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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 si” 
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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MANIFEST ECOLÒGIC
https://sustainabledevelopment.un.org/
outcomedocuments/agenda21
https://ca.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

A la cimera de Rio del 1992, Nacions Unides 
va aprovar el programa “Agenda21” per a 
promoure el desenvolupament equilibrat 
i sostenible. Aquest programa demana 
accions a favor d’aquest objectiu i implica 
països, ciutats i entitats.

Us deixem, com a exemple, diferents 
manifests fets per joves: 

• El Manifest de la comissió verda dels 
Maristes:
http://maristescomisioverda.blogspot.com.
es/2009/11/manifest-contra-el-canvi-climatic-
dels.html

• El manifest del Congrés “Save the world” 
organitzat per les Escoles de la Salle 
Manlleu i Salle Manresa:
http://congressalle.blogspot.com.es/p/
aquesta-pagina-ens-anira-molt-be-ara.html

• El Manifest de la Jamborinada (Trobada 
d’escoltes i guies) on hi ha molts punts 
en aquest sentit:
https://www.escoltesiguies.cat/noticia/22978/
manifest-participatiu-de-la-jamborinada

La cançó ens permet cantar plegats i 
emocionar-nos establint complicitats amb 
la causa. Què millor que agafar la guitarra i 
aprendre aquesta cançó amb els Ràngers i 
les Noies Guia? Mentre aprenem la lletra us 
convidem a reflexionar:

PARE - JOAN MANUEL SERRAT
(Versió de SAU) https://www.youtube.com/
watch?v=PbdM9pmFK8Y

Pare
Digueu-me què
Li han fet al riu
Que ja no canta
Rellisca com un barb
Mort sota un pam
D’escuma blanca

Pare
El riu ja no és el riu
Pare
Abans que torni l’estiu
Amagui tot el que és viu

Pare
Digueu-me què
Li han fet al bosc
Que no hi ha arbres
A l’hivern
No tindrem foc
Ni a l’estiu lloc
On aturar-nos

Pare
El bosc ja no és el bosc
Pare
Abans de que no es faci fosc
Ompliu de vida el rebost
Sense llenya i sense peixos, pare
Ens caldrà cremar la barca
Llaurar el blat per les enrunes, pare
I tancar amb tres panys la casa

Recurs 1
Dinàmica

Recurs 2
Cançó
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I deia vostè

Pare
Si no hi ha pins
No es fan pinyons
Ni cucs, ni ocells

Pare
On no hi ha flors
No es fan abelles
Cera, ni mel

Pare
Que el camp ja no és el camp
Pare
Demà del cel plourà sang
El vent ho canta plorant

Pare
Ja són aquí
Monstres de carn
Amb cucs de ferro

Pare
No, no tingueu por
Digueu que no
Que jo us espero

Pare
Que estan matant la terra
Pare
Deixeu de plorar
Que ens han declarat la guerra

TERRA ENDINS - TXARANGO
https://www.youtube.com/watch?v=X0TCK7noDZ0

Porto amb mi 
El color de la terra, 
Un poble humil 
Que em va ensenyar a caminar. 
Porto el crit salvatge 
Com la tempesta. 
Terra endins 
On comencen els mars. 

Et dono el color ple de records i somnis. 
Et dono el meu present humil, el meu ara llarg. 
Em dono jo perquè em riguis i em ploris. 
Perquè si vols que volem, volis. 
Agafa’m amb les mans. 

Vinc de lluny 
On la terra dibuixa 
Un poble humil 
Fill del bosc i les valls. 
Porto amb mi
Els secrets de les bruixes. 
Terra endins 
On comencen els mars. 

Salpa amb l’hivern de les valls. 
Guarda la llum d’aquesta terra 
Fins allà on se t’emportin els anys. 
Nota l’aire pel teu cos 
Com t’abraça i com tremola. 
Guarda dins teu el fred i el foc 
I quan la sentis trista no la deixis sola. 

La meva veu neix de la pols dels vells camins. 
Porto dins meu l’aigua del cel, el torb ferotge, 
El vent i el riu. 
Duc la distància que ens separa i ens apropa 
Sempre aquí. 
Terra endins on comencen els mars.
El vent i el riu. 
Duc la distància que ens separa i ens apropa 
Sempre aquí. 
Terra endins on comencen els mars.
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La paràbola és un recurs per poder explicar 
algun concepte a través d’un conte o 
història, sense parlar-ne directament. Jesús 
utilitzava les paràboles per parlar amb els 
seus deixebles. A continuació us en deixem 
una. Què us suggereix?

PREGÀRIA PER LA NOSTRA TERRA

Encíclica del Papa Francesc: A l’acabar 
l’encíclica “Laudato si” (any 2015), en el 
punt 246.

Pare nostre que sou present en tot l’univers
i en la més petita de les vostres criatures,
vós que envolteu amb la vostra tendresa tot 
el que existeix,
vesseu en nosaltres la força del vostre amor
perquè tinguem cura de la vida i de la 
bellesa.

Inundeu-nos de pau, perquè visquem com a 
germans i germanes
sense fer mal a ningú.
Pare dels pobres,
a judeu-nos a rescatar els abandonats i 
oblidats d’aquesta terra
que tant valen als vostres ulls.

Guariu les nostres vides,
perquè siguem protectors del món i no pas 
depredadors,
perquè sembrem formosor
i no pas contaminació i destrucció.

Toqueu els cors
dels qui busquen només beneficis
a costa dels pobres i de la terra.

Ensenyeu-nos a descobrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirats,

Recurs 4
Vídeos

Recurs 3
Pregària

a reconèixer que estem profundament units
amb totes les criatures
en el nostre camí cap a la vostra llum infinita.

Gràcies perquè esteu amb nosaltres cada dia.
Encoratgeu-nos, si us plau, en la nostra lluita
per la justícia, l’amor i la pau.

Ensenyeu-nos a descobrir el valor de cada 
cosa,
a contemplar admirats,
a reconèixer que estem profundament units
amb totes les criatures
en el nostre camí cap a la vostra llum infinita.

Gràcies perquè esteu amb nosaltres cada dia.
Encoratgeu-nos, si us plau, en la nostra lluita
per la justícia, l’amor i la pau.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
https://www.youtube.com/watch?v=whXx4hEH3TA
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