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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
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una faula de tolstoi : 

A la riba de l’Oka hi vivien nombrosos camperols; la terra no era fèrtil, però, llaurada amb tenacitat, 
produïa el que era necessari per viure tranquils i per guardar alguna cosa com a reserva.

Ivan, un dels pagesos, una vegada va anar a la fira de Tula i va comprar una parella preciosa de gossos 
conillers perquè cuidessin la casa. Al cap de poc temps, els animalets van ser coneguts a tots els 
camps de l’horta d’Oka per les seves contínues corregudes i per les destrosses que provocaven en els 
sembrats. Tampoc les ovelles i els vedells no solien quedar ben parats. Nicolai, veí d’Ivan, a la primera 
fira de Tula va comprar una altra parella de gossos perquè li defensessin la casa, els camps i les terres.

Al principi, els nous guardians es van barallar amb els antics, però aviat es van fer amics i els quatre 
feien junts les corregudes. Els altres veïns, quan van veure que el perill augmentava, també es van 
proporcionar gossos conillers i així, al cap de pocs anys, cada pagès era propietari d’una colla de 10 
o 15 gossos. Tot just es feia fosc, amb el més lleu soroll, els gossos corrien furiosos i feien un escàndol 
tan fort, que semblava que un exèrcit de bandits assaltés la casa. Els amos, espantats, tancaven bé les 
portes i deien:
“Déu meu, què seria de nosaltres sense aquests gossos tan valents que, abnegadament, defensen les 
nostres cases?”.

Però al mateix temps que cada camperol, per tal d’estar més ben defensat, augmentava el nombre 
de gossos, aquests es feien més exigents. Ja no en tenien prou amb els ossos i les sobres de la casa 
per menjar, sinó que els havien de reservar els trossos més bons de les matances i els van haver de 
construir coberts i dedicar més temps a tenir-ne cura.

Mentrestant, la misèria s’havia apoderat del poblet; els infants, vestits amb parracs, empal·lidien de 
fam i de fred, i els homes, per més que treballessin del matí a la nit, no aconseguien treure de la terra 
el manteniment necessari per a la seva família. Un dia es queixaven de la seva sort davant de l’home 
més vell i savi del poblet, i com que en donaven la culpa al cel, l’home els va dir: 

 – La culpa la teniu vosaltres: us lamenteu que a casa vostra falta el pa per als vostres fills, que queden 
prims i desnerits, i veig que manteniu dotzenes de gossos grassos i llustrosos.
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 – Són els defensors de les nostres llars -van exclamar tots junts els pagesos.

 – Els defensors? De què us defensen?

 – Senyor, si no fos per ells, els gossos estranys matarien els ramats i, fins i tot, a nosaltres. 

 – Cecs! Cecs! -va dir el vell-. No compreneu que els gossos defensen cadascun de vosaltres dels gossos 
dels altres, i que si ningú no tingués gossos no necessitaríeu defensors que es mengen tot el pa que 
hauria d’alimentar els vostres fills? Suprimiu els gossos, i la pau i l’abundància tornaran a les vostres 
llars.

I, seguint el consell del vell, es van desfer dels seus defensors i, un any més tard, els graners i els 
rebosts eren plens de provisions, i a la cara dels fills es veia un somriure de salut i prosperitat. 

Pot escoltar-se online aquí: http://rodamonsteatre.com/bloc/?p=851

Proposta 1 :  “Guerra” 
autor:	Sopa	de	Cabra	(adaptació	de	
“War”	de	bob	marley)
http://www.youtube.com/watch?v=Xfm7V3Ytr0c 

Fins que la filosofia la Sol7
deixi de fer una raça superior a les altres 
la Sol7
hi haurà guerra! __ Hi haurà guerra __  
la Sol7 la Sol7

Fins que no hi hagi per més temps
ciutadans de primera i de segona classe
hi haurà guerra!

Fins que el color de la pell d’un home
sigui tan important com el color dels seus ulls,
hi haurà guerra!

Fins que els drets humans bàsics
siguin garantits per tothom sense discriminació,
hi haurà guerra!

I fins aquest dia,
somni de la pau final,
el món i la humanitat
seguirem atrapats per la moralitat,
continuarem vivint d’il·lusions
que perseguirem
però no aconseguirem.
I arreu hi haurà guerra!

Fins que l’innoble i infeliç règim
que destrossa els germans d’Angola,
de Sud-àfrica,
dels països oprimits,
sigui destruït,
totalment aniquilat,
arreu hi haurà guerra!

Guerra a l’est,
guerra a l’oest,
guerra al nord,
guerra al sud,
arreu hi haurà guerra!

Alguns guanyen! (guerra)
Alguns perden! (guerra)
Molts moren! (guerra)
No val la pena!

Però arreu hi haurà guerra!
Arreu hi haurà guerra!

Recurs 2   Cançó



Proposta 2: “Quan tothom viurà 
d’amor”
autor:	raymond	Levesque
http://www.youtube.com/watch?v=iBhlIVPsjOU

Quan tothom viurà d’amor
no hi haurà mai més misèria,
els soldats seran trobadors
però potser no ho podrem veure.

Del llarg camí d’haver viscut
d’haver somiat, d’haver lluitat,
d’haver estimat, d’haver perdut
ens n’ha quedat un gest amarg.

un cor per estimar en pau

Senyor, tu ens has donat un cor per estimar,
una intel·ligència per entendre’ns,
unes mans per estendre-les i donar-nos-les.
I nosaltres hem fabricat
la cultura de l’odi i de la violència.
Dóna’ns homes i dones amb cor nou,
per crear una cultura nova,
la de l’amor i no violència.

Feliços els qui es resisteixin
a empunyar armes per matar,
a fabricar bombes per destruir,
a crear exèrcits per fer guerres sempre 
absurdes,
que a vegades fins i tot anomenem justes.

Feliços, Senyor, els qui no responen
a la violència amb més violència,
a l’insult amb l’escopinada,
a la provocació amb l’agressió,
a la bufetada a la galta,
oferint l’altra al bes reconciliador.

Senyor, que no coneguem més violència
que la de l’amor ple a vessar,
el compliment de la justícia,
la concòrdia oferta i compartida.

La història sempre ha estat així
i perquè arribi un temps d’amor
cal que la mort faci el seu joc.
De què ens serveix, doncs, saber tant?

La vida és un camí de sang
calia ser-hi i caminar
passant la rella pel vell camp
solquem la terra del demà.

La violència suficient per fer arribar
el teu Regne amb urgència
perquè sorgeixi el cel nou i la terra nova,
on no tingui lloc la mort,
els homes i dones violats,
els camps de roselles vermelles
convertits en camps de batalla.

Senyor, que comprenguem
que l’armamentisme, l’odi,
la injustícia, la mentida,
són les armes dels dèbils,
i l’amor, la veritat,
la justícia i la no violència,
són armes dels forts.

No volem humiliar l’adversari
amb la victòria,
només et demanem que els pobres,
humiliats i oprimits,
recobrin la seva dignitat i els seus drets
sense que es taqui de sang la nostra terra.

Senyor, volem heretar
una terra de pau i no violència.

Recurs 2   Pregària
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Recurs 3   Dinàmica

Proposta 1 :  La pau, la guerra 
i  l ’art

Després de treballar el text de Tolstoi i la 
cançó ens podem preguntar: quins moments 
de violència presenciem en la nostra vida 
quotidiana? Segurament molt ràpidament 
parlarem de les notícies dels mitjans de 
comunicació. Està bé, però preguntem-nos: 
com les rebem? Estem “drets” o ens quedem 
“asseguts” o fins i tot ens posem una bena als 
ulls per no veure-ho? Què sentim? Què corre 
per dins nostre davant d’aquesta situació?

I ara, intentem portar-ho a la nostra vida 
quotidiana, a prop nostre, al nostre dia a dia. 
Vivim situacions d’intolerància? De violència? 
De “guerra”? Potser ho hem vist o ho veiem 
amb els nostres companys, potser amb algun 
infant, potser en alguna família, potser entre 
dos grups, potser ho hem viscut nosaltres, 
com a víctimes o com a agressors… Pensem 
novament en les sensacions que ens corren per 
dins.

Podríem convidar-los a dibuixar aquestes 
sensacions i veure com altres artistes han 
representat la violència entre les persones.

Després de tot aquest treball, podem presentar 
el testimoni i preparar preguntes. 

Llista de quadres i obres contemporànies: 
(trobareu les imatges de les obres d’art a 
l’Annex del final d’aquest document)
Font: revista Código, maig de 2013

1. Kara Walker: aquesta és una de les escenes 
de grans dimensions que l’autora representa 
a les seves instal·lacions. Hi pretén reflectir 
l’explotació de gènere, la violència, la sexua-
litat i la diferència entre races.

2. Imra Qureshi: How many rains will it take to 
wash away these blood stains? (quan ha de 
ploure per què es netegin aquestes taques 
de sang?) és una obra situada al terrat del 
Metropolitan Museum of Art de Nova York, 
inspirada en els bombardejos a Pakistan el 
2009.

3. Otto Dix: pintor alemany, soldat en la Prime-
ra Guerra Mundial, que pateix persecució en 
l’època del nacionalsocialisme i queda greu-
ment afectat per les desgràcies de la Segona 
Guerra Mundial. El títol d’aquesta obra és 
Bombardeig. 

4. Taryn Simon: The innocents és un projecte 
fotogràfic que mostra retrats de persones 
que van ser empresonades injustament, fent 
ús de la fotografia per ser testimoni del mal 
ús de la justícia.  

5. Oswaldo Guayasamín: Pintor equatorià, 
expressionista, que vol reflectir el dolor i 
la misèria i denunciar la violència de tan-
tes injustícies del segle XX, amb obres com 
L’edat de l’ira, Tendresa o Atur.

6. Edgardo Aragón: Tenebres és una videoins-
talació d’Oaxaca, Mèxic, que posa en primer 
lloc els problemes socials i polítics del país. 
És el resultat d’investigar els conflictes terri-
torials que es generen a partir de la violèn-
cia, el narcotràfic i la diversitat cultural.

7. Sanja Ivekovic: interessada en el paper de la 
dona, l’autora crea escultures, instal·lacions i 
fotografies per a mostrar la falta de memòria 
col·lectiva quan una dona és considerada 
una heroïna. Es reflecteix àmpliament en tre-
balls com Gen XX, en el qual se seleccionen 
anuncis de revista amb models professio-
nals substituits per logotips amb els càrrecs 
i dates d’execució de dones militants anti-
feixistes que van ser torturades pel règim 
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croat durant la Segona Guerra Mundial.

8. Anish Kapoor:  pintor hindú. En aquesta 
obra, Trets en el racó, es van projectant cada 
cert temps projectils de pintura vermella 
al racó de la sala. L’espectador veu “in situ” 
la força d’un canó i l’impacte del vermell. 

9. Jackie Sumell: La casa que Herman va cons-
truir és el treball que l’autora, juntament 
amb Herman Joshua, ha tirat endavant amb 
l’experiència del segon. I és que Joshua fou 
empresonat injustament i ha viscut durant 
més de 38 anys en una cel·la aïllada de 
menys de sis metres quadrats. A partir de les 
seves cartes i dibuixos, Sumell ha construït 
una rèplica de la casa que imaginava amb el 
racisme i la imaginació com a temes centrals.  

10. Ai Weiwei: als sis diorames de fibra de vidre, 
l’autor reprodueix les escenes que va viure 
durant els 81 dies que va estar empresonat.

11. Pablo Picasso: El Guernica té com a motiu el 
bombardeig d’aquesta població durant la 
Guerra Civil espanyola. La primera imatge 
que Picasso va rebre del bombardeig va ser a 
través dels diaris francesos, el que propicia la 
teoria que va interioritzar l’horror que això va 
suposar, reflectint-lo amb tons negres i blancs. 

12. Mark Ribaud: fotògraf francès humanista, ha 
fotografiat de ben a prop la revolució cultu-
ral xinesa i la Guerra del Vietnam.

Es pot demanar amb temps als i les trucaires 
(17-18 anys) que cerquin al barri, al poble, a 
l’entorn més inmediat alguna persona que 
hagi viscut de prop la guerra o situacions de 
violència i es presti a explicar el seu testimoni.

Per això podeu preguntar a:

• Càritas Parroquial: parleu amb els 
responsables o assitents socials per veure si 
saben d’alguna persona.

• Serveis socials: parleu amb els responsables 
o assitents socials per veure si saben d’alguna 
persona.

Si no, hi algunes entitats que ens hi poden 
ajudar:

• Els grups locals d’Amnistia Internacional a  
  Catalunya:

http://www.amnistiacatalunya.org/paginas/qui-
som/ai-catalunya/on-som-i-contacte/

• Exil, una entitat que atén víctimes de la 
violència, de tortures i de la violació dels Drets   
Humans:

  http://www.centroexil.org/

• Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat: 
www.ccar.cat  
(si esteu prop de Barcelona o Sabadell: http://
www.ccar.cat/?page_id=143)

També podeu trobar altres activitats 
didàctiques:

• Guia didàctica Construïm la Pau: 

http://www. cartadelapau.org/ca/missatge_gd.php

Recurs 3   Dinàmica Recurs 4 testimoni
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• Multimèdia La Pau és Possible: 

http://www.cartadelapau.org/ca/missatge.php

O podeu fer un vídeo-fòrum amb pel·lícules 
com:

 – El gran dictador (Charles Chaplin, 1940): tracta 
sobre el nazisme, molt interessant el discurs.

 – La vida és bella (Roberto Benigni, 1948): la gue-
rra i els camps de concentració, vistos per un 
infant i el seu pare.

 – En el nom del pare (Jim Sheridan,1993): sobre el 
conflicte irlandès.

...I moltes més!
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Kara Walker 
Aquesta és una de les escenes de grans dimensions que l’autora representa a les seves instal·lacions. 
Hi pretén reflectir l’explotació de gènere, la violència, la sexualitat i la diferència entre races.

annex  Obres d’art contemporànies



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

Imra Qureshi  
How many rains will it take to wash away these blood stains? (quan ha de ploure per què es netegin 
aquestes taques de sang?)  és una obra situada al terrat del Metropolitan Museum of Art de Nova York, 
inspirada en els bombardejos a Pakistan el 2009.

annex  Obres d’art contemporànies
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Otto Dix  

Pintor alemany, soldat en la Primera Guerra Mundial, que pateix persecució en l’època del nacionalso-
cialisme i queda greument afectat per les desgràcies de la Segona Guerra Mundial. El títol d’aquesta 
obra és Bombardeig.

annex  Obres d’art contemporànies
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taryn Simon

The innocents és un projecte fotogràfic que mostra retrats de persones que van ser empresonades 
injustament, fent ús de la fotografia per ser testimoni del mal ús de la justícia. 

annex  Obres d’art contemporànies
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Oswaldo Guayasamín 
Pintor equatorià, expressionista, que vol reflectir el dolor i la misèria i denunciar la violència de tantes 
injustícies del segle XX, amb obres com L’edat de l’ira, Tendresa o Atur.

annex  Obres d’art contemporànies
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Edgardo aragón

Tenebres és una videoinstalació d’Oaxaca, Mèxic, que posa en primer lloc els problemes socials i polítics 
del país. És el resultat d’investigar els conflictes territorials que es generen a partir de la violència, el 
narcotràfic i la diversitat cultural.

annex  Obres d’art contemporànies
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Sanja Ivekovic
Interessada en el paper de la dona, l’autora crea escultures, instal·lacions i fotografies per a mostrar la 
falta de memòria col·lectiva quan una dona és considerada una heroïna. Es reflecteix àmpliament en 
treballs com Gen XX, en el qual se seleccionen anuncis de revista amb models professionals substituits 
per logotips amb els càrrecs i dates d’execució de dones militants antifeixistes que van ser torturades 
pel règim croat durant la Segona Guerra Mundial.

annex  Obres d’art contemporànies
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• 

anish Kapoor 
Pintor hindú. En aquesta obra, Trets en el racó, es van projectant cada cert temps projectils de pintura 
vermella al racó de la sala. L’espectador veu “in situ” la força d’un canó i l’impacte del vermell.

annex  Obres d’art contemporànies
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Jackie Sumell 
La casa que Herman va construir és el treball que l’autora, juntament amb Herman Joshua, ha tirat enda-
vant amb l’experiència del segon. I és que Joshua fou empresonat injustament i ha viscut durant més 
de 38 anys en una cel·la aïllada de menys de sis metres quadrats. A partir de les seves cartes i dibuixos, 
Sumell ha construït una rèplica de la casa que imaginava amb el racisme i la imaginació com a temes 
centrals. 

annex  Obres d’art contemporànies
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ai Weiwei 
Als sis diorames de fibra de vidre, l’autor reprodueix les escenes que va viure durant els 81 dies que va 
estar empresonat.

annex  Obres d’art contemporànies
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Pablo Picasso 

El Guernica té com a motiu el bombardeig d’aquesta població durant la Guerra Civil espanyola. La pri-
mera imatge que Picasso va rebre del bombardeig va ser a través dels diaris francesos, el que propicia 
la teoria que va interioritzar l’horror que això va suposar, reflectint-lo amb tons negres i blancs.

annex  Obres d’art contemporànies
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Mark Ribaud

Fotògraf francès humanista, ha fotografiat de ben a prop la revolució cultural xinesa i la Guerra del 
Vietnam.

annex  Obres d’art contemporànies




