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En clau de Pau
“Enderrocar i destruir és molt fàcil. Els herois són aquells que 
construeixen i que treballen per la pau” (Nelson Mandela)

Enguany es tornarà a encendre una nova llum a Betlem, per 
seguir estenent el seu missatge de pau. Des de l’escoltisme 
i el guiatge la seguim apropant als agrupaments, grups de 
joves, parròquies, escoles i comunitats.

Aquesta llum en recorda el veritable sentit del Nadal: El 
naixement de Jesús entre els més pobres i desfavorits i el 
seu missatge de pau. Una pau que cal treballar cada dia, 
que implica una solidaritat universal, que implica que tota 
persona ha de poder viure amb dignitat, lliurement, sense 
distinció de religió, gènere, ètnia o estatus social.

Els últims anys hem dedicat els materials de la llum a 
descobrir que la pau no només és l’absència de guerres 
i violència sinó que també són situacions d’injustícia 
dels migrants i refugiats, que la pobresa no és només la 
econòmica sinó que hi ha molts tipus de pobresa com la 
energètica, d’accés als recursos, a la cultura i a l’educació. 
També hem recordat que la protecció del medi ambient i 
l’ús d’energies renovables també hi estan relacionades.

Enguany volem centrar-nos en la responsabilitat que hem 
de tenir tant individualment com en grup per treballar per 
la pau. Hem de seguir conscientciant-nos i conscienciar 
els altres, hem de seguir denunciant les injustícies, però 
també hem de ser constructors de pau en el dia a dia, 
vetllar perquè les nostres actituds en el dia a dia siguin 
promotores d’aquesta pau.

Eduquem doncs per la cultura de pau: “un conjunt de 
valors, actituds i comportaments que reflecteixen el 
respecte a la vida, a l’ésser humà,i a la seva dignitat i 
que posen en primer pla als drets humans, el rebuig a la 
violència en totes les seves formes i l’adhesió als principis 
de llibertat, justícia, solidaritat i tolerància, així com la 
comprensió entre els pobles, els col·lectius i les persones.” 
(Escola de cultura de pau 2008, UAB)

Com diu Xarango en la seva cançó “Obrim les portes”, 
nosaltres podem ser “la clau” que obre aquestes portes 
i ser veritables herois, tal com recordem les paraules de 
Nelson Mandela just quan es compleixen 100 anys del seu 
naixement.

Comissió de La Llum de la Pau
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HUMANS - ELS CATARRES
https://www.youtube.com/watch?v=_
o8600mSA2U

Brilles, un far en la tenebra per navegants 
intrèpids
per tots els qui no troben l’estrella polar

Penses, i amb tu neixen idees, l’enginy de 
tots els savis
una filosofia per sortir del fang

Parles, i aquestes paraules agafen una força
que mai ningú abans m’havia inspirat

Lluites, per tot el que ens fa nobles, per tot el 
que ens fa lliures
i per aquesta causa et juro lleialtat

Cantes, fas embogir els homes, el cant d’una 
sirena
que es filtra i es propaga per la meva sang

Creues el cel i les estrelles, enllà de les 
fronteres
seguint l’instint de creure que no estem tan 
sols  

Tenim el puny, tenim el cor
Tenim la força i el valor

Tenim la llum
Tenim la sort
Tenim la força de l’amor 

Remes enmig de la tempesta i sembla que 
naufraguis
però al límit de les forces mai et rendiràs

Mates per l’odi i les enveges, quan no vols 
reconèixer
que l’amor és necessari, tant com respirar

Cremes la terra per on passes quan t’omples 
de supèrbia
i ens deixes la tristesa entre monedes d’or

Salves les ànimes trencades, millores quan 
perdones
no crec en Déus benignes, només crec en tu

L’amor que ens eleva molt més enllà
Lluny de les ombres
Lluny de les pors més fosques

“UNA HISTÒRIA DE NO VIOLÈNCIA” 

OBJECTIUS
Reflexionar sobre quina cultura de pau estem 
afavorint en la nostra unitat/grup/classe, tant 
a nivell personal, de grup i entorn proper, i 
què ens cal millorar.

DESENVOLUPAMENT

1. Llegim el text de La pregària de la
granota 2 d’Anthony de Mello.

“En certa ocasió, Buda es veié amenaçat 
de mort per un bandoler anomenat 
Angulimal. 

<<Sigues bo>>, li digué Buda, <<i a juda’m 
a complir el meu darrer desig. Talla una 
branca d’aquest arbre.>> 

Amb un cop d’espasa, el bandoler va fer 
el que Buda li demanava, <<I ara què?>>, 
li preguntà a continuació. 

<<Posa-la altra vegada al seu lloc>>, 
digue Buda. 

El bandoler va arrencar a riure: <<Deus 
ser boig si penses que algú pot fer una 
cosa semblant!>> 

<<Ben al contrari>>, li digué Buda. <<El 
boig ets tu en pensar que ets poderós 
perquè pots ferir i destruir. Això és una 
cosa de nens. El poderós és el qui sap 
crear i guarir.>>

Recurs 1
Cançó

Recurs 2
Dinàmica
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2. Dinàmica
Expliquem que de vegades nosaltres
també destruïm en lloc de construir
i fem coses que després ens costen
molt de solucionar. Demanarem al grup
que reflexioni sobre moments en què
puguem haver actuat incorrectament.

Aleshores farem grups d’unes 5-6 
persones i demanarem a cada grup que 
escriguin en forma de conte/història, 
alguna activitat que hagi fet la unitat/
grup/classe (Per exemple, la última 
excursió). Un cop fet el conte/història, 
cal que el grup detecti aquells conflictes 
que han perjudicat la pau del grup (Per 
exemple, si ens vam enfadar, si algú es 
va poder sentir ofès en algun moment o 
no es va sentir a gust, etc.) Cada grup 
escriurà en un paper d’embalar les 
situacions conflictives que hagi detectat 

Ho posarem en comú i farem un debat 
sobre com podem revertir aquestes 
situacions i com hem d’actuar perquè 
no passin més. Podem fer un codi/pla 
d’acció de la unitat/grup/classe que ens 
serveixi per incentivar la cultura de pau i 
la resolució de conflictes.

3. Reflexió
La pau sempre comença en nosaltres
mateixos i en el nostre entorn més
proper, sapiguem conviure i respectar-
nos i aleshores estarem més carregats
de raons per a reclamar aquesta cultura
de pau, solidaritat i justícia als altres.

“DÓNA FORMA - COLOR - PAU AL TEU DIÀLEG”
https://youtu.be/rBAFH0WZRo0

Vídeo guanyador del 3r concurs d’animacions 
per la pau (sènior), una iniciativa de la 
Fundació per la Pau. Podeu veure més vídeos 
i conèixer aquesta i altres iniciatives al seu 
web: www.fundipau.org/concurs/

LA PAU VINDRÀ - J.F.MORATIEL
PROCEDÈNCIA: EL SALMISTA 153

Si creus que el somriure és més fort que les 
armes,
si creus en el poder de la mà estesa,
si creus que el que agermana a les persones
és més fort que el que les separa,
si creus que ser diferent és una riquesa i no 
un perill,
si saps mirar als altres amb una mica d’amor,
si prefereixes l’esperança a la sospita,
si creus que tu has de fer el primer pas per 
apropar-te a l’altre,
si pots alegrar-te de l’alegria del veí,
si la mirada d’un nen encara t’arriba al cor, ...
la pau vindrà.

Si la injustícia que pateixen els altres
et fa tan de mal com la que tu pateixes,
si saps acceptar que l’altre t’a judi,
si creus que el perdó va més enllà de la 
venjança,
si saps cantar l’alegria dels demés i dansar la 
teva festa,
si pots escoltar - tot i que et fan perdre el 
temps -,
amb el somriure als llavis, com t’expliquen la 
dissort,

Recurs 3
Vídeo

Recurs 4
Pregària
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si saps acceptar la crítica sense defensar-te,
si creus que els altres poden a judar-te a 
canviar,
si l’Evangeli no t’escandalitza, ...
la pau vindrà.

Si saps escollir i acceptar un punt de vista 
diferent al teu,
si no descarregues les teves culpes sobre els 
demés,
si l’altre és, per damunt de tot, el teu germà,
si la ràbia és per a tu un signe de debilitat i 
no pas de força,
si prefereixes ser ferit abans que fer mal a 
ningú,
si mires al pobre i a l’oprimit sense sentir-te 
un heroi,
si creus que l’amor és l’única força,
si creus que la pau és possible, ...
la pau vindrà.

Tots podem treballar per la pau,
però només tu pots començar posant pau al 
teu cor.
Que la teva pregària et doni la serenor i 
esperança que necessites, per construir la 
pau.



Som clau 
per la Pau 
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