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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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• 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 
dels joves.

• Cal convidar tothom a poder participar de 
les reflexions que sorgeixen.

• Mostrar la imatge i analitzar-la a partir 
de les següents preguntes. Després ens 
centrem en els elements que es distingeixen 
en la il·lustració. Es poden afegir o treure 
preguntes segons el desenvolupament de 
l’activitat. 

De què va la imatge? Què em diu?
Què em recorda?
Amb què la relaciono o la puc relacionar?
En què s’assembla aquest arbre a nosaltres?

L’arbre
Sembla ferm i ben arrelat a terra, no?
Quina impressió ens dóna? És harmònic?
Té quinze branques que acaben en fletxa. 
Què pot voler significar? És un arbre que pot 
continuar creixent com nosaltres?
En aquesta imatge, el Sol il·lumina des de la 
dreta, que es pot considerar el futur, i apareixen 
ombres al cantó esquerra, el passat.

Els fruits
Tenia dotze pomes, però ara sols en queden 
nou. Tres s’han convertit en granades. Quina 
podria ser la causa?
Els fruits malmesos i dolents estan tots a la 
mateixa branca. Poden arribar a contaminar els 
altres? Què s’hauria de fer perquè no fos així?

El podador
Porta unes tisores grans. Què fa?
Què l’ha portat a apropar-se? Podria no haver-ho 
fet? Per què?
Quin interès hi ha en la poda?
Algunes vegades necessitem tallar o podar. 
Posem exemples. Per què?

Com podem relacionar aquesta imatge amb 
la temàtica d’aquest any: “Connecta la llum”, 
la dependència a les noves tecnologies, 
l’adquisició de les matèries primeres per 
construir-les, etc.

Aquest arbre pot significar el nostre planeta? Com?

En aquest cas, què poden significar les granades i 
el podador? I podem fer alguna cosa al respecte?

*Activitat inspirada en una activitat de la revista 
Misión Joven nº 389.
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   Text

TRÀILER DISCONNECT (DESCONEXIÓN)
https://www.youtube.com/
watch?v=EhhvZqQQlfI

Sinopsis: 
És una història sobre la incomunicació centrada 
en un grup de persones a la recerca de 
connexions humanes en l’interconnectat món 
actual de les xarxes social, Twitter, Facebook, etc.

Com afecten les noves tecnologies en la 
societat? Ens apropen o ens allunyen entre 
nosaltres?

LA MISIÓN DE LAS MANOS,
M. Menapace , monjo i escriptor argentí

Quien cultiva su tierra
se hartará de pan;
quien persigue sombras
es un imbécil.

(Proverbios 12, 11)

No tenemos en nuestras manos las soluciones 
para los problemas del mundo, pero frente a 
los problemas del mundo, tenemos nuestras 
manos. Cuando el Dios de la historia venga, nos 
mirará las manos.

El hombre de la Tierra no tiene el poder de 
suscitar la primavera, pero tiene la oportunidad 
de comprometer sus manos con la primavera. 
Y así que la primavera lo encuentra sembrando. 
Pero no sembrando la primavera; sino 
sembrando la tierra para la primavera. Porque 
cada semilla, cada vida que en el tiempo de 
invierno se entrega a la tierra, es un regalo que 
se hace a la primavera. Es un comprometer las 
manos con la historia.

Sólo el hombre en quien el invierno no ha 
asesinado la esperanza, es un hombre con 
capacidad de sembrar. El contacto con la tierra 
engendra en el hombre la esperanza. Porque la 
tierra es fundamentalmente el ser que espera. 
Es profundamente intuitiva en su espera de la 
primavera, porque en ella anida la experiencia 
de los ciclos de la historia que ha ido haciendo 
avanzar la vida en sucesivas primaveras 
parciales.

El sembrador sabe que ese puñado de trigo 
ha avanzado hasta sus mansos de primavera 
en primavera, de generación en generación, 
superando los yuyales, dejándolos atrás. 
Una cadena ininterrumpida de manos 
comprometidas ha hecho llegar hasta sus 
manos comprometidas, esa vida que ha de ser 
pan.
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En este momento de salida del invierno 
latinoamericano es fundamental el compromiso 
de siembra. Lo que ahora se siembra, se 
hunde, se entrega, eso será lo que verdeará en 
la primavera que viene. Si comprometemos 
nuestras manos con el odio, el miedo, la 
violencia vengadora, el incendio de los 
pajonales, el pueblo nuevo sólo tendrá cenizas 
para alimentarse. Será una primavera de tierras 
arrasadas donde sólo sobrevivirán los yuyos más 
fuertes o las semillas invasoras de afueras.

Tenemos que comprometer nuestras manos 
en las siembras. Que la madrugada nos 
encuentre sembrando. Crear pequeños 
tablones sembrados con cariño, con verdad, con 
desinterés, jugándonos limpiamente por la luz 
en la penumbra del amanecer. Trabajo simple 
que nadie verá y que no será noticia. Porque la 
única noticia auténtica de la siembra la da sólo 
la tierra y su historia, y se llama cosecha. En las 
mesas se llama pan.

Des d’aquest punt de vista, Promises retrata amb 
tota la cruesa l’abisme que separa les diverses 
realitats d’un conflicte etern i aparentment
irresoluble, però ofereix també una llum 
d’esperança cap a la capacitat innata que els 
humans podem tenir d’entendre’ns  
i conviure.

Busca dins de tu la solució de tots els 
problemes, fins i tot d’aquells que creguis més 
exteriors i materials. Dins de tu està sempre el 
secret, dins de tu estan tots els secrets.

Encara per obrir-te camí en la selva verge, 
encara per a alçar un mur, encara per a fer un
pont, has de buscar abans, en tu, el secret.

Dins de tu hi ha estesos ja tots els ponts, estan 
tallades dins de tu les males herbes i lianes 
que tanquen els camins. Totes les arquitectures 
estan ja alçades, dins de tu.

Pregunta a l’arquitecte amagat. Ell et donarà les 
seves fórmules.

Abans d’anar a buscar la destral de més tall, la 
piqueta més dura, la pala més resistent, entra en 
el teu interior i pregunta...

I sabràs l’essencial de tots els problemes i se 
t’ensenyarà el millor de totes les fórmules, i se’t 
donarà la més sòlida de totes les ferramentes.
I encertaràs constantment, ja que dins de tu 
portes la llum misteriosa de tots els secrets.
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