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Som terra 
Som aigua. Som aire. Som foc. SOM TERRA. Estem 
formats pels mateixos elements que la resta d’éssers 
amb qui compartim el planeta. Malgrat tot, l’actitud 
de la nostra societat occidental cap a la natura és de 
domini, d’explotació, de superioritat. Ens remuntem al 
moment en què comencem a percebre la Terra com un 
recurs, enlloc de fer-ho com a la nostra mare. 

La nostra era, industrial i materialista, proposa un 
model de desenvolupament, producció i consum 
globalitzat, que homogeneïtza les cultures i degrada 
les dinàmiques de subsistència locals, que perden 
capacitats i guanyen pobresa, exclusió, desigualtats 
i conflictes pels recursos. En definitiva, una forta 
disminució de la qualitat de vida de les persones.  

Així doncs, tal i com es recull a l’encíclica Laudato sí 
del Papa Francesc “No hi ha dues crisis separades, una 
d’ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa 
crisi sòcio-econòmica.” I afegeix que “La trajectòria 
per a la solució requereix una aproximació integral per 
a combatre la pobresa, per a retornar la dignitat als 
exclosos i simultàniament per a protegir la natura.”

La realitat és dura i fosca però hi volem posar llum 
i esperança. I sabem com fer-ho. L’educació des 
del compromís, la pau, la sensibilitat i la presa de 
consciència ens permetran fer petits canvis quotidians 
de repercussió global. 

Així mateix, podrem sortir de la tecnocràcia per 
recuperar la transcendència. Fer créixer la humilitat, 
l’harmonia, l’espiritualitat i el temps necessaris per 
la contemplació: aquella actitud del cor que permet 
captar les paraules d’amor de la Natura, la clau de volta 
per una transformació interior i global.  

Esperem que els materials de la Llum de la Pau 
proposats us permetin aprofundir i reflexionar sobre 
totes aquestes qüestions, i contribueixin a un canvi en 
la manera d’entendre el món i a nosaltres mateixos. 

Equip de La Llum de la Pau
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Escolteu la cançó “ Dónde jugaran los 
ninos?”, de Manà i procureu quedar-vos amb 
una frase. En acabat, compartiu amb el grup: 
quina frase us ha impactat? Per què?

 DÓNDE JUGARÁN LOS NIÑOS? - MANÁ 
https://www.youtube.com/watch?v=_rFRVwOV-hs

Cuenta el abuelo que
De niño el jugó
Entre árboles y risas
Y alcatraces de color.
Recuerda un río
Transparente y sin olor,
Donde abundaban peces,
No sufrían ni un dolor.

Cuenta el abuelo
De un cielo muy azul,
En donde voló papalotes
Que él mismo construyó.
El tiempo pasó 
y nuestro viejo ya murió
Y hoy me pregunté
Después de tanta destrucción.

  Dónde diablos jugaran
Los pobres ninos?
¡Ay ay ay!
  En dónde jugaran?
Se està pudriendo el mundo
Ya no hay lugar.

La tierra està a punto
De partirse en dos
El cielo ya se ha roto,
Ya se ha roto el llanto gris
La mar vomita ríos de aceite
Sin cesar
Y hoy me pregunté
Después de tanta destrucción.

Recurs 1
Cançó

Recurs 2
Imatges

Us proposem que observeu les següents 
imatges:¿
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2. En aquest vídeo hem vist com els éssers 
humans deixen el planeta ple de deixalles. 
Creus que en un futur, el nostre planeta podria 
acabar així? Per què?

3. Com t’has sentit en veure el vídeo? Creus 
que pots fer alguna cosa al respecte?

Abans de començar:

Comencem:

Els arbres correran pel bosc. Els/les llenyataires 
hauran de córrer darrere seu per a tocar-los. 
Si un/a llenyataire toca a un arbre, aquest 
arbre caurà a terra i quedarà estès.

Perquè els arbres caiguts puguin regenerar-
se, la mare Terra haurà de tocar-los dues 
vegades: en la primera, els arbres es quedaran 
de genolls; la segona haurà d’esperar uns 
segons i serà quan els arbres es podran tornar 
a posar dempeus i córrer.

REFLEXIÓ: Una vegada haguem acabat, 
dedicarem uns minuts a reflexionar sobre 
com n’és de difícil per a la mare Terra 
regenerar-se mentre les persones seguim 
destruïnt.

 

1La petjada ecològica és tot allò que jo faig  
i que afecta negativament a la natura.

Us proposem projectar un fragment de la 
pel·lícula Wall-e. 
https://www.youtube.com/
watch?v=a46jnML6kTM#https://www.youtube.
com/watch?v=a46jnML6kTM

Després de veure’l, comenteu:

1. Aquest fragment de vídeo ens mostra la 
problemàtica que està travessant la Terra 
degut a la contaminació ambiental. Quines 
creus que són les conseqüències de seguir 
contaminant el planeta? T’agradaria viure en 
un món així?

5 de les 10 imatges són de 
Catalunya. Sabríeu dir quines?

Com li afecta a la natura, les accions 
de la societat?

Com li afecta a la natura, la meva 
acció?

Què puc fer jo per a reduir la meva 
“petjada ecològica”1?

Caldrà escollir a 3 persones 
voluntàries: dues faran de 
llenyataires i una altra, de mare 
Terra. La resta de jugadors seran 
arbres.

Delimitarem l’espai del joc, que serà 
“un bosc”.

Recurs 3
Vídeo

Recurs 4
Dinàmica

10

(3,4,5,9,10)
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Pare bo, que vas crear totes les coses
I ens vas donar un món tan bell.
Et demano perquè els homes
Sapiguem cuidar la teva creació.
Que respectem la vida dels animals, dels 
boscos.
Que no abusem de la natura
Ni l’embrutem amb contaminació.
Et demano pels qui
Defensen les belleses naturals,
Les espècies en extinció,
Pels qui treballen per un món més net.
Et demano també perquè totes les persones
Puguin gaudir de la natura
I els béns que ella ens dóna.
Que no li falti a ningú l’aliment
Que tu ens vas donar
Amb generositat per a tots.
Pare bo, a juda’ns a conservar el planeta
I a repartir les riqueses de la naturalesa
Per a benefici de tots.
Que així sigui. Senyor!

Recurs 5
Pregària
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