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Connecta la llum!
Els noms i els significats de la pau
“La pau és un concepte que ens remet a un ideal universalment anhelat,
però que es percep de manera molt diferent segons el moment històric, el
context sociopolític, la cultura, la religió i, també, l’experiència vital. Durant
segles s’ha associat la pau amb la simple absència de guerra o violència
directa, i se n’ha limitat l’abast i el valor. És el que es coneix com a pau
negativa. En contraposició, s’ha anat construint el concepte de pau positiva,
un concepte dinàmic que porta a prendre consciència dels conflictes i a
resoldre’ls de manera no violenta, a construir un món just on no només
no hi hagi violència directa sinó que es tendeixi a eliminar les violències
estructurals i culturals. No hi ha pau plena i positiva mentre hi hagi
discriminació, desigualtat, pobresa, marginació i injustícia.
La pau es construeix. La pau és un procés. La pau és una barreja d’imaginaris
i anhels, situacions i reptes a superar, experiències, valors i projectes de
vida, de societat i de país. La pau té noms i significats diferents. I és la suma
de tots la que ens permet avançar.”1
La Pau també és un dret a l’accés de tothom als recursos tecnològics
que permeten el desenvolupament humà i, alhora, de fer-ho de manera
harmònica amb el medi ambient. L’anomenat desenvolupament sostenible.
Des d’aquesta perspectiva, la Unesco ha nomenat l’any 2015 Any
Internacional de la Llum pel Desenvolupament.
Segons la Unesco, les tecnologies basades en la llum (fotònica) poden
ajudar a protegir el planeta i permetre la millora de la qualitat de vida. Són,
doncs, les seves prioritats per a aquest any:
• Incentivar la ciència, la tecnologia i la innovació per a l’eradicació de
la pobresa i la potenciació de la cultura de la pau i la no violència.
• Involucrar el món científic en l’ús sostenible dels recursos naturals,
les energies renovables i l’eficiència energètica.
• Aprofitar la tecnologia i el disseny contra l’escalfament climàtic i per a
la reducció de la contaminació lumínica.
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Connecta la llum!
Aquell petit gest d’encendre un flama a Betlem es transforma en milers
de llums que arriben a indrets molt distants per connectar-nos-hi a tots i
totes. Per connectar-nos amb tota la gent que pateix penúries per culpa
de les guerres i ens demana que actuem i que els acollim a casa nostra, per
connectar-nos amb altres cultures i veure que tots i totes podem aprendre
molt els uns dels altres, per connectar-nos amb la natura i ser persones
respectuoses amb ella... Perquè connectar és unir-se, i ens unim en la pau
perquè la seva llum porti esperança al món.
Text escrit pel president de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP),
Rafael Grasa, en ocasió del projecte “Càpsules de pau”.
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Recurs 1

Cançó

FIL DE LLUM
Andreu Rifé
https://www.youtube.com
watch?v=r0dbHDUjgIA/

Torno altre cop a recordar
la teva cara al meu davant,
la meva orella escoltant
la teva veu baixet parlant.

Quan sento que tot s’ha acabat,
que no sé aixecar el cap,
que no tinc forces per continuar cap endavant.

Dient que guanyar-me el destí
només dependria de mi.
I vaig prometre prendre el repte
a partir d’aquell instant.

Quan sento que m’he fet petit,
que ja no crec en mi,
que el món continuaria igual si jo no fos aquí.
Llavors m’esforço a recordar
la teva cara al meu davant,
la meva orella escoltant
la teva veu baixet parlant.
Dient que guanyar-me el destí
només dependria de mi.
I vaig prometre prendre el repte
a partir d’aquell instant.
Respira, espera, aixeca’t sense pressa.
Inspira, refés-te, la vida al món t’espera.
Respira, espera, aixeca’t sense pressa.
Inspira, refés-te, la vida al món t’espera.
Quan sento que res té sentit,
que el món està girat,
que no sé com posar un peu a terra i recomençar.
Quan sento que no queda res
pel que sempre he lluitat,
i cau cada desig que m’ajudava a avançar.

Respira, espera, aixeca’t sense pressa.
Inspira, refés-te, la vida al món t’espera.
Respira, espera, aixeca’t sense pressa.
Inspira, refés-te, la vida al món t’espera.
(bis).

Recurs 2

Vídeo

DISCONNECT TO CONNECT
https://www.youtube.com/
watch?v=YsFtVOABREo
Les noves formes de comunicar-nos mitjançant la
tecnologia ens han ajudat a estar més a prop dels
nostres amics i familiars. Un xat de Facebook amb
un amic o amiga que viu lluny, la rapidesa d’un
Whatsapp, una nota d’àudio cantant una cançó, etc.
Però aquesta facilitat per parlar amb l’altre,
m’acosta o m’allunya dels amics i amigues que
tinc en carn i ossos al meu costat?
Mireu aquest vídeo i reflexioneu. Hem de
desconnectar del món virtual per estar connectats al
món real?
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Recurs 3

Imatge

ALGUNES INDICACIONS:
• Es pot projectar la imatge i deixar la sala a les
fosques per centrar la mirada. També es pot
imprimir en gran format per facilitar l’atenció
de l’infant.
• Es recomana crear un clima de silenci per
afavorir la interioritat.
• Cal convidar tothom a poder participar de
les reflexions que sorgeixen.
• Es llegirà el text a poc a poc i de manera
entenedora per poder comprendre millor
el sentit i deixar pas a la imaginació.

COMTEMPLA!
Observa bé, per separat, les dues imatges.
Dedica-hi el teu temps, fixa’t bé en allò que et
volen transmetre i intenta posar-hi paraules.
• Quines paraules et vénen al cap quan mires
cada imatge?
• Quins sentiments o emocions et transmet
cada imatge?
• En quin d’aquests espais et voldries
transportar?
Pensa ara quins moments del teu dia a dia a
l’escola, al cau i amb la família pots relacionar
amb cada imatge.
L’activitat frenètica de la ciutat, la trobada amb
algú altre, la tranquil·litat d’un campament,
el silenci d’una nit a la muntanya, les estrelles
al cel, els crits a mitjanit d’una ciutat, els
cotxes que passen, la natura, les converses
amb els amics i amigues a la nit a la tenda del
campament, etc.

Recurs 4

Text

TERMÒMETRE DE LA PAU

TOTS SOM EL MÓN
(Traducció: We are the world – Michael Jackson)
https://www.youtube.com/
watch?v=Glny4jSciVI
Vénen temps en què hem d’estimar
i ens preparem per poder ajudar.
Hi ha gent morint, ja prou de patir.
La vida és el millor que tenim.
No s’ha d’esperar per poder canviar,
tots plegats podem participar.
Una família som de tots els colors del món.

Si et desentens dels conflictes del teu poble, no
contribueixes a la pau.
Si gires l’esquena al germà, la hi gires a la pau,
encara no construeixes la pau.
Si critiques l’acció dels altres, encara no et
mulles per la pau.
Si respons amb violència, bufeteges la pau.
Si recules davant la dificultat, retardes la pau.
Si opines sense fonaments, enrareixes la pau.
Si només la teva opinió és la vàlida, contamines la pau.
Si poses etiquetes als altres, acomiades la pau.
Si et prens pel teu propi cos, perverteixes la pau.
Si et prens per la teva imatge externa, enredes la pau.
Si vols tenir més del que necessites, et vens la pau.
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Si no surts mai voluntari per a res, no parlis de pau.
Si fa temps que no has fet silenci, no esperis la pau.
Si no estimes, no demanis la pau.
Si et refies que te la portin bona i feta,
desenganya’t de la pau.
Quan prens responsabilitats que ningú no vol,
desvetlles la pau.
Quan lluites per la justícia, fas trobadissa la pau.
Quan no critiques per darrere, fas obra de pau.
Quan saps obrir-te als altres, fas créixer la pau.
Quan t’interesses pels problemes del món, fas
pujar el valor de la pau.
Quan dediques temps a fer un servei, ets llevat de pau.
Quan tornes bé per mal, ets apòstol de la pau.
Quan no tens por de la veritat, ets profeta de la pau.
Quan et poses al costat dels marginats, poses al
marge la violència.
Quan, per damunt de tot, l’altre és persona;
dignifiques la pau.
Quan comparteixes els teus béns, fas creïble la pau.
Quan trobes la vida de grup, poses fonaments a la pau.
Quan engresques l’altre a viure, escampes la
pau pel món.
Quan estimes com Crist estima, en tu floreix la pau.
Només quan estiguis cansat de buscar-la, la pau
et vindrà a trobar.

Recurs 5

Pregària

Pregar és escoltar Déu que et parla.
Pregar és obrir-se finalment a allò que Déu
ens proposa des de sempre.
Pregar és obrir-se al perdó que Déu ens dóna.
Pregar és aprendre a escoltar.
Pregar és obrir-se a Déu perquè ens obri als altres.
Pregar és un moment d’intimitat amb Déu,
és l’obertura a la vida veritable.
Pregar és descobrir que Déu ens estima.
Pregar és trobar un temps de silenci.
Pregar és trobar un temps per aturar-se, per repensar,
per reordenar davant Déu
les jornades, les hores i els esdeveniments.

Llum de la Pau de Betlem 2015 - Connecta la llum!

