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Presentació

El 20 de novembre celebrem el 25è aniversari de la Convenció dels Drets 
dels Infants. Per això aquest any els infants volem escampar la nostra veu 
més que mai, a través de la la Llum de la Pau, i poder dir ben alt que volem 
créixer en pau!

Créixer en pau, en entorns lliures de conflictes: tenim dret a la vida, som 
vulnerables a les guerres. La violència, la devastació, el pànic i l’aïllament 
destrossen el nostre món, encara en procés de construcció, fent trontollar 
els fonaments de la nostra vida.

Créixer en pau, amb serenor: necessitem llars acollidores, llocs bons 
i persones que ens acompanyin mentre ens anem fent grans. Necessitem 
sentir-nos estimats, escoltats i compresos. Volem aprendre i descobrir,  
i necessitem confiança per fer-ho.

Amb la Llum de la Pau volem retrobar-nos amb aquesta pau, en molts 
casos desapareguda, com reflecteixen els testimonis de molts infants 
d’arreu del món. Aquest retrobament ha de ser un clam perquè es 
respectin els nostres drets, doncs l’únic que volem tots i totes és créixer, 
créixer en pau.



• 

Hola, em dic Kiran, tinc 14 anys i sóc de Jamna-
gar, a l’oest de l’Índia. El meu país és un país de 
contrastos: hi ha pobresa i problemes religiosos 
i polítics, però també és un país preciós que ha 
sabut lluitar per la seva llibertat, ple de persones 
sàvies que viuen profundament la seva espiri-
tualitat. La meva família m’ha ensenyat a seguir 
l’exemple del nostre estimat Mahatma Gandhi 
i anar desitjant pau a la gent. Per desitjar pau 
aquí diem Shanti om, encara que la salutació 
més especial és dir-nos Namasté i fer-nos una 
reverència o una abraçada. Aquesta paraula vol 
dir que des del més profund de nosaltres honrem 
el més profund de l’altra persona; allà on hi ha 
l’amor, la llum, la veritat i la pau.

Hi ha una cançó vostra que m’agrada molt perquè 
parla de millorar el món i ho fa des d’una actitud 
positiva i implicant a tothom. Què en penseu?

 HE SOMIAT 
(Lax’n’Busto – Disc Relax/Essencials & Rareses)
http://youtu.be/xXx0Mza2Ryw

M’he vist somiant,
m’he vist lluitant
per un món en llibertat.
M’he vist somiant,
m’he vist lluitant,
ple de força pel demà.
Seguim un nou camí,
unim les nostres mans.
Deixem-nos portar
com les ones del mar.
Mirem el que hem desfet!
Provem-ho d’arreglar.
Fem un món millor
pels que vindran.

TU POTS SI VOLS
CANVIAR TOT AIXÒ.
FEM-HO ARA.

No forcem el demà,
el que ha de ser serà.
Ningú no és Déu,
el cel no et vindrà a ajudar.
Però aquí no hi estàs sol
em tens bastant a prop.
És més senzill
obrir el nostre cor.

TU POTS SI VOLS
CANVIAR TOT AIXÒ.
FEM-HO ARA.

Ara vius, tots junts,
ara vius i aquí
podrem parar el món,
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podem fer-ho molt millor:
un món en llibertat.
Ara vius, tots junts,
ara vius i aquí
podrem somiar,
lluitar més que mai.
Un món en llibertat.

 

A l’Índia convivim diverses religions, cultures  
i creences. Les principals són l’hinduisme, l’islam 
i el budisme. Totes les religions i cultures són en 
essència promotores de la pau, encara que el 
mal ús que en fan algunes persones en nom seu 
ha provocat i provoca encara grans conflictes. Us 
deixo diferents pregàries perquè les llegiu i en 
parleu. Després m’agradaria que us atrevíssiu a 
escriure la vostra pròpia pregària per demanar 
la pau (tant pot ser per demanar la pau a tot el 
món, com per demanar i comprometre’s a la pau 
entre vosaltres, Ràngers i Noies Guia).

PREGÀRIA HINDUISTA
(Oració de l’Upanishad)

Senyor del cel i de la terra
feu que hi hagi pau al cel i la terra,
que s’amanseixin les aigües,
que creixi l’herba,
que els arbres i les plantes
puguin portar-nos pau a tots,
que tots els vivents es beneficiïn de la pau,
per a tots i per a cadascú.

PREGÀRIA DELS BUDISTES
(Fragment de «Els compromesos en els camins 
del bodhisattva»)

Que els homes que no hi veuen
puguin reconèixer les formes.
Que els sords puguin sentir els sons.
Que tota dona pugui donar a llum sense dolor.
Que el qui té por pugui alliberar-se’n.
Que els presoners puguin veure la llibertat.
Que els qui ara no poden, puguin tenir força.
Que tothom pugui viure entre amics.

PREGÀRIA MUSULMANA
 
Si els teus enemics s’inclinen a la pau,
fes el mateix, confia’t a Déu,
car Ell és el qui escolta i el qui sap.
Heus aquí quins són els servidors del Misericordiós:
els qui humilment caminen per la terra i diuen “Pau”
als ignorants que se’ls adrecen
 
PREGÀRIA AFRICANA

Els nostre món necessita pau
i nosaltres sempre estem envoltats
de guerres i de disputes.
Necessitem la pau per a nosaltres.
Us preguem per la pau en el món.
Doneu la pau a Àfrica.
Doneu-nos la pau a cadascú,
a cada casa, a cada família.
Esteneu la la pau a tots els confins del món.

PREGÀRIA DELS INDIS D’AMÈRICA
(Pregària de John Pretty On Top, cap de la tribu 
Crow, Montana, USA)

Oh, Gran Esperit,
amb aquesta pipa, símbol de pau, bondat i fraternitat,
us preguem que sigueu amb nosaltres avui i que 
ens beneïu.
Ajudeu-me a mi i a tots els qui resen amb mi a 
ser justos
i en tot moment ajudeu-nos a ser bons.
 
Oh, Gran Esperit,
us demanem que ens beneïu,
que doneu la pau a tots els meus germans i ger-
manes del món.
Ensenyeu-nos a viure com a germans i germanes,
a estimar-nos els uns als altres.
Doneu-nos el seny d’ensenyar als nostres infants
l’amor i el respecte dels uns envers els altres,
perquè creixin en pau.
Ensenyeu-nos a compartir totes les coses bones 
que Vós ens heu donat
en aquesta terra.

Pregàries 
per la PAU

*
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PREGÀRIA CRISTIANA
(De “Por el camino de la Paz”)

Pare – Que mireu per igual a tots els fills vostres 
que veieu enfrontats
 
Nostre – De tots, dels 6.000 milions de persones 
que poblen la terra, sigui quina sigui la nostra 
edat, el nostre color o el nostre lloc de naixença.
 
Que esteu en el cel – I la terra, en cada home, en 
els humils i els que sofreixen.
 
Sigui santificat el vostre nom – No pas, però, amb la 
fressa de les armes, sinó amb el murmuri dels cors.
 
Vingui a nosaltres el vostre Regne – El regne de la 
pau i el regne de l’amor. Allunyeu de nosaltres els 
regnes de la tirania i de l’explotació.
 
Faci’s la vostra voluntat – Sempre i arreu.
 
Així a la terra com es fa en el cel – Que els vostres 
designis no trobin obstacle en els fills dels poder.
 
El nostre pa de cada dia – Que està pastat amb la 
pau, la justícia i l’amor.
 
Doneu-nos, Senyor, el dia d’avui – Perquè demà 
pot ser tard. Els míssils apunten i potser la boge-
ria es pot disparar.
 
I perdoneu les nostres culpes – No com nosaltres 
perdonem, sinó sense odi ni rancúnia.
 
I no permeteu que nosaltres caiguem a la tempta-
ció – D’emmagatzemar el que no ens heu donat, 
d’acumular el que els altres necessiten, de mirar 
amb recel el qui tenim al davant nostre.
 
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal – Que ens 
amenaci. De les metralladores, dels míssils, dels 
milions de tones d’armes. Perquè om molts, pare, 
els qui volem viure en pau.

Hi ha un conte de la meva terra que ens mostra 
com la vida ens ofereix sovint valuoses lliçons 
gratuïtes encara que freqüentment les interpre-
tem erròniament com en el cas del protagonista 
d’aquesta història:

EL TIGRE I EL LLOP

“Un savi va dir un dia al seu deixeble que anés a 
una clariana d’un bosc i que contemplés l’escena 
que allà ocorreria per després obrar en conse-
qüència amb l’ensenyament rebut.

El deixeble així ho va fer, i quan va arribar al clar 
va veure a un llop estirat amb les potes trenca-
des que, malgrat la seva incapacitat, mostrava un 
aspecte saludable. Al cap d’una estona va con-
templar la solució a l’enigma: un gran tigre por-
tava entre les seves urpes una peça de caça que 
va devorar en part per després deixar una bona 
porció de carn sobrant davant del llop esguerrat 
perquè aquest mengés.
 
El deixeble va quedar meravellat de com la Divi-
na Providència actuava perquè aquell animal 
inútil s’alimentés. D’aquesta manera, va decidir 
dedicar-se a la contemplació, i va pensar que si la 
Divina Providència proveïa així a una bèstia, tam-
bé l’ajudaria a ell.
 
Mesos més tard, el savi va anar a visitar al deixe-
ble, i el va trobar en estat d’inanició.
 
-Ximple -li va dir-, resulta que has pres exemple 
del llop i resulta que jo et vaig enviar que apren-
guessis del tigre, que no només troba aliment per 
a ell sinó també per a un necessitat.”
 
I vosaltres heu aprés alguna lliçó important? 
Alguna vegada us heu equivocat amb la inter-
pretació?

Les representacions teatrals també ens ajuden a 
transmetre valors. Us animo a representar aques-
ta obra i extreure’n conclusions (aquesta història 
ens ensenya que les persones són molt diverses, 
però que això no ens ha d’impedir treballar per 
un objectiu comú).
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LA GERMANOR AL CAP DE LA CORDA
(Adaptació d’un tema de Boris Simon)

(Entren cinc infants o joves cantant una cançó de marxa, es posen al fons de l’escenari mirant cap al públic)

Tots:  A l’encreuament de les grans carreteres hi ha un pou abandonat.  (En dir aquestes paraules tots aixe-
quen el braç esquerre fins a la cintura. Cal que tots els moviments vagin exactes).

Comentarista: I una corda penja de la boca del pou enrunat. En l’encreuament de les grans carreteres, 
sobre la boca del pou antic i trist, va asseure’s un vell. (El que fa de vell dóna un pas endavant, després camina 
amb dificultat, cap a on se suposa que hi ha el pou; s’asseu sobre una caixa i es queda meditant.)

Comentarista: I des del fons de la plana, un jove ben plantat va anar cap el pou mig enrunat. (Mentre es 
diuen aquestes paraules el que fa de jove es dirigeix cap el pou.  Queda com mig agenollat prop del vell).

Jove: He buscat la germanor per tot el món i no l’he trobat enlloc. (Dirigint-se al vell).

Vell: (Com mig desesperat). ¿La germanor? Ja, ja, ja,... La germanor es troba amagada al fons d’aquest pou.
(Acabat de dir això, el vell es torna a posar al lloc del començament, fent uns passos com de persona vençuda).

Jove: (Es mig tomba sobre la boca del pou: tira una pedra, però no sent la fressa a l’aigua. Llavors crida:)
Eeeeeeh... Ger...ma...nor... Eeeeeeh! (Com si agafés la corda del pou, comença a estirar-la).

(Música)

Comentarista: I mentre el jove estira la corda per veure si potser la germanor s’hi troba lligada..., passa 
un drapaire. (El que fa de drapaire dóna un pas endavant cap al jove i fa com si deixés el carretó vora el camí).

Drapaire: (Dirigint-se al jove). Eh, jove, ¿vols que t’ajudi?

Comentarista: Al mateix moment passa per aquell indret un pagès. (El que fa de pagès dóna un pas enda-
vant, escup a les mans i es posa a estirar amb ells la corda. Passa també un gran empresari, els contempla 
una estona...; es treu la jaqueta de pell).

Tots: ¡Va, estirem la corda! ¡Vinga! (Ho fan d’una manera confusa i desordenada, sense entendre’s).
AH! OH! UFF! (Un estira de pressa, un altre fora temps, un altre poc a poc).
CAL ANAR JUNTS! CAL AJUNTAR FORCES! (Es col·loquen per ordre d’alçada; van fent un moviment rítmic 
cap endavant i endarrere, com qui tira ordenadament d’una corda).

(Música)

(Mentre van fent aquest moviment, cal que hi hagi una música adient. Després pleguen, com mig esgotats, 
sense moure’s massa del lloc on són).

Jove: La suor va caient del nostre front i les nostres mans suen sang (Cal que els gestos acompanyin el 
que va dient).Però treballem i ningú no es plany (Seria bo que la llum anés disminuint, mentre amb la boca 
closa es canta la cançó anterior).
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Drapaire: (Tot assenyalant amb el braç dret un punt del cel diu:) Treballem tant que la nit ha cobert els 
camins del món... Mira, una estrella!
(Els altres es situen al voltant del drapaire i miren el lloc on aquest assenyala. Però el pagès se’n va cap el pou i fa 
com qui mira dintre).

Pagès: Veig una cosa que va pujant! (Amb cara de sorpresa, assenyala el pou).

Tots: (Tots corren cap el pou, miren al fons i diuen:) Treballem, treballem! (Ja tornen a fer la fila d’abans, esti-
rant altra vegada la corda, rítmicament i un xic més de pressa que abans.) Un esforç més...! Vinga, l’últim esforç!
(El drapaire fa veure que treu una cosa del pou i la posa al mig de l’escenari, tots s’hi dirigeixen amb les mans 
al darrera)

Vell: Del cap de la corda n’hem tret una galleda vella, rovellada, plena de pedres i fang. I això és tot! (Mentre el 
vell diu això els altres es situen com al començament.)

Tots: No n’hem tret la germanor.

Jove: Però tots en tenim una mica més!

Drapaire: Un pou ens ha aplegat.

Pagès: Una corda ens ha unit.

Vell: Un pou i una corda ens han agermanat, tot i la desavinença del començament.

(Música alegre).

Llum de la Pau de Betlem 2014 - Créixer en Pau






