36
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.
50 anys.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel i Jean Donovan, de Maryknoll, segrestades, violades i assassinades.
El Salvador.
1990: Camperols màrtirs d’Atitlán, Guatemala.
2011: El govern espanyol demana l’extradició dels militars que
assassinaren Ignacio Ellacuría i companys, per assassinat,
terrorisme i crims contra la Humanitat.

Maryknoll

Dia internacional contra l’esclavitud (ONU)

1r Diumenge d’Advent
Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 / Sl 79
1Co 1,3-9 / Mc 13,33-37

Francesc Xavier
1502: Moctezuma és entronitzat com a senyor de Tenochtitlan.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú.
2002: Mor Ivan Illich, filòsof i sociòleg de l’alliberament.
Dia internacional del discapacitat

desembre

3
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4

Dilluns

5

Dimarts

Is 2,1-5 / Sl 121
Is 11,1-10 / Sl 71
Mt 8,5-11 Sabas
Lc 10,21-24
Joan Damascè, Bàrbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de Palma- 1492: En el seu primer viatge Colom arriba a La Española.
1824: La constitució brasilera, en la seva llei complementària,
res, Brasil.
prohibeix als leprosos i negres anar a escola.
2000: Dos exgenerals argentins són condemnats a cadena perpètua per la justícia italiana: Suárez Masón i Santiago
Riveros, per crims durant la dictadura.
Dia internacional del Voluntariat i de la cura ambiental (ONU)

desembre

Minvant 05:49 UTC
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6

Dimecres

Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 15,29-37
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. 10 anys.

7

Dijous

8

Divendres

9

Dissabte

Is 26,1-6 / Sl 117
Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Mt 7,21.24-27 Concepció de Maria
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38 Leocàdia, Valeri
Mt 9,35-10,1.6-8
Ambròs
1975: El govern militar d’Indonèsia envaeix Timor Est, matant 1542: Las Casas acaba la seva «Brevísima relación de la destruc- 1824: Victòria de Sucre a Ayacucho. Última batalla per la In60.000 persones en dos mesos.
ción de las Indias».
dependència.
1981: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, hondurenys, celebradors de la 1965: Clausura del Concili Vaticà II.
Paraula i màrtirs de la solidaritat amb els refugiats.
1976: Ana Garófalo, metodista, màrtir de la Causa dels pobres,
Buenos Aires, Argentina
1977: Alicia Domont i Leonie Duquet, religioses, màrtirs de la
solidaritat amb els familiars de desapareguts a l’Argentina.
1994: La justícia turca condemna Leyla Zana a 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.

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

Eulàlia de Mèrida
1898: Espanya, derrotada, cedeix Puerto Rico i Filipines als EUA.
1948: L’ONU proclama la Declaració Universal dels Drets Humans.
75 anys.
1996: Es concedeix el Nobel de la Pau a José Ramos Horta, autor
del pla de pau per al Timor Est del 1992, i a Carlos Ximenes
Belo, bisbe de Dili.
1997: El govern socialista francès aprova la reducció de la jornada setmanal a 35 hores.
Dia dels Drets Humans (ONU)
Dia dels drets dels animals

desembre

10
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11

Dilluns

12

Dimarts

13

Dimecres

Za 2,14-17 / Sl 95
Is 35,1-10 / Sl 84
Is 40,25-31/ Sl 102
Lc 1,39-45 Llúcia
Lc 5,17-26 Guadalupe, Juan Diego
Mt 11,28-30
Damas
1531: Maria s’apareix a l’indi Juan Diego al Tepeyac, on s’adora- 1968: La Cambra dels Diputats s’oposa al Govern i és suprimida,
Lars Olsen Skrefsrud
va Tonantzin, la «venerable Mare».
Brasil. 55 anys.
1978: Gaspar García Laviana, sacerdot, màrtir de les lluites d’alli1981: Matança d’«El Mozote», centenars de camperols a Mora- 1978: Independència de Santa Lucía. 45 anys.
berament, Nicaragua. 45 anys.
zán, El Salvador.
1994: Primera Cimera Americana, a Miami. Els governs decideixen crear l’ALCA, sense la participació dels pobles. El 2005 1983: Prudencio Mendoza “Tencho”, seminarista, màrtir, Huehuetenango, Guatemala. 40 anys.
fracassarà.
2002: El Congrés de Nicaragua desafora l’expresident Alemán,
Dia internacional de les muntanyes
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.

desembre

Nova 23:32 UTC
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14

Dijous

15

Divendres

Is 41,13-20 / Sl 144
Is 48,17-19 / Sl 1
Mt 11,11-15 Valerià
Mt 11,16-19
Joan de la Creu
1975: Daniel Bombara, membre de la JUC, màrtir dels universiTeresa d’Àvila
taris 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 2009: Mor Ronaldo Muñoz, teòleg de l’alliberament xilè, exemple
de coherència entre fe, teologia i pràctica. A Santiago
la nació.
de Xile.
1973: L’ONU identifica Puerto Rico com a colònia i afirma el seu
dret a la independència. 50 anys.

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

Joan de Mata, Llàtzer
1819: Es proclama la República de la Gran Colòmbia a Angostura.
1830: Mor, víctima de tisi o càncer, prop de Santa Marta, Colòmbia, Simón Bolívar, l’Alliberador de Veneçuela, Colòmbia,
Equador i Perú, i fundador de Bolívia, als 47 anys d’edat.
2009: Antonio Aparecida da Silva, teòleg negre de l’alliberament,
brasiler, símbol de la teologia negra llatinoamericana. A
São Paulo-Marília, Brasil.

Dissabte

Sir 48,1-4.9-11 / Sl 79
Mt 17,10-13
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. 30 anys.

desembre

17

16
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18

Dilluns
Jr 23,5-8 / Sl 71
Mt 1,18-24

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

19

Dimarts

desembre
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20

Dimecres

Is 7,10-14 / Sl 23
Lc 1,26-38
Nemesi
Domènec de Silos, Ceferí
1994: Crisi econòmica mexicana: deu dies més tard la devaluació 1818: Luis Beltrán, sacerdot franciscà, «primer enginyer de
del peso arribaria al 100%.
l’exèrcit alliberador» dels Andes, Argentina.
1994: Alfonso Stessel, 65 anys, sacerdot, assassinat a ganiveta- 1989: Els EUA ataquen i envaeixen Panamà per capturar Noriega.
des 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
Creixent 18:39 UTC

Jt 13,2-7.24-25a / Sl 70
Lc 1,5-25

21

Dijous
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.

4t Diumenge d’Advent
2 Sm 7,1-5.8b-12. 14a .16 / Sl 88
Lc 1,67-79
(mitjanit:) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14

Hermínia i Adela
1873: Expedició repressiva contra els guerrillers dels quilombos
a Sergipe, Brasil.
1896: Mor a Sabadell, Isabel Vilà, primera sindicalista catalana.
1925: La llei brasilera passa a garantir quinze dies a l’any de
vacances a la indústria, el comerç i els bancs.

Divendres
1Sm 1,24-28 / Int.: 1Sm 2,1-8
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. 45 anys.
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.

23

Dissabte

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

Solstici d’estiu/hivern, a les 03h28min (UTC)

desembre
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25

Dilluns

26

Dimarts

27

Dimecres

1 Jn 1,1-4 / Sl 96
Sagrada Família
Jn 20,2-8
Ac 6,8-10;7,54-60 / Sl 30 Joan evangelista
Mt 10,17-22 1512: Promulgació de noves lleis reguladores de “l’encomienda”
Esteve
dels indis, per les denúncies de Pedro de Córdoba i Antonio
1553: Valdivia és derrotat a Tucapel pels araucans.
1864: Comença la Guerra de la Triple Aliança: Brasil, Argentina i
Montesinos.
Uruguai contra Paraguai.
1652: Alonso de Sandoval, testimoni de l’esclavitud a Cartagena
1979: Angelo Pereira Xavier, cacic de la nació Pankararé, Brasil,
de Indias, profeta i defensor dels negres.
1996: Vaga general a l’Argentina.
mort en lluita per la terra.
1985: El governador de Río de Janeiro firma la llei 962/85 que
prohibeix la discriminació racial als ascensors dels edificis.
1996: Vaga d’un milió de sud-coreans contra la llei laboral que
facilita els acomiadaments.
2001: Petrona Sánchez, líder camperola i de l’organització de
dones, assassinada per les FARC a Costa de Oro, Chocó,
Colòmbia.
2007: És assassinada Benazir Butto, al Pakistan.
2011: José María ‘Pichi’ Meisegeier sj. Membre del MSTM (Mov.
Sacerdots per al Tercer Món). Inclaudicable en la Causa
dels pobres del poble villero. Argentina
Nadal
Is 52,7-10 / Sl 97
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18

desembre

Plena 00:33 UTC
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28

Dijous

29

Divendres

30

Dissabte

1Jn 2,12-17 / Sl 95
Lc 2,36-40
Sants Innocents
Tomàs Becket
Sabí
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
1977: Matança dels camperols d’Huacataz, Perú.
tirotejats al pont del riu Tocantins, atacats per la Policia
amb uns 1.200 homes, sota el comandament de Nicolás
2001: Edwin Ortega, camperol chocoà, líder juvenil, assassinat
Militar.
de Obando.
per les FARC en una assemblea de joves al riu Jiguamandó, 1996: Acords de Pau entre el Govern guatemalenc i la guerrilla
Colòmbia.
que posen fi a 36 anys d’hostilitat, més de 100.000 morts
2010: Govern i Universitat acorden continuar les excavacions
i 44 aldees arrasades.
per trobar restes de desapareguts durant la dictadura,
Dia internacional per la biodiversitat
Montevideo.
2012: Detinguts i processats vuit militars per l’assassinat de Víctor Jara a Santiago de Xile, 39 anys després.
1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Mt 2,13-18

1 Jn 2,3-11 / Sl 95
Lc 2,22-35

Any 2023, dins dels següents decennis de l’ONU:
2014-2024: Decenni de l’energia sostenible per a tothom
2015-2024: Decenni internacional dels afrodescendents
2016-2025: Decenni de l’ONU d’acció sobre la nutrició
2018-2027: Tercer Decenni de l’ONU per a l’Erradicació de la Pobresa
2018-2028: Decenni internacional per l’acció Aigua per al Desenvolupament Sostenible
2019-2030: Decenni de l’ONU per l’Agricultura Familiar
2021-2030: Decenni de l’ONU de l’Envelliment Saludable
2021-2030: Decenni de l’ONU sobre la Restauració dels Ecosistemes
2022-2032: Decenni internacional de les poblacions indígenes del món
www.un.org/es/observances

Diumenge
Sir 3,2-6.12.14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Lc 2,22-40

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.
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qui és qui
Entre alguns/es dels autors/es de la nostra agenda

Norelis ÁLVAREZ, Canadà. Psicòloga clínica,
especialista en dinàmica de grups
Alois A. ARUCA, Membre del MAR. Treballa a
la Societat Cubana per a la Promoció de la Font
Renovable d’Energia i el Respecte Ambiental -Cuba
Solar.
Marcelo BARROS, Camaragibe, Recife, Brasil.
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.
Conseller de la Pastoral de la Terra i del Moviment
de Camperols sense Terra (MST). Darlan OLIVEIRA
és agent de Càritas i educador popular a Salvador
- BA. Estudiant de màster en Teologia a la UCA
(Universitat Centroamericana) de San Salvador.
http://www.marcelobarros.com/
Marta BENAVIDES, teòloga salvadorenca,
activista defensora dels DDHH i la Cultura de Pau,
permaculturista, educadora i artista. Va col·laborar
amb Mn. Romero com a cap del Comitè Ecumènic
d’Ajuda Humanitària. Fundadora de centres de
capacitació comunitària, de l’Institut Internacional
de Cooperació entre els Pobles i del Moviment per la
Pau Sostenible. Col·laboradora de Nacions Unides.
Premi 2003 de la Fundació Cimera Mundial de Dones
per a la Creativitat de les Dones a la Vida Rural.
Nominada el 2005 al Nobel de la Pau. El 2009 Premi
Dona Pacificadora. Copresidenta del Cridat Global
contra la Pobresa. https://twitter.com/benavides_
marta
Frei BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo
(Belo Horitzonte, Minas Gerais) és un frare dominic
brasiler, teòleg de l’alliberament. És autor de més
de 50 llibres de diversos gèneres literaris i de temes
religiosos. http://www.freibetto.org/
Leonardo BOFF, ecoteòleg, és autor de
“Covid-19, la Mare Terra contraataca la Humanitat”,
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i de “Un nou camí per a la fraternitat universal?,
Vozes 2019, 2021 i Catelvecchi. https://www.
servicioskoinonia.org/boff
Viviana T. CAMACHO HINOJOSA, Cochabamba,
Bolívia, directora General de Medicina Tradicional
del Ministeri de Salut. Instagram, Twitter: “Luz
Floreciendo”, camachovivian@gmail.com
Maria Blanca CHANCOSO SÁNCHEZ, va néixer
a Cotacachi, Imbabura, Equador. És dirigent
indígena kichwa, ha format part de la fundació de
la Confederació dels Pobles de Nacionalitat Kichua
de l’Equador i de la Confederació de Nacionalitats
Indígenes de l’Equador.
Jordi COROMINAS, va néixer a Balsareny,
Catalunya, el mateix poble de Pere Casaldàliga,
familiar seu. Ha viscut durant 14 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 la seva projecció al camp
de l’ètica, la filosofia de la religió i la filosofia social.
Treballa a la Universitat Ramon Llull de Barcelona,
en un mestratge de diàleg interreligiós.
Franc CORTADA, Director General d’Oxfam
Intermón, ha treballat com a enginyer en contextos
com Amèrica Llatina, els Balcans o Senegal i com a
director de Programes de la confederació Oxfam (amb
responsabilitat directa en més de 70 països). Àngel
FIGA i Marta ROCA són voluntaris d’Oxfam Intermon.
José Antonio DE ECHAVE CÀCERES, Economista
peruà. Cofundador de CooperAcció. Va ser consultor
de la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i
el Carib, Natural Resource Governance Institute,
OXFAM i la Fundació Friedrich Ebert. El 2011 va ser
Viceministre de Gestió Ambiental dins del Ministeri
de l’Ambient del Perú on va renunciar per desacord
amb l’estratègia del Govern per manejar conflictes
socials
Paula DOMINGO, religiosa vedruna, forma equip

amb la seva associació ELIN (Oasi bíblic) fundada el
1999. http://https://www.asociacionelin.com/
Marlon DURIETTZ, Nicaragua, Educador social i
sociòleg.
Ignacio, Nacho, DUEÑAS, neix a Madrid. Poeta,
cantautor i activista social. Ha estat cooperant a
Nicaragua i ha participat en nombroses iniciatives
alliberadores (0.7%, Moviment Antiglobalització,
suport a la Veneçuela de Chávez i Equador de
Correa, etc.). Ha treballat com a docent a la
Universitat Nacional d’Educació del Equador. Autor
d’Espiritualitat i política per a una nova era.
José Manuel FAJARDO SALINES, Acadèmic,
investigador i docent a la Universitat Nacional
Autònoma d’Hondures. Durant l’any 2022, professor
visitant a la Universitat de Panamà.
Carmelo GALDÓS, Bolívia. President de la
Comissió Nacional del Moviment Franciscà Justícia i
Pau de Bolívia.
Ivone GEBARA, (Sao Paulo, Brasil, 1944),
religiosa catòlica, filòsofa i teòloga feminista
brasilera, membre de la congregació de les Germanes
de Sant Agustí, doctora en filosofia per la Universitat
Pontifícia Catòlica de São Paulo i doctora en Ciències
Religioses per la Universitat Catòlica de Lovaina. Els
seus escrits constitueixen una aportació important
per a temes relatius a la dona, la teologia i altres.
Mònica GIBANELL MARTÍNEZ, psicòloga.
Directora del Casal dels Infants a Comarques
Gironines i membre del Moviment de Renovació
Pedagògica.
Magdalena HOLZTRATTNER, teòloga austríaca,
va estudiar a la Universitat de Salzburg i a la de Sant
Salvador. Posteriorment va participar en projectes de
recerca interdisciplinaris sobre pobresa i justícia a
Amèrica Llatina. https://magdalena-holztrattner.at/
Roger MAICAS SOLER, estudiant d’educació
secundària de Barcelona, activista solidari, ha viatjat
a Nicaragua participant en projectes de cooperació.
Carolina MOTOKI, és periodista brasilera,
educadora popular i treballa a la Campanya de De
Olho Aberto para no convertirse en esclava, de la
Comissió Pastoral de la Terra.
Sergi NUSS, girona, doctor en geografia i medi
ambient. President de SOS Costa Brava, Federació
d’entitats en defensa del territori. Investigador al
grup TETRA – Territoris a Transició Universitat de

Girona. https://soscostabrava.cat
Pere ORTEGA, investigador activista català sobre
pau i desarmament del Centre d’Estudis per a la Pau
J.M. Delàs (Justícia i Pau). Ha realitzat informes
sobre la indústria armamentística i la despesa
militar. A més, ha publicat a llibres com La societat
noviolenta i Noviolència i transformació social, entre
d’altres. http://centredelas.org/?lang=es
Claudia PATRÍCIA ORTIZ, integrant de la
coordinació Moviment Ríos Vius i Daiane Carlos
Hohn, integrant de la coordinació Nacional del MAB.
Tamara ROSELLÓ REINA, periodista cubana.
Llicenciada en Comunicació Social per la Universitat
de l’Havana i Màster en Desenvolupament Social.
Coordinadora del Programa de Comunicació Popular
del Centre Memorial Martin Luther King a l’Havana.
María Eugenia RUSSIÁN, Venezuela, presidenta
de la Fundació Llatinoamericana pels Drets Humans i
el Desenvolupament Social (FUNDALATIN)
Juan José TAMAYO, neix a Palència, Espanya, el
1946 director de la Càtedra de teologia i ciències de
les religions de la Universitat Carlos III de Madrid i
secretari de l’Associació de teòlegs Joan XXIII
Josep Maria TERRICABRAS, va néixer a Calella,
Catalunya. És doctor en Filosofia i Ciències de
l’educació per les universitats de Barcelona i
l’alemanya de Münster. Actualment és catedràtic
emèrit de filosofia, director honorari de la Càtedra
Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la
Universitat de Girona i membre de l’Institut d’Estudis
Catalans. https://www.catedraferratermora.cat/
catedra/josep_maria_terricabras/ca/
José María VIGIL, sacerdot claretià, teòleg
de l’alliberament, del pluralisme religiós els nous
paradigmes. Naturalitzat nicaragüenc i resident
a Panamà. Editor de l’Agenda Llatinoamericana
del 1992 al 2020. http://eatwot.academia.edu/
JoséMaríaVIGIL
Thubten WANGCHEN, va néixer al Tibet, regió
autònoma de la Xina. És monjo budista, representant
del Tibet a Espanya i fundador de la Casa del Tibet
de Barcelona. Des del 2001 és membre del Parlament
tibetà a l’exili.
Martha ZEIN, narradora i cineasta nascuda a
Alemanya, influïda per la psicologia Gestalt i la
pedagogia sistèmica, les estratègies de l’educació per
a la pau, la filosofia, la biomimesi, l’ecofeminisme,
l’art-teràpia, la poesia. https://marthazein.com
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FUSOS I ZONES HORÀRIES
Els fusos horaris són cadascuna de les vint-i-quatre àrees definides per meridians en què es divideix la
Terra. Aquesta gira al voltant del seu eix una vegada
cada 24 hores, per la qual cosa s’estableixen 24 fusos
horaris. Atès que un gir complet és de 360º, tenim
que 360º/ 24 hores = 15º per a cada hora. A partir
d’aquests fusos s’estableixen les zones horàries, modificades segons límits regionals i fronteres.
Si prenem el meridià de Greenwich com el de l’hora 0, cap a l’oest (esquerra del mapa) hem de comptar
una hora menys cada 15º i cap a l’est una hora més.
La línia internacional de canvi de data marca el canvi
de dia. És una línia imaginària traçada sobre l’Oceà
Pacífic, coincidint amb el meridià de 180º.
Com a conseqüència de les fronteres polítiques,
les delimitacions poden seguir línies que adopten for-

mes molt irregulars. Alguns països afegeixen una hora
a l’estiu. Els països de l’hemisferi nord que decideixen
un horari d’estiu afegeixen aquesta hora el març o
abril i els països que pertanyen a l’hemisferi sud, ho
fan a l’octubre o novembre.
El temps universal coordinat, o UTC, també conegut com a temps civil, és el temps de la zona horària
de referència respecte a la qual es calculen totes les
altres zones del món.
El càlcul de les hores en diferents parts del món és
útil per als fenòmens astronòmics, viatges, trucades
telefòniques i videoconferències. Per a conèixer l’hora en diferents zones, es pot calcular amb el suport
del mapa o buscant en un navegador “Calcular zones
horàries”.

https://www.meteorologiaenred.com/husos-horarios.html
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- RELaT: Revista Electrònica Llatinoamericana de Teologia
- Servei Bíblic Llatinoamericà. En 3 idiomes.
- Calendari litúrgic 2000-2036. També en anglès
- Martirologi Llatinoamericà
- La Pàgina de Monsenyor Romero. I les seves homilies.
- La Pàgina d’en Pere Casaldàliga: els seus llibres, cartes...
- La columna setmanal de Leonardo Boff. Cada divendres.
- La Pàgina de Cerezo Barredo: el dibuix de cada diumenge
- “Pàgines Neobíbliques”. Relectura de la Bíblia.
- Contes Curts Llatinoamericans. Una antologia.
- Biblioteca. Sales: general, teològica, bíblica i pastoral.
- LOGOS: articles curts variats.
- Llibres Digitals Koinonía. Gratuïts i imprimibles.
- Col·lecció “Temps axial”: tiempoaxial.org
- Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana
- Totes les Agendes, des del 1992, en format digital,
recolliu-les, a: agesdalatinoamericana.red
Tots els nostres serveis són gratuïts
Extensió a ACADEMIA.EDU:
independent.academia.edu/PedroCASALDALIGA
eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL

COMITÈS CRISTIANS DE SOLIDARITAT
ÒSCAR ROMERO A CATALUNYA
COR / Rivadeneyra 3, Principal
08002 BARCELONA
☎ 933 013 576 / 635 531 047
barcelona@comitesromero.org
COR / Gandesa 6 bxs. Torreforta
43006 TARRAGONA
☎ i fax 977 544 328
tarragona@comitesromero.org
Grup de Solidaritat Òscar Romero
Parròquia de Sant Llorenç
Plaça de la Immaculada, 8
08226 TERRASSA (Barcelona)
☎ 937 830 599 / 937 854 540
terrasa@comitesromero.org

http://archivosagenda.org
- Arxiu d’articles en castellà, portuguès i català,
cercador per any, autors, títol i tema.

http://llatinoamericana.org
- Informes de campanya d’Anada i Tornada.
- Calendaris i efemèrides.
- Documental “L’excusa”. Orientacions pedagògiques.
- Materials: mapa Peters, conte Don Paulo, pòsters, etc.
- Notícies: http://llatinoamericana.blogspot.com.

http://agendalatinoamericana.red
- Agendes, portades i materials complementaris.

https://fperecasaldaliga.org
- Fundació Pere Casaldàliga: vida, obra, publicacions,
projectes solidaris,...

http://revistaperiferia.org
- Publicació auspiciada per l’Associació ARAGUAIA
amb les seves causes de Pere Casaldàliga.

@AgendaLlatinoam

Agenda Latinoamericana

@Agendallatinoamericana

https://www.facebook.com/llatinoamericanaimundial
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Gràcies a la Vida
Violeta Parra
Gràcies a la vida,
que tot m’ho regala.
M’ha donat la vista
per poder mirar-te.
Veure llums i ombres,
colors que m’envolten
i totes les llums de la nit estrellada,
i entre un mar de gent, la gent estimada.

Gràcies a la vida,
que tot m’ho regala.
M’ha donat les passes
per als meus peus que marxen,
que trepitgen platja, deserts i muntanyes,
prats, ciutats i boscos,
bassals i esplanades,
casa teva, el teu carrer i la teva cambra.

Gràcies a la vida
que tot m’ho regala.
M’ha donat l'oïda,
que amb la seva amplada
grava nit i dia
els ocells que canten,
udols i turbines, tempestes i aire,
i paraules tendres que l'amor escampa.

Gràcies a la vida,
que tot m’ho regala.
M’ha donat el riure
i el plor que el cor trenca.
Així jo separo l’amor de la pena,
els dos materials on el meu cant arrela,
i un cant que és el vostre
però que tant s’hi assembla.
Aquest cant de tots
que és el que canto sempre.

Gràcies a la vida,
que tot m'ho regala.
M’ha donat el so i l’abecedari,
i amb ell les paraules
que penso i declaro.
Mare, amics, germans
i la llum que ara em marca.
El camí d’amor
que persegueixo encara.

Adaptació al català de “Gracias a la vida”
de Violeta Parra realitzada per Marc Parrot.

"La Resiliència Comunitària
tracta de la força interior
des del pla personal al
col·lecu. La resiliència és
resultat de viure processos
de vida que desenvolupen
caràcter, integritat, dignitat
i, tot i que es pot i s’ha de
treballar a nivell personal,
és en la relació col·lecva,
en especial en comunitat,
que aquesta qualitat
humana s’aconsegueix
desenvolupar
plenament.”
dese
o upa p
e ame t.
“Hem de veure aquest nou món, dempeus, no pas amb por i
agenollat, treballar la col·lecvitat, idenﬁcar totes les entats
i persones que caminen en aquestes rutes, i establir aliances i
cooperar en pro del bé comú, en pro dels béns públics globals.”
Marta Benavides

A

llatinomercana.org

agendalatinoamericana.red

D

Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament
p
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