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Presentació

Com cada any per aquestes dates, ens plau presentar-vos els materials per 
treballar l’arribada de la Llum de la Pau de Betlem. 

Aquest any ens volem posar drets per la pau; volem aixecar-nos i no que-
dar-nos quiets davant de totes les injustícies del món. Al mateix temps, 
volem reivindicar aquells drets fonamentals de la persona humana que, 
un cop adquirits, la porten a viure en pau. 

El dia 10 de desembre farà 65 anys que va aparèixer la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans. Tant de bo que ja la poguéssim jubilar! Això voldria 
dir que en aquests anys s’ha aconseguit que el món sigui més just per a 
tothom... Però per desgràcia encara li queda moltíssima feina per fer. Avui 
en dia, milions de persones veuen com aquests drets els són negats una i 
altra vegada, impedint d’aquesta manera que puguin tenir no només una 
vida en pau, també una vida digna de ser viscuda. 

És per això que volem i ens posarem drets, per deixar sentir les nostres 
veus des de tots els agrupaments, esplais, escoles, etc. aprenent dels que 
ja s’han posat drets abans que nosaltres, ajuntant les nostres accions a les 
seves per tal de, com sempre diem, deixar el món una mica millor de com 
l’hem trobat. 

Equip Llum de la Pau



Drets per la Pau

Llum de la Pau de Betlem 2013 - Drets per la Pau

La cançó de les balances 
autor/a:	Ovidi	montllor

Doncs era un rei que tenia La
el castell a la muntanya, Mi La
tot el que es veia era seu: Re La
Terres, pous, arbres i cases, Mi7 Mi La
i al matí des de la torre Re La    
cada dia les comptava. Mi7 Mi La

La gent no estimava el rei, 
i ell tampoc no els estimava, 
perquè de comptar en sabia, 
però amor, no li’n quedava, 
cada cosa tenia un preu, 
la terra, els homes, les cases. 

Un dia un noi del seu regne 
vora el castell va posar-se. 
I va dir aquesta cançó 
amb veu trista però clara: 
I va dir aquesta cançó 
amb veu trista però clara:
 
Quan vindrà el dia que l’home 
valgui més que pous i cases, 
més que les terres més bones, 
més que les plantes i els arbres? 
Quan vindrà el dia que l’home  
no se’l pese amb les balances? 

El rei, que va sentir el noi, 
el va fer agafar i, amb ràbia, 
va ordenar que li donessin 
cent cinquanta bastonades 
i a la torre el va tancar, 
castigat a pa i aigua.

Però el poble encara sap 
la cançó de les balances, 
i quan s’ajunten els homes, 
rient i plorant la canten.
i quan s’ajunten els homes, 
rient i plorant la canten. 

Ràngers / Noies Guies (11-13 anys)

unitat R/NG

Recurs 1   Cançó
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La gota d’aigua

 
D’una gran cascada s’escapà una gota d’aigua, 
volia anar a conèixer món. Al primer salt, caigué 
damunt d’una roca llisa: visca, ja era lliure! Ja 
podia anar allà on vulgués i fer el que vulgués. 
Relliscant, relliscant, va anar a parar al bell mig 
d’una mata de farigola.

 – Mmmm, quina fragància més bona! - pensà  
la gota d’aigua. 

Al cap de poca estona, una marieta de colors molt 
vius que s’havia aturat al seu voltant se l’endugué 
volant, volant.

 – Veus que n’és de bonic, el mar? Si hagués seguit 
riu avall no veuria tantes coses com veig des 
d’aquí dalt - pensà la gota d’aigua.

La marieta s’aturà en un branquilló i la gota 
d’aigua va caure a terra. No es va fer mal, perquè 
les gotes no se’n fan pas, de mal. Però la Terra se 
l’enduia endins, endins. La gota protestà i, per  
primera vegada, s’adonà dels inconvenients 
d’estar sola al món. I la Terra, sense fer-li cas, 
xucla que xucla.

 – Deixa’m marxar, Terra dolenta, que jo vull ser 
lliure! -cridava la gota.

 – Ves-te’n si n’ets capaç -respongué la Terra.-  
Veus com sola no pots anar enlloc? Sempre 
necessites els altres, i ara estàs sola.

Llavors, un raig de sol s’adonà de la gota i s’hi 
dirigí directament. Amb la llum del Sol, la gota 
va veure els colors i les plantes més brillants i 
boniques, però poc a poc, s’anava evaporant.   
La gota s’adonà que es feia petita, cada cop més 
petita.

 – Per què em vols fer desaparèixer, Sol?

 – Perquè sola no serveixes per res. Abans, unida 
a les teves germanes, donaves vida als camps, 
apagaves la set als assedegats, donaves energia. 
Ara, ja només et queda assecar-te. 

La gota estava trista. Era cert el que deien la 
Terra i el Sol. Va recordar amb emoció les seves 
germanes al riu, què devien fer...

De sobte va començar a ploure i cada cop hi 
havia més gotes, i ajuntant-se totes van formar 
un rierol, i després ja era una riera, i totes, sense 
deixar-se anar, van tornar al gran riu, a seguir el 
seu treball silenciós, vivificant.

Recurs 2  Conte   
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Oh Senyor,
feu de mi un instrument de la vostra pau!

On hi ha odi, que jo hi porti amor.
On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó.
On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió.
On hi ha dubte, que jo hi porti l’esperança.
On hi ha error, que jo hi porti la veritat.
On hi ha desesperació, que jo hi porti l’esperança.
On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum.

Oh Mestre,
feu que jo no cerqui tant:
ser consolat, com consolar;
ser comprès, com comprendre;
ser estimat, com estimar.

Perquè és donant que es rep;
perdonant que s’és perdonat;
morint que es ressuscita a la vida eterna.

Sant Francesc d’Assís

Us presentem 9 personatges catalans que han 
treballat i treballen per la pau i la justícia social. 
Hi ha la foto i una petita biografia per conèixer el 
personatge, que es pot ampliar més i aprendre del 
seu bagatge. 

En petit grup o individualment imprimirem les 
fotos, anirem a un lloc cèntric del poble o la ciutat 
on siguem i preguntarem a les persones del carrer 
si coneixen el personatge. Que ens expliquin què en 
saben i, si no el coneixen, nosaltres els en farem cinc 
cèntims. 

Podem canviar els personatges, afegir-hi els que ens 
semblin i fins hi tot posar-hi personatges coneguts 
al poble pel seu treball per la pau, encara que no 
siguin coneguts a nivell nacional.

Recurs 3   Pregària de 
Sant Francesc 
d’assís

Recurs 4   Dinàmica
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ada	Colau	i	ballano
Barcelona, 1974. És una activista social i assagista catalana, reconeguda per ser portaveu i cofundado-
ra de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona i portaveu de l’entitat a escala estatal. 
És coautora del llibre Vides hipotecades. Es llicencià en Filosofia a la Universitat de Barcelona. Actual-
ment treballa a l’Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals) de Barcelona.

annex			 Personatges	catalans
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enric	Duran	i	giralt
Vilanova i la Geltrú, 1976. És un activista vilanoví, molt implicat en la Consulta per l’abolició del deute 
extern, el Moviment de Resistència Global, la Campanya contra el Banc Mundial i la Campanya contra 
l’Europa del Capital. Promotor de projectes com l’agència de notícies Liberinfo.net, l’Infoespai de Grà-
cia, Temps de re-voltes i la Cooperativa Integral Catalana. L’any 2008 va anunciar que s’havia apropiat 
d’una quantitat important de diners de les entitats bancàries com una forma de denúncia del sistema 
financer i les seves actuacions.

annex			 Personatges	catalans
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teresa	Forcades	i	Vila
Barcelona, 1966. És una metgessa, teòloga i monja benedictina catalana. Ha destacat per ser crítica 
en el camp de la teologia feminista i de la salut pública davant de la indústria farmacèutica. També es 
declara independentista i anticapitalista i reclama un procés constituent a Catalunya. Ha estudiat molt 
a fons el tema de les multinacionals farmacèutiques, com són indústries concebudes més com a nego-
ci que com a servei social i humanitari. Vol promoure un tipus de societat més participativa.

annex			 Personatges	catalans
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arcadi	Oliveres	i	boadella
Barcelona, 1945. És un economista català i un reconegut activista per la justícia social i la pau. Profes-
sor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Començà a participar en l’organització internacio-
nal catòlica Pax Christi. Participà en la creació de l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat 
i milita a l’organització Justícia i Pau, entre altres. Ha col·laborat en nombroses campanyes en favor 
de l’objecció fiscal, la llei reguladora de l’objecció de consciència i en suport de la insubmissió, contra 
l’ingrés d’Espanya a l’OTAN, la promoció de la banca ètica o en les mobilitzacions contra la Guerra de 
l’Iraq.

annex			 Personatges	catalans
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Carme	Forcadell	i	Lluís
Xerta (Baix Ebre), 1956. És lingüista i activista política, fundadora de la Plataforma per la Llengua, 
membre de l’executiva i vocal de la junta d’Òmnium de Sabadell i presidenta de l’Assemblea Nacional 
Catalana.

annex			 Personatges	catalans
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Pere	Casaldàliga	i	Pla
Balsareny, 1928. És un religiós, escriptor i poeta català, que ha estat gran part de la seva vida al Brasil, 
país on és bisbe de la prelatura territorial de São Félix do Araguaia, a l’estat de Mato Grosso. Ha estat 
sempre vinculat a la teologia de l’alliberament i considerat un defensor dels drets dels menys afavo-
rits. Ha viscut i treballat al costat de la gent més pobra, l’ha defensada en públic davant del poder dels 
terratinents, dels polítics, dels militars… fins al punt de rebre més d’una amenaça de mort.

annex			 Personatges	catalans
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Vicenç	Ferrer	i	moncho
Barcelona, 1920 - Anantapur, 2009. Fou un missioner primer jesuïta i després laic, a l’Índia, a la regió 
d’Anantapur. És considerat una de les persones més actives en l’ajuda, la solidaritat i la cooperació 
amb els desafavorits del Tercer Món, creador de la fundació que porta el seu nom i nominat dues 
vegades al Premi Nobel de la Pau.

annex			 Personatges	catalans
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Lluís	maria	Xirinacs	i	Damians
Barcelona, 1932 - Ogassa (Ripollès), 2007. Fou un polític pacifista, doctor en Filosofia, sacerdot i autor 
català. Destacà per la defensa dels Drets Humans, les seves vagues de fam i mètodes de protesta no 
violents i sobretot per la seva manifestació diària davant la presó Model de Barcelona, durant un any i 
nou mesos, per reclamar l’amnistia pels presos polítics.

annex			 Personatges	catalans
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Pau	Casals	i	Defilló
El Vendrell (Baix Penedès), 1876 – San Juan (Puerto Rico), 1973. Fou un violoncel·lista, pedagog, direc-
tor i compositor musical català. La seva gran contribució al món de la música va ser la innovació en la 
interpretació amb el violoncel que, més tard, va ser adoptada per tots els violoncel·listes del món. La 
seva interpretació d’“El cant dels ocells” ha esdevingut un símbol de pau i llibertat arreu del món. Al 
llarg de la vida, Pau Casals va lluitar constantment per la pau, la justícia i la llibertat. Des dels inicis va 
rebutjar tocar en països on no es respectessin els principis democràtics i els últims anys es va manifes-
tar en contra de nombroses guerres i de l’ús de les armes nuclears.

annex			 Personatges	catalans




