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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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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.

1 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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• 

EL PRIMER ARBRE
Blaumut 
https://www.youtube.com/
watch?v=A7vHKR5HvzA

Era un lloc petit, no hi cabien els mobles.
La finestra, un quadre exacte d’en Magritte.
El sofà es mirava la novel·la,
i en va perdre el fil.
I passaven nits com passen els cotxes,
la bombeta equilibrista sobre el buit,
tripulant la pols damunt les coses
pel pes de l’oblit.
La lluna ve, la lluna va,
com un pèndol a la mà.
La cadència de la son.
De cara a vent o cara a mar,
un adéu sempre és polar,
però hi ha llum encara al primer arbre del bosc.
L’almirall perdut en una gotera
navegava dins la closca d’una nou.
La deriva és només un poema,
el cubell del pou.
La lluna ve, la lluna va,
com un pèndol a la mà.
La cadència de la son.
De cara a vent o cara a mar,
un adéu sempre és polar,
però hi ha llum encara al primer arbre del bosc.

LLUM
Whiskyn’s 

Que l’esperança que espera
sobre una pastera trobi un far.
Que no se’ns mori una llengua
acostumada sempre a demanar
permís per poder parlar.

Que tinguem llum per no viure a cegues...

Que ningú ens pugui vendre
duros a quatre pessetes.
Que no se’ns acabi l’esma
per plantar cara a la dreta,
que de les pors n’anem fent fum.

Que tinguem llum per no viure a cegues
i que el futur no ens faci anar enrere.

Que es mori de por el que mata.
Que no quedi al mapa un sol senyal per abús.
Que la igualtat no sigui igual només per a uns.

Que tinguem llum per no viure a cegues
i que el futur no ens faci anar enrere.

BENDITA LA LUZ
Maná
https://www.youtube.com/
watch?v=44kityInDvM

Bendito el lugar y el motivo de estar ahí 
bendita la coincidencia. 
Bendito el reloj que nos puso puntual 
ahí bendita sea tu presencia. 
Bendito Dios por encontrarnos en el camino 
y de quitarme esta soledad de mi destino. 

Bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 
bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 
desde el alma. 

Benditos ojos que me esquivaban, 
simulaban desdén que me ignoraba 

Pioners / Caravel·les (14-16 anys)
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y de repente sostienes la mirada. 
Bendito Dios por encontrarnos 
en el camino y de quitarme 
esta soledad de mi destino. 

Bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 
bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada, oh. 

Gloria divina de esta suerte, 
del buen tino, 
de encontrarte justo ahí, 
en medio del camino. 
Gloria al cielo de encontrarte ahora, 
llevarte mi soledad 
y coincidir en mi destino, 
en el mismo destino. 
Épale 

Bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 
bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada. 

Bendita mirada, oh, 
bendita mirada desde el alma. 
Tu mirada, oh oh, 
bendita, bendita, 
bendita mirada, 
bendita tu alma y bendita tu luz. 
Tu mirada, oh oh. 
Oh oh, te digo es tan bendita 
tu luz amor. 
Y tu mirada oh, oh. 
Bendito el reloj y bendito el lugar, 
benditos tus besos cerquita del mar. 
Y tu mirada, oh, oh. 
Amor amor, qué bendita tu mirada, 
tu mirada amor.

Recurs 2  Text

LA NUBE AVARICIOSA
Pedro Pablo Sacristán

Érase una vez una nube que vivía sobre un país 
muy bello. Un día, vio pasar otra nube mucho 
más grande y sintió tanta envidia que decidió 
que para ser más grande nunca más daría su 
agua a nadie, y nunca más llovería.

Efectivamente, la nube fue creciendo, al tiempo 
que su país se secaba. Primero se secaron los 
ríos, luego se fueron las personas, después los 
animales, y finalmente las plantas, hasta que 
aquel país se convirtió en un desierto. A la nube 
no le importó mucho, pero no se dio cuenta de 
que al estar sobre un desierto, ya no había ningún 
sitio de donde sacar agua para seguir creciendo, y 
lentamente, la nube empezó a perder tamaño, sin 
poder hacer nada para evitarlo.

La nube comprendió entonces su error, y que 
su avaricia y egoísmo serían la causa de su 
desaparición, pero justo antes de evaporarse, 
cuando sólo quedaba de ella un suspiro de 
algodón, apareció una suave brisa. La nube 
era tan pequeña y pesaba tan poco, que el 
viento la llevó consigo mucho tiempo hasta 
llegar a un país lejano, precioso, donde volvió a 
recuperar su tamaño.

Y aprendida la lección, siguió siendo una nube 
pequeña y modesta, pero dejaba lluvias tan 
generosas y cuidadas que aquel país se convirtió 
en el más verde, más bonito y con más arcoíris 
del mundo.

Aquest conte és una moral sobre l’avarícia. 
Què ens pot recordar que a un núvol, per 
aconseguir ser més gran, no li importés fer 
malbé la terra dels demés?
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LIGHTHOUSE
Charlie Short and Ming Hsiung  
https://www.youtube.com/
watch?v=6HfBbSUORvo
Duració: 3’04

Sinopsi:

En un poble costaner, un far il·lumina i guia 
les embarcacions marítimes al port i per la 
seva costa abrupta i perillosa. Però una nit 
fosca i agitada, de sobte, el far s’apaga. Amb 
el far avariat, el so de l’arribada imminent d’un 
vaixell omple de preocupacions l’home del far. 
Aconseguirà arreglar el far a temps per evitar 
una catàstrofe?

SOÑAR
León Felipe 
 
Soñar, señor, soñar!
Hazme soñar... ¡Soñar, Señor, soñar!...
¡Hace tiempo que no sueño!
Soñé que iba una vez ─cuando era niño todavía,
al comienzo del mundo─
en un caballo desbocado por el viento,
soñé que cabalgaba, desbocado, en el viento...
que era yo mismo el viento...
Señor, hazme otra vez soñar que soy el viento,
el viento bajo la luz, el viento traspasado por la luz,
el viento deshecho por la luz,
el viento fundido por la luz,
el viento.. hecho luz...
Señor, hazme soñar que soy la luz...
que soy tú mismo, parte de mí mismo...
y guárdame, guárdame dormido,
soñando, eternamente soñando
que soy un rayito de luz de tu costado.

Vosaltres sou la sal de la terra; però si la sal perd 
el seu gust, amb què la salaran? No val per a res: 
la tiren fora i la gent la trepitja.

Vosaltres sou la llum del món. No es pot 
camuflar una ciutat dalt d’un turó. Tampoc no 
encenen un llum per posar-lo sota un mesuró, 
sinó al portallànties, així il·lumina tots els de 
la casa. Que la vostra llum resplendeixi de tal 
forma als ulls de la gent que vegin les vostres 
bones accions i glorifiquin el vostre pare del cel.

SANT MATEU 5, 13-16

Recurs 3   Vídeo Recurs 4  Oració

Recurs 5  Evangeli




