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Expliquen que un jove passejava una vegada 
per una ciutat desconeguda, quan, de 
sobte, es va trobar amb un comerç sobre la 
marquesina on es llegia un estrany rètol: «La 
Felicitat». En entrar va descobrir que, després 
dels mostradors, els qui despatxaven eren 
àngels. I, mig espantat, es va apropar a un 
d’ells i li va preguntar:  
 
- «Per favor, què venen ací?»  
- «Ací? —va respondre l’àngel—. Ací venem 
absolutament de tot».  
- «Ah! — va dir sorprès el jove—. Serveixen-me 
aleshores la fi de totes les guerres del món; 
moltes tones d’amor entre els homes; un gran 
bidó de comprensió entre les famílies; més 
temps dels pares per jugar amb els seus fills...»  
 
Va prosseguir fins que l’àngel, molt respectuós, 
li va tallar la paraula i li va dir:  
- «Perdone vostè, senyor. Crec que no m’he 
explicat bé. Aquí no venem fruits, sinó llavors.»  
 
Als mercats de Déu (i en els de l’ànima) 
sempre és així. Mai et venen amor ja fabricat; 
t’ofereixen una llavoreta que tu has de plantar 
en el teu cor; per regar i conrear mimosament; 
que has de preservar de les gelades i defensar 
dels freds, i que, per fi, tard, molt tard, qui 
sap en quina primavera, acabarà florint i 
il·luminant-te l’ànima. 

 

I amb la pau passa el mateix. Hi ha qui els 
agradaria acudir a un comerç, pagar unes 
quantes pessetes o uns quants milions i portar-
se ja ben empaquetadets uns quilos de pau 
per a la seua casa o per al món. 
 
Clar que a la gent, aquest negoci, no li agrada 
gens. Seria molt més còmode i senzill que t’ho 
donaren ja tot fet i empaquetat. Que un només 
haguera d’agenollar-se davant Déu i dir-li: «Vull 
pau» i la pau vinguera volant com una coloma. 
Però resulta que Déu té més cor que mans. 
 
Bé, vaig a explicar-me, no entengueu aquesta 
última frase com una heretgia. Va succeir en 
l’ultima guerra mundial: en una gran ciutat 
alemanya, els bombardejos van destruir la més 
bella de les seues esglésies, la catedral. I una 
de les “víctimes” va ser el Crist que presidia 
l’altar major, que va quedar literalment 
destrossat. En concloure la guerra, els 
habitants d’aquella ciutat van reconstruir amb 
paciència mosaïcista el seu Crist bombardejat, 
i, enganxant tros a tros, van arribar a formar-
ho de nou tot el seu cos... menys els braços. 
D’aquests no havia quedat ni rastre. I què s’ha 
de fer? Fabricar-li uns de nous? Guardar-ho per 
sempre, mutilat com estava, en una sagristia? 
Van decidir retornar-ho a l’altar major, tal 
com havia quedat, però en el lloc dels braços 
perduts van escriure un gran rètol que deia:

«Des d’ara, Déu no té més braços que els 
nostres.» 
 
I allí està, convidant a col·laborar amb Ell, 
aquest Crist dels braços inexistents. 
 
Bé, en realitat, sempre ha sigut així. Des del 
dia de la creació Déu no té més braços que 
els nostres. Ens els va donar precisament per 
suplir els seus, perquè foren nosaltres els qui 
multiplicàrem la seua creació amb les llavors 
que Ell havia sembrat. 
 
José Luis Martín Descalzo, “Raons per a 
l’esperança”
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PRESENTACIÓ:

Els materials de la Llum de la Pau de Betlem de 
2010 conviden als xiquets, xiquetes i joves de 
l’agrupament escolta, del grup de catequesis, 
de classe, etc., a aprendre a ser bons i bones 
agricultores i per tant a realitzar cadascuna de 
les tasques necessàries per sembrar i poder 
recollir una bona collita. Els materials estan 
desglossats en les següents fases: 
 
1. Traure males herbes: Hem de traure algunes 
coses que impedeixen que ens obrim a 
experiències noves i enriquidores ja que ens 
distrauen o ens trauen temps: impedeixen 
que conreem la llavor de la Llum de la Pau 
(videojocs, TV, comoditat,... ).  

2. Llevar pedrots: hi ha pedres dins de 
cadascun de nosaltres que ens impedeixen 
estimar i suposen un obstacle per conrear la 
llavor de la Llum de la Pau i hem d’eliminar-les 
(discriminació, enveges, rebuig al diferent,…). 
 
3. Adobar:  hem d’analitzar quines coses ens 
ajuden a créixer i a millorar com a persona 
(escoltar els altres, ajudar a qui ho necessita, 
acompanyar al qui està sol,… ). 

 

4. Regar: l’aigua és imprescindible per conrear 
la llavor de la Llum de la Pau i és un ben escàs: 
controlem el que consumim? (lleminoples, 
roba, paper,… ). 
 
5. Donar fruit: descobrir si som capaços de 
transmetre la llavor de la LPB que anem a 
conrear: a qui anem a oferir la Llum quan la 
recollim? Com podem ser Llum en la nostra 
vida? (al col·legi, a un familiar,…, sent alegres, 
sent positius,… ).  

Per poder realitzar cadascuna d’aquestes 
tasques trobareu activitats, cançons, una 
pregària, un text evangèlic i altres textos 
(contes, poemes, etc). 

Aquest material no és per fer una sessió 
amb tot el proposat, està pensat perquè el 
cap d’unitat, el catequista o el mestre trobe 
una sèrie de recursos a utilitzar en les seues 
sessions de treball i els adapte al seu grup, al 
temps del qual dispose, etc .

Els materials estan dividits per edats:
· De 6 a 10 anys: Franja groga.
· De 10 a 14 anys: Franja blava.
· De 14 a 17 anys: Franja roja.
· De 17 en avant: Franja verda.  
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FASE TRAURE MALES HERBES

OBJECTIUS Ser capaç d’establir prioritats en la nostra vida.

FRANGES: Activitat Cançó Pregària Text Bíblic Altres textos: Contes, poemes....

GROGA S’ha d’establir un ordre. “No hay tiempo “Ensenya’m  Efesis 5, 15. L’amor i el temps.
  que perder” Maná. a buscar temps.”

BLAVA S’ha d’establir un ordre. “No hay tiempo “Déu vol un poc  Efesis 5, 15. L’amor i el temps.
  que perder” Maná. del seu temps”.

ROJA S’ha d’establir “Tiempo”. “Reservar temps”. Lluc 10, 38-42. La maionesa i el cafè.
 un ordre./ Prioritzar. “No hay tiempo  Efesis 5, 15. El banc del tiemps.
  que perder” Maná.

VERDA S’ha d’establir  “Tiempo”. “Reservar temps”. Lluc 10, 38-42. La maionesa i el cafè.
 un ordre./ Prioritzar. “No hay tiempo   Deuteronomi 11-14 . El banc del temps.
  que perder” Maná. 
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TRAURE MALES HERBES

Els dies són molt llargs però mai tenim temps 
de fer tot el que volem o hem de fer. Potser el 
problema està en com organitzem el nostre 
temps, en quines coses prioritzem i quines 
deixem per al final. Anem a intentar aprendre 
a establir aquestes prioritats de manera que 
puguem arribar a tot, o almenys al fet que el 
que es quede per fer siga allò que realment no 
tinga importància.

ACTIVITATS

CAL ESTABLIR UN ORDRE 

(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

Es tracta d’agafar tres pots de maionesa o 
similars buits o tres recipients iguals. Abans 
de fer l’activitat amb els i les xiquets, xiquetes 
i joves, hem d’omplir un de pilotes de ping-
pong, a continuació ficar bales (les que 
càpiguen), finalment sorra, també tota la 
que càpiga. Hem de buidar-ho i separar els 
materials. Hem d’aconseguir 3 lots iguals de 
materials un per a cada pot. 

S’omplin els 3 pots: el primer comença ficant 
primer la sorra, després les bales i després les 
pilotes de ping-pong (no cabrà tot); el segon 
comença per les bales, la sorra i les pilotes de 
ping-pong (tampoc cabrà tot) i finalment es fa 
en l’ordre correcte i aleshores ha de cabre tot. 

L’activitat és la mateixa per a totes les franjes 
però no així la reflexió.

FRANJA GROGA: Hem de saber fer les coses 
en l’ordre correcte: obligacions i diversions. 
Podem dir que les pilotes són les obligacions 
escolars, les bales les obligacions a casa i la 
sorra la diversió i els amics, que sempre han 
de tenir un lloc, però quan les altres coses 
estiguen a punt. 

FRANJA BLAVA: Quan tenim o volem fer moltes 
coses, hem de determinar la importància de 
cadascuna per si no ens dóna temps a fer-ho 
tot, deixar per al final el que menys importa o 
el que es puga fer en un altre moment. Es pot 
considerar que les pilotes són les obligacions 
del col·legi i de col·laboració a casa, les bales 
serien ajudar als altres en general i la sorra la 
diversió.

FRANJA ROJA: Se li dóna un significat a 
cadascun dels materials i es valora quin ha 
de ser cadascun. Depenent del tipus de 
joves que ens trobem, i del seu moment de 
desenvolupament, caldrà incloure la parella, el 
treball, la formació extraescolar, els moments 
de reflexió, etc.

FRANJA VERDA: Se li dóna un significat a 
cadascun dels materials i es valora quin ha 
de ser cadascun. Depenent del tipus de 
joves que ens trobem, i del seu moment de 
desenvolupament, caldrà incloure la parella, el 
treball, la formació extraescolar, els moments 
de reflexió, etc.
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CANÇONS

NO HAY TIEMPO QUE PERDER (MANÁ)  

(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

Ya me harté de estar aburrido, 
no tengo más tiempo que perder, 
me voy a largar 
en busca de un sueño, 
de nuevo a empezar,  
un nuevo día vendrá. 
 
Yo no sé que hay en el camino 
pero lo tengo que cruzar, 
si tropiezo y me caigo en el intento me paro 
otra vez, 
no hay nada que perder 
 
No hay nada que perder, 
tienen que entender 
que uno tiene que luchar, 
no hay nada que temer 
en mi tengo que creer 
y nadie me va a parar. 
 
La vida no son rosas 
y a veces te puedes espinar. 
Cuando sienta que tengo 
el mundo en mi contra 
lucharé hasta el final 
nadie me va a parar. 

 

No hay nada que perder, 
tienen que entender 
que uno tiene que luchar, 
no hay nada que temer 
en mi tengo que creer 
y nadie me va a parar.

Yo tengo que vivir 
el tiempo es corto, 
tengo valor y no temor,porque 
yo creo en algo 
yo tengo que soñar 
así nadie me va a parar 
así puedo volar. 
 
No dudaré 
yo sé quien yo soy 
y hacia donde yo voy 
oh, no dudaré 
si to sigo a mi corazón 
todo es posible. 
 
No hay nada que perder, 
tienen que entender 
que uno tiene que luchar, 
no hay nada que temer 
en mi tengo que creer 
y nadie me va a parar. 

 

No hay nada que perder 
no hay nada que temer 
no hay nada que perder 
nada, nada que temer 
con valor, 
lucharé por siempre. 
Sin temor, 
haré lo imposible, 
lucharé por siempre, 
haré lo imposible
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TIEMPO 

(Franja Roja i Verda)

Tiempo de reír, tiempo de llorar
Tiempo de triunfar y de fracasar
Tiempo de quererte y que te quieran
De quedarte dentro o de venirte fuera.
Tiempo de subir a las alturas
Tiempo de buscar en la basura
Tiempo de morir, tiempo de matar
Tiempo de agarrar tiempo de soltar.
De volver atrás, convertirse en sal
De apretar los dientes, de mirar atrás
De volverse fuerte, de gritar al mar
De vaciar las manos, de ganarse el pan.
Tiempo de morder, tiempo de soltar
Tiempo de plantar, tiempo de arrasar
Tiempo de aguantar, tiempo de explotar
Tiempo de guardar, tiempo de tirar.

Tiempo de arrancar, tiempo de plantar
Tiempo de rasgar, tiempo de curar
Tiempo de rezar y de blasfemar
Tiempo de gritar, tiempo de callar.
Tiempo de comer, tiempo de ayunar
Tiempo de partir y de regresar
Tiempo de abrasar y de congelar
Tiempo de engañar y decir verdad.
De mirar al suelo, tiempo de escuchar
De tocar el cielo, tiempo de opinar
Tiempo de ser niño, y de ser mayor
Tiempo para ti, tiempo de los dos.

De volver atrás, convertirse en sal
De apretar los dientes, de mirar atrás
De volverse fuerte, de gritar al mar
De vaciar las manos, de ganarse el pan.
Tiempo de morder, tiempo de soltar
Tiempo de plantar, tiempo de arrasar
Tiempo de aguantar, tiempo de explotar
Tiempo de guardar, tiempo de tirar.
De tocar el cielo al decir te quiero
De ser nieto, hijo, padre o abuelo
De vivir borracho, de volverse abstemio
De soltar amarras o de echar el freno.
Tiempo para mí y para los demás
Y si soy ladrón pude ser legal
Tiempo de saltar tiempo de parar
Tiempo de cantar tiempo de buscar.
Tiempo, tiempo, tiempo mucho
tiempo más
Cada cual sabrá en que tiempo está
Tiempo de actuar tiempo de observar
En el tiempo está toda la verdad.

PREGÀRIES

ENSENYA’M A BUSCAR TEMPS 

(Franja Groga)

Vull ser bé, Jesús, 
vull ser bon fill, 
i vull ser bo en el col·le. 
Ensenya’m a buscar 
temps per a tot, 
i temps per a tots. 
Fes que no em baralle ni m’enfade  
amb els meus amics o la meua família 
perquè això és perdre el temps. 
Fes que escolte amb humilitat 
els seus consells i les seues paraules. 
Que sempre tinga un somriure 
i temps per ajudar als altres. 
Ajuda’m a ser bona companyia 
i a portar esperança. 
Vull ser tan bon amic 
com tu ho eres amb mi i  
tan bon fill com tu ho eres amb Déu.
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DÉU VOL UN POC DEL TEU TEMPS 

(Franja Blava)

Quan t’aixecaves aquest matí,  
t’observava i esperava que em parlares,  
encara que fóra unes quantes paraules,  
preguntant la meua opinió o agraïnt-me,  
per alguna cosa bé que t’haja succeït ahir. 
Vas estar tot el dia molt ocupat. 
T’estime tant que espere tots els dies una 
pregària,  
un pensament o una mica de gratitud del teu 
cor.  
 
Bé, t’estàs aixecant com cada dia, 
i una altra vegada esperaré sense res més que 
el meu amor per tu,  
esperant que el dia de hui em dediques una 
mica de temps. 
 
Que tingues un bon dia! 

- Et done gràcies, Senyor, per no cansar-te 
d’esperar,
per confiar sempre en mi i en què et vaig a 
parlar
i et demane que a més d’esperar-me em 
continues parlant,
perquè en escoltar-te ja t’estic dedicant alguna 
part del meu temps.

RESERVAR TEMPS 
(Franja Roja i Verda)

Vull aprendre a 
Reservar temps per RIURE,  
és la música de l’ànima.  
Reservar temps per LLEGIR,  
és la base de la saviesa.  
Reservar temps per PENSAR,  
és la font del poder. 
Reservar temps per TREBALLAR,  
és el preu de l’èxit.  
Reservar temps per DIVERTIR-ME,  
és el secret de la joventut eterna.  
Reservar temps per SER AMIC,  
és el camí de la felicitat.  
Reservar temps per SOMIAR,  
és el mitjà de trobar els teus objectius.  
Reservar temps per SER ÚTIL Als ALTRES,  
Reservar temps per ESTIMAR I SER ESTIMAT,  
és el privilegi dels fills de Déu.  
En la vida no es perd el temps, 
Es perd la vida, en perdre el temps.

TEXTOS BÍBLICS

EFESIS 5, 15-16 
(Franja Groga, Blava i Roja)

Mireu, doncs, atentament, comuns heu de 
comportar: no sigueu insensats, sinó assenyats. 
Procureu treure partit del moment present, 
perquè els temps que vivim són dolents. 
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LLUC 10, 38-42 

(Franja Roja i Verda)
 
Mentre feien camí, Jesús va entrar en un poble, 
i l’acollí una dona que es deia Marta. Una 
germana d’ella, que es deia Maria, es va seure 
als peus del Senyor i escoltava la seua paraula. 
Marta, que estava molt atrafegada per poder-
lo obsequiar, s’hi va atansar i digué: 
-Senyor, ¿no et fa res que la meva germana 
m’haja deixat tota sola a fer la feina? Digues-li 
que em vinga a ajudar. 
El Senyor li va respondre: 
-Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa 
per moltes coses, quan només n’hi ha una de 
necessària. Maria ha escollit la millor part, i no 
li serà pas presa.

ALTRES TEXTOS
L’AMOR I EL TEMPS 

(Franja Groga i Blava)
 
Va haver-hi un temps en el qual, en una 
illa molt xicoteta confosa amb el paradís, 
habitaven els sentiments com vam habitar hui 
a la terra. En aquesta illa vivien en harmonia 
l’Amor, la tristesa, i tots els altres sentiments. 
Un dia en un d’aquests que la natura semblava 
estar enfadada, l’amor es va despertar aterrit 
sentint que la seua illa estava sent inundada.  
Però es va oblidar ràpid de la por i va tenir 
cura que tots els sentiments se salvaren. Tots 
van córrer i van prendre els seus vaixells i van 
córrer, i van pujar a una muntanya ben alta, on 
podrien veure l’illa com s’inundava però sense 
que corregueren perill.  
Només l’amor no va córrer, l’amor mai corre. 
Ell volia quedar-se una miqueta més a la seua 
illa, però quan s’estava quasi ofegant se’n va 
recordar que no havia de morir. Llavors va 
córrer en direcció als vaixells que van partir i va 
cridar demanant auxili. 
La Riquesa, sentint el seu crit, va tractar de 
respondre que no podria portar-ho ja que amb 
l’or i la plata que carregava temia que el seu 
vaixell s’enfonsara.  
Va passar llavors la Vanitat que també va dir 
que no podria ajudar-ho, perquè l’amor s’ havia 
embrutat ajudant als altres, i la Vanitat, no 
suportava la brutícia. 

 

Darrere de la Vanitat va venir la Tristesa que 
se sentia tan decaiguda que no volia estar 
acompanyada per ningú.  
Va passar també l’Alegria, però tan alegre 
estava que no va sentir la suplica de l’amor.  
Sense esperança l’Amor es va asseure sobre 
l’ultima pedra que encara es veia sobre la 
superfície de l’aigua i va començar a minvar.  
El seu plor va ser tan trist que va cridar 
l’atenció d’un ancià que passava amb el seu 
vaixell. El vellet va prendre  l’Amor en els seus 
braços i el va portar cap a la muntanya més 
alta, juntament amb els altres sentiments.  
Recuperant-se, l’amor li va preguntar a la 
Saviesa qui era el vellet el que el va ajudar... 
al qui aquesta va respondre..... “El Temps”..... 
l’Amor va qüestionar: ...”Per què solament el 
Temps ha pogut portar-me ací?”.... La Saviesa 
llavors va respondre:  
“Perquè només el Temps té la capacitat 
d’ajudar a l’Amor a arribar als llocs més difícils, 
per això cal saber aprofitar-ho”... 
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LA MAIONESA I EL CAFÈ 

(Franja Roja i Verda)

Quan les coses a la vida semblen massa difícils, 
quan 24 hores al dia no són suficients, recorda 
el pot de maionesa i el cafè. 
Un professor, davant de la seua classe de 
filosofia sense dir paraula, va prendre un 
pot gran i buit de maionesa i va procedir a 
omplir-lo amb pilotes de golf. Després els va 
preguntar als seus estudiants si el pot estava 
ple. Els estudiants van estar d’acord en dir que 
sí. 
El professor va agafar una capsa plena 
de caniques i la va buidar dins del pot de 
maionesa. Les bales van omplir els espais buits 
entre les pilotes de golf. El professor va tornar 
a preguntar als estudiants si el pot estava ple i 
ells van tornar a dir que sí. 
Després el professor va agafar una capsa 
amb sorra i la va buidar dins del pot.Per 
descomptat, la sorra va omplir tots els espais 
buits i el professor va preguntar novament 
si el pot estava ple. En aquesta ocasió els 
estudiants van respondre amb un sí unànime. 
El professor ràpidament, va afegir dues tasses 
de cafè al contingut del pot i efectivament va 
omplir tots els espais buits entre la sorra. Els 
estudiants reien en aquesta ocasió. 
Quan el riure es va anar apagant, el professor 
va dir: «Vull que s’adoneu que aquest pot 
representa la vida. Les pilotes de golf són les 
coses importants, la família, els fills, la salut, els 
amics, les coses que t’apassionen. Són coses 

que encara que tot el demés ho perdérem, i 
només aquestes quedaren, les nostres vides 
encara estarien plenes. Les bales són les altres 
coses que importen, com la feina, la casa, el 
cotxe, etc. La sorra és tota la resta, les xicotetes 
coses.»  
«Si posem la sorra en el pot primer, no hi haurà 
espai per a les bales ni per les pilotes de golf. 
El mateix passa amb la vida. Si utilitzem tot el 
nostre temps i energia en les coses xicotetes, 
mai tindrem lloc per les coses realment 
importants. Presta atenció a les coses que són 
crucials per a la teua felicitat. Juga amb els teus 
fills, dóna’t temps per anar al metge, vés amb 
la teua parella a sopar, practica el teu esport o 
afició favorita.
Sempre hi haurà temps per netejar la casa i 
reparar la clau de l’aigua. Ocupa’t de les pilotes 
de golf primer, de les coses que realment 
importen.» 
Un dels estudiants va aixecar la mà i va 
preguntar què representava el cafè. El 
professor va somriure i va dir: «Que bo que ho 
preguntes! 
Només és per demostrar que no importa 
com ocupada teua vida puga semblar, ja que 
sempre hi ha lloc per un parell de tasses de 
cafè amb un amic.» 

EL BANC DEL TEMPS 

(Franja Roja i Verda)

Imagina’t que existeix un banc que cada 
endemà acredita en el teu compte la suma de 
86.400 euros.  
No arrossega el teu saldo dia a dia: cada nit 
esborra tot el que no vas utilitzar durant el dia, 
qualsevol que siga la quantitat. 
 
Què faries? Retirar fins a l’últim centau, per 
descomptat! 
 
Cadascun de nosaltres té aquest banc, el seu 
nom és temps.  
Cada matí, aquest banc t’acredita 86.400 
segons.  
 
Cada nit aquest banc esborra i dóna com 
perduda tota la quantitat d’aquest crèdit que 
no hages invertit en un bon propòsit. 
 
Aquest banc no arrossega saldos ni permet 
canvis sobtats.  
Cada dia t’obre un nou compte, cada nit 
elimina els saldos del dia.  
Si no utilitzes els teus dipòsits del dia, la 
pèrdua és teva.  
No es pot fer marxa enrere ni existeixen el girs 
a compte del dipòsit de l’endemà..  
 
Has de viure el present amb els depòsits de hui.  
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Inverteix de la millor manera per aconseguir el 
millor en salut, felicitat i èxit.  
El rellotge segueix la seua marxa. Aconsegueix 
el màxim en el dia. 
 
Per entendre el valor d’un any, pregunta a 
algun estudiant que implica el període d’un 
any d’estudis.  
 
Per entendre el valor d’un mes, pregunta a una 
mare que va donar llum al seu bebè  prematur.  
 
Per entendre el valor d’una setmana, pregunta 
a l’editor d’un setmanari.  
 
Per entendre el valor d’una hora, pregunta als 
amants que esperen a trobar-se.  
 
Per entendre el valor d’un minut, pregunta a 
una persona que ha perdut el tren.  
 
Per entendre el valor d’un segon, pregunta a 
una persona que per els pels evita un accident.  
 
Per entendre el valor d’una mil·lèsima de 
segon, pregunta a la persona que va guanyar 
una medalla de plata en les olimpíades.  
 
Aprecia cada moment que vius, i aprecia’l més 
si el comparteixes amb algú especial, prou 
especial com per dedicar-li el teu temps, i 
recorda que el temps no espera per ningú.
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FASE LLEVAR PEDROTS

OBJECTIUS Acceptar i valorar allò que és diferent, descobrir què ens enriqueix i descobrir i saber rebutjar allò que ens impedeix estimar

FRANGES: Activitat Cançó Pregària Text Bíblic Altres textos: Contes, poemes....

GROGA Estimar entregant-se “La rosa de los vientos”  “Ensenya’m a estimar”. Cor, 13. El búfal i el mico
 als altres. Mago de Oz.  Jn 15, 9-17. Poema dels amics. (Borges)
  “Si conocieras cómo    
  te amo” Glenda  

BLAVA Estimar entregant-se  “La rosa de los vientos” “Ensenya’m a estimar”. Cor, 13. El búfal i el mico (Borges)
 als altres. Mago de Oz.  Jn 15, 9-17. Poema des amics (Borges)
  “Si conicieras cómo 
  te amo” Glenda.

ROJA Estimar entregant-se  “Eres tonto” “Queda prohibit” Mt 19, 16-24. I un aprèn
 als altres. El canto del Loco. Pablo Neruda. Jn 15, 9-17.  Poema dels amics (Borges)
   “Vull aprendre a estimar”   “Si conicieras cómo te amo”
   Teresa de Calcuta.  Glenda.

VERDA Estimar entregant-se  “Eres tonto” “Queda prohibit” Mt 19, 16-24. I un aprèn
 als altres. El canto del Loco. Pablo Neruda. Jn 15, 9-17. Propuesta de valors de l’Evangeli
   “Vull aprendre a estimar”   “Si conicieras cómo te amo” 
   Teresa de Calcuta.  Glenda.

NOTA: El text “Poema a los amigos” és un vídeo.
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LLEVAR PEDROTS 

Si alguna cosa ens ha de caracteritzar als 
cristians és l’amor i el proïsme. Ara bé, no 
sempre som capaços d’obrir-nos a l’amor. Tots 
i totes tenim coses en el nostre interior que 
ens impedeixen sentir i expressar aquest amor, 
que ens mantenen allunyats i allunyades, 
especialment de tot allò que per ser diferent, 
ens resulta difícil d’acceptar i molt més difícil 
d’estimar. 
 
Llevar pedrots de la terra que anem a conrear 
suposa buidar el nostre cor de totes aquelles 
coses que ens impedeixen acceptar i valorar 
allò que és diferent i descobrir que ens 
enriqueix, deixar-nos portar i aprendre a 
estimar com ens estima Jesús, fins a l’extrem 
de donar la vida pels altres.

FRANJA GROGA

ACTIVITATS

ESTIMAR ENTREGANT-SE ALS ALTRES 
(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

“NO HI HA AMOR MÉS GRAN QUE DONAR LA 

VIDA PELS AMICS” JN 15, 9-17:
 
Una de les maneres d’estimar és donar-se als 
altres, és la manera que ens demana Jesús 
que va donar la seua vida per tots nosaltres. I 
quina millor manera de donar-se als altres que 
fent-los un servei per un xicotet sacrifici nostre, 
d’una xicoteta o gran renúncia. Proposem 
realitzar una acció concreta per dur a terme 
aquesta entrega als més necessitats. 
 
Segons la franja d’edat, del nombre de xavals 
que formen el grup i de la seua idiosincràsia, 
els responsables d’aquest, juntament amb els 
xiquets i xiquetes, poden triar una acció que 
permeta al grup fer-se present i/o ajudar en 
alguna activitat parroquial, de l’agrupament, 
del barri, de l’escola, etc, o fins i tot a iniciativa 
pròpia, proposar-la, planificar-la i executar-la 
per posteriorment analitzar en els diferents 
nivells. :

- A quin he renunciat jo per realitzar 
aquesta acció?
- De quin he hagut de privar-me?
- Com m’he sentit en realitzar-la? I després?

FRANJA GROGA. Els més xicotets poden 
preparar un betllem o unes nadales per oferir-
los en la celebració de Nadal de l’agrupament 
o de la parròquia, o dibuixar unes targetes 
de felicitació nadalenca, i sortir pel barri per 
regalar-les a la gent més gran, i fins i tot a altres 
xiquets i xiquetes, com un gest d’apropament i 
de servei al proïsme.  

FRANJA BLAVA. Podria organitzar una 
recollida de joguines de segona mà o menjar 
nadalenc, reparar, netejar-los i lliurar-los a 
alguna organització que treballe amb xiquets 
(pallassos sense fronteres, Càritas, hospitals, 
etc ...) o fins i tot ser ells mateixos els que se’ls 
facen arribar a xiquets malalts, pobres, etc.  

FRANJA ROJA. podria organitzar una tómbola 
benèfica, amb la recaptació fer una aportació 
a alguna ONG, a l’acció social de la parròquia o 
institució similar per solidaritzar-i lliurar-se als 
més desfavorits de la societat.

FRANJA VERDA. podria assistir com a ajudant 
a algun menjador social, o institució de 
discapacitats, on col.laborar amb el treball i 
prendre consciència de la seua realitat i de les 
seues necessitats, aportant aire fresc i alegria i 
lliurant el seu temps i la seua persona. 
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CANÇONS

LA ROSA DE LOS VIENTOS (Mago de Oz) 

(Franja Groga i Blava)

Sí siembras una ilusión 
Y la riegas con tu amor 
Y el agua de la constancia 
Brotará en ti una flor 
Y su aroma y su calor 
Te arroparán cuando algo vaya mal. 
 
Sí siembras un ideal 
En la tierra del quizás 
Y lo abonas con el odio y la envidia 
Será imposible arrancar. 
La maldad 
De tu alma si en ella echó raíz. 
 
Y que mi luz te acompañe 
Pues la vida es un jardín 
Donde lo bueno y lo malo 
Se confunden y es humano 
A veces no saber elegir. 
 
Y sí te sientes perdido 
Con tus ojos nos has de ver. 
Hazlo con los de tu alma 
Y encontrarás la calma 
Tu rosa de los vientos seré. 
 
Sí siembras una amistad 
Con mimo plántala 
Y abónala con paciencia 

Pódala con la verdad 
Y transplántala con fe 
Pues necesita crecer 
 
Sí te embriagas de pasión 
Y no enfrías tu corazón 
Tartamudearán tus sentidos y quizás 
 
Hablará sólo el calor y no la razón 
Es sabio contar hasta diez.



SEMBRA-LA I SIÉMBRALA I SEMENTAA I SÉMALA I EREIN EZAZU  15

ERES TONTO (El canto del loco) 

(Franja Roja i Verda)

Esta historia que te cuento es como un grito 
Una voz desesperada que grita pidiendo 
auxilio 
Auxilio por no ver nada que me llene en el 
camino 
Auxilio por ver que hay mucha falta de cariño 
 
Me paro y me pregunto por qué no vives 
Rodeado de mas verdad y buscando 
desequilibrio 
Que te llene de valor y que te quite del suicidio 
No tener que depender para sentirte mas 
querido 
 
Usando menos el coco y un poquito mas la piel 
Ya que somos lo que somos y si no lo quieres 
ver 
Eres tonto! 
Si no te gustas es que no estás vivo 
Eres tonto! 
Pero eso es algo que nació contigo 
 
Y mañana al despertar, saltar de la cama 
Luchar tu mañana, mirar a la cara 
Que no eres nada 
 
Eres tonto! 
Salir a la calle sin la tontería 
Sacando de dentro entera tu vida 
Entera tu vida 

 

Parece que está de moda ir de tontito 
Aparentar ser la persona que siempre tu habías 
querido 
¿Por qué no te quieres aunque sea solo un 
poquito? 
¿Por qué no eres tú mismo y no algo parecido? 
 
Usando menos el coco y un poquito mas la piel 
Ya que somos lo que somos y si no lo quieres 
ver 
Eres tonto! 
Si no te gustas es que no estás vivo 
Eres tonto! 
Pero eso es algo que nació contigo 
 
Y mañana al despertar, saltar de la cama 
Luchar tu mañana, mirar a la cara 
Que no eres nada 
 
Eres tonto! 
Salir a la calle sin la tonteria 
Sacando de dentro entera tu vida 
Entera tu vida 
 
Ehh! 
 
Eres tonto! 
Y mañana al despertar, saltar de la cama 
Luchar tu mañana, mirar a la cara 
Que no eres nada 
 
Eres tonto! 
Salir a la calle sin la tonteria 
Sacando de dentro entera tu vida 
Entera tu vida

SI CONOCIERAS CÓMO TE AMO (GLENDA) 
(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

Si conocieras como Te Amo, si conocieras 
como Te Amo, dejarías de vivir sin amor. 
Si conocieras como Te Amo, si conocieras 
como Te Amo dejarías de mendigar cualquier 
amor. 
 
Si conocieras, como Te amo, como Te amo 
serias más feliz. 
Si conocieras como te busco, si conocieras 
como te busco dejarías que te alcanzara mi 
voz. 
 
Si conocieras como te busco, si conocieras 
como te busco dejarías que te hablara al  
corazón, si conocieras, como te busco, como te 
busco escucharías más mi voz.  

Si conocieras como te sueño me preguntarías 
lo que espero de ti. Si conocieras como te 
sueño buscarías lo que he pensado para ti. 
Si conocieras como te sueño, como te sueño 
pensarías más en Mi.
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PREGÀRIAES

ENSENYA’M A ESTIMAR 

(Franja Groga i Blava)
 
Quan veja algú 
que sofreix,
Jesús, ensenya’m a estimar. 
Quan tingua oportunitat de compartir el que 
tinc. 
Jesús, ensenya’m a estimar. 
Quan trobe a algú descoratjat o trist, 
Jesús, ensenya’m a estimar. 
Quan em necessiten 
en la meua família, 
Jesús, ensenya’m a estimar. 
Quan compartisca el meu temps 
amb els meus amics, 
Jesús, ensenya’m a estimar. 
Quan veja situacions que no siguen justes, 
Jesús, ensenya’m a estimar. 
Ensenya’m, Jesús amic, 
a donar la vida pels altres. 
A practicar el bé, i la justícia, 
a viure en pau i construïnt la pau. 
Ensenya’m a viure tot 
el que vas ensenyar 
per donar fruits d’esperança, 
on em toque viure. 

Marcelo A. Murúa

QUEDA PROHIBIT!  
(Franja Roja i Verda)
 
Queda prohibit plorar sense aprendre,  
aixecar-te un dia sense saber què fer,  
tenir por als teus records.  
Queda prohibit no somriure als problemes,  
no lluitar pel que vols,  
abandonar-ho tot per por,  
no convertir en realitat els teus somnis.  
 
Queda prohibit no demostrar el teu amor,  
fer que algú pague els teus deutes i el mal 
humor.  
 
Queda prohibit deixar als teus amics,  
no intentar comprendre el que van viure junts,  
cridar-los només quan els necessites.  
 
Queda prohibit no ser tu davant la gent,  
fingir davant les persones que no t’importen,  
fer-te el graciós per tal que et recorden,  
oblidar a tota la gent que et vol.  
 
Queda prohibit no fer les coses per tu mateix,  
no creure en Déu i fer el teu destí,  
tenir por a la vida i als seus compromisos,  
no viure cada dia com si fos un últim sospir.  
 
Queda prohibit enyorar a algú sense  
alegrar-te, oblidar els seus ulls, el seu riure,  
tot perquè els seus camins han deixat 
d’abraçar-se,  
oblidar el seu passat i pagar-ho amb el seu 
present.  

Queda prohibit no intentar comprendre a les 
persones,  
pensar que les seues vides valen més que la 
teua,  
no saber que cadascú té el seu camí i la seua 
felicitat.  
 
Queda prohibit no crear la teua història,  
no tenir un moment per a la gent que et 
necessita,  
no comprendre que el que la vida et dóna, 
també t’ho trau.  
 
Queda prohibit no buscar la teua felicitat,  
no viure la teva vida amb una actitud positiva,  
no pensar que podem ser millors,  
no sentir que sense tu aquest món no seria 
igual.

Pablo Neruda
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VULL APRENDRE A ESTIMAR 
(Franja Roja i Verda)

Senyor, quan tinga gana, dóna’m algú que 
necessite menjar; 
Quan tinga set, dóna’m algú que necessite 
aigua; 
Quan senta fred, dóna’m algú que necessite 
calor. 
Quan patisca, dóna’m algú que necessite 
consol; 
Quan la meua creu semble pesada, deixa’m 
compartir la creu de l’altre; 
Quan em veja pobre, posa al meu costat algun 
necessitat. 
Quan no tinga temps, dóna’m algú que 
necessite dels meus minuts; 
Quan patisca humiliació, dóna’m ocasió per 
elogiar a algú; Quan estiga desanimat, dóna’m 
algú per donar-li nous ànims. 
Quan vulga que els altres em comprenguen, 
dóna’m algú que necessita de la meua 
comprensió; 
Quan senta necessitat que tinguen cura de mi, 
dóna’m algú a qui puga atendre; 
Quan pense en mi mateix, torna la meua 
atenció cap a una altra persona. 
Fes-nos dignes, Senyor, de servir als nostres 
germans; 
Dóna’ls, a través de les nostres mans, no 
només el pa de cada dia, també el nostre amor 
misericordiós, imatge del teu. 

Mare Teresa de Calcuta M.C 

TEXTOS BÍBLICS

CORINTIS 13 (Franja Groga i Blava)

Si jo parlara els llenguatges dels homes i 
dels àngels però no estimara, seria com una 
esquella sorollosa o un címbal estrident.  Si 
tinguera el do de profecia i penetrara tots els 
designis amagats de Déu i tot el coneixement, 
si tinguera tanta fe que fóra capaç de moure 
les muntanyes, però no estimés, no seria res.  
Si repartira tots els meus béns als pobres, fins 
i tot si em venguera a mi mateix per esclau 
i tinguera així un motiu de glòria, però no 
estimara, de res no em serviria. 
 El qui estima és pacient, és bondadós; el qui 
estima no té enveja, no és altiu ni orgullós,  no 
és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja;  no 
s’alegra de la mentida, sinó que troba el goig 
en la veritat;  tot ho excusa, tot ho creu, tot ho 
espera, tot ho suporta. 
 L’amor no passarà mai. Vindrà un dia que el 
do de profecia serà inútil, que el do de parlar 
en llengües s’acabarà, que el do de conèixer 
serà també inútil.  Ara els nostres dons de 
coneixement i de profecia són limitats.  Però 
quan vindrà allò que és perfecte, serà inútil 
allò que és limitat.  Quan era un infant, parlava 
com un infant, pensava com un infant, raonava 
com un infant; però d’ençà que sóc un home, 
tinc per inútil el que és propi dels infants.  Ara 
hi veiem de manera fosca, com en un mirall 
poc clar; després hi veurem cara a cara. Ara el 
meu coneixement és limitat; després coneixeré 
del tot, tal com Déu em coneix.  Mentrestant, 
subsisteixen la fe, l’esperança i l’amor, tots tres; 
però l’amor és el més gran. 

MATEU 19, 16-24   
(Franja Roja i Verda)

Un jove anà a trobar Jesús i va preguntar-li: 
--Mestre, quina cosa bona haig de fer per a 
obtenir la vida eterna? 
 Jesús li digué: 
--Per què em preguntes sobre el que és bo? Un 
de sol és bo. Si vols entrar a la vida, guarda els 
manaments. 
 Ell li preguntà: 
--Quins? 
Jesús li respongué: 
-- No mates, no cometes adulteri, no robes, 
no acuses ningú falsament,  honra el pare i la 
mare, i estima els altres com a tu mateix. 
 El jove li va dir: 
--Tot això ja ho he complert. Què em falta 
encara? 
 Jesús li respongué: 
--Si vols ser perfecte, vés, ven tot el que tens 
i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. 
Després vine i segueix-me. 
 Quan aquell jove va sentir aquestes paraules, 
se n’anà tot trist, perquè tenia molts béns. 
 Llavors Jesús digué als seus deixebles: 
-- Us assegure que un ric difícilment entrarà al 
Regne del cel.  Més encara: és més fàcil que un 
camell passe pel forat d’una agulla que no pas 
que un ric entre al Regne de Déu. 
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JOAN 15,9-17 
(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

En aquell temps, va dir Jesús als seus deixebles:

  Tal com el Pare m’estima, també jo us estime 
a vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor. Si 
guardeu els meus manaments, us mantindreu 
en el meu amor, tal com jo guarde els 
manaments del meu Pare i em mantinc en el 
seu amor.
Us he dit tot això perquè la meva joia siga 
també la vostra, i la vostra joia siga completa. 
Aquest és el meu manament: que us estimeu 
els uns als altres tal com jo us he estimat. 
Ningú no té un amor més gran que el qui dóna 
la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus 
amics si feu el que jo us mane. Ja no us dic 
servents, perquè el servent no sap què fa el seu 
amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he 
fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare. 
No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us 
he escollit a vosaltres i us he confiat la missió 
d’anar per tot arreu i donar fruit, i un fruit que 
dure per sempre. I tot allò que demanareu al 
Pare en nom meu, ell us ho concedirà. Això us 
mane: que us estimeu els uns als altres.

ALTRES TEXTOS

EL BÚFAL I EL MICO 
(Franja Groga)
 
Sota un gran arbre dormia tranquil·lament 
un búfal, estava totalment relaxat i sospirava 
tranquil. 
Hi havia per allí a prop, un xicotet mico 
entremaliat que el mirava; i en veure’l tan 
tranquil va pensar que podia molestar aquell 
animal que semblava indefens. 
Es va apropar a ell i va començar a jugar amb 
les seues grans banyes. 
El búfal es va despertar espantat, però...quan 
va veure de què es tractava es va posar a 
menjar herba tranquil·lament. 
Però el mico necessitava que el búfal 
s’enfadara perquè sinó els seus jocs resultaven 
avorrits. 
Llavors es va posar a donar tombarelles 
trepitjant i aixafant la fresca herba que el búfal 
estava menjant. 
El búfal, ple de paciència, va anar a menjar a un 
altre costat. 
El mico no es donava per vençut i anava 
pensant coses que pogueren molestar més al 
búfal i va agafar un llarg bastó i va començar a 
donar-li cops darrere de l’orelles, perquè havia 
sentit dir que això molestava molt als animals. 
Com allò tampoc donava resultat, sense 
pensar-ho més, es va pujar a lloms del búfal 
i va començar a cavalcar aferrant-se de les 
banyes de búfal.
 

Però el búfal seguia sense enfadar-se que és el 
que el mico volia. 
Llavors... va aparèixer un fada i li va dir al búfal: 
“Si eres tan fort i tan poderós i aquest mico 
pesat tan xicotet, perquè no el travesses amb 
les teues banyes i així et deixarà en pau d’una 
vegada? 
El búfal va somriure i va contestar al fada: 
“Dona, no veus que la natura no li ha donat 
més capacitat per comprendre que puc 
liquidar-ho d’un sol cop? Què vols, que el faça 
sofrir només per ser jo una mica més feliç? 
La fada mai havia sentit paraules tan 
assenyades ni havia conegut a ningú tan 
amant de la pau i per això va pronunciar un 
conjur perquè el mico fos capaç de divertir-se 
sense molestar als altres.
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POEMA DELS AMICS (Borges) 

(Franja Groga, Blava i Roja)
 
No puc donar-te solucions per a tots els 
problemes de la vida, 
Ni tinc respostes per als teus dubtes o temors 
Però puc escoltar-te i compartir-ho amb tu 
No puc canviar el teu passat ni el teu futur. 
Però quan em necessitis estaré al teu costat. 
No puc evitar que ensopegues. 
Sols puc oferir-te la meva mà perquè et 
subjectes i no caigues. 
Les teues alegries, els teus triomfs i els teus 
èxits no són meus. 
Però gaudisc sincerament quan et veig feliç. 
No jutje les decisions que prens en la vida. 
Em limite a recolzar-te, a estimular-te i a 
ajudar-te si m’ho demanes. 
No puc traçar-te límits dins dels quals has 
d’actuar,
Però sí t’oferisc l’espai necessari per créixer. 
No puc evitar els teus sofriments quan alguna 
pena et partisca el cor. 
Però puc plorar amb tu i recollir els trossos per 
armar-ho de nou. 
No puc dir-te qui eres ni qui hauries de ser. 
Sols puc estimar-te com eres i ser el teu amic. 
En aquests dies vaig pensar en els meus amics 
i amigues, entre ells, vas aparèixer tu. 
No estaves a dalt, ni a baix ni al mig. 
No encapçalaves ni concloïes la llista. 
No eres el número u ni el número final.

 

I tampoc tinc la pretensió de ser el primer, el 
segon o el tercer de la teua llista. 
Prou que em vulgues com a amic. 
Gràcies per ser-ho.

UN ALTRE TEXT: I UN APRÈN 

(Franja Roja i Verda)
 
Després d’un temps, 
un aprèn la subtil diferència 
entre sostenir una mà 
i encadenar un ànima, 
i un aprèn que l’amor 
no significa ficar-se al llit 
i una companyia no significa seguretat 
i un comença a aprendre. 
Que els besos no són contractes i els regals no 
són promeses 
i un comença a acceptar les seues derrotes 
amb el cap alt i els ulls oberts i un aprèn a 
construir 
tots els seus camins en l’avui, 
perquè el terreny de demà
és massa insegur per a plans...
i els futurs tenen una forma 
de caure en la meitat. 
I després d’un 
temps un aprèn que si és massa, 
fins i tot la caloreta del sol crema. 
Així que un planta el seu propi jardí 
i decora la seua pròpia ànima, en lloc 
d’esperar que algú li porte flors. I 
un aprèn que realment pot aguantar, 
que un realment és fort, 
que un realment val, 
i un aprèn i aprèn... 
i amb cada dia un aprèn. 
 
Jorge Luis Borges
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PROPOSTA DE VALORS DE L’EVANGELI 

(Franja Verda)
 
Bàsicament, l’estil de vida que proposa 
el cristianisme, ho veiem reflectit en els 
evangelis, i es podria resumir de la següent 
manera:  
Al cristià no li preocupa ser ric, ni poderós, 
ni famós ni influent. Escull voluntàriament la 
pobresa i compartir les seues riqueses amb els 
necessitats.  
El cristià no es deixa vèncer per les adversitats 
ni pel sofriment, Conserva l’esperança i davant 
el mal, segueix creient en la victòria del bé. 
El cristià és solidari, plora amb el que plora i 
acompanya al que sofreix. 
El cristià no creu en la llei del més fort, sinó en 
la llei de l’amor. Lluita amb constància, però 
sense violència ni agressivitat. 
El cristià no és rancuniós, sap perdonar les 
ofenses i no és venjatiu. 
El cristià no accepta la injustícia ni la mentida. 
Es rebel·la contra l’odi i l’opressió. Desitja i lluita 
amb passió per un món més just i més humà.  
El cristià és sensible i està atent al dolor dels 
altres, és solidari amb els seus germans en 
els triomfs i els fracassos, en les penes i les 
alegries. 
El cristià es compromet amb els febles i 
necessitats. 
El cristià és de cor noble i sincer, senzill i 
incapaç de fer mal. Actua sense manipulació 
ni dobles intencions. Es lliura sense buscar 
premis ni recompenses. 

El cristià és honrat i diu la veritat, malgrat que 
això el pugui perjudicar. Defensa els drets dels 
més febles, denuncia les injustícies i falsedats, 
encara que per això s’hagi de veure perseguit 
o calumniat. 
El cristià confia en Déu i resa pels seus 
germans, per ell mateix i pels seus enemics.  
Aquest era l’estil de Jesús.

CANÇÓ: 

SI CONOCIERAS CÓMO TE AMO (GLENDA)

Si conocieras como Te Amo, si conocieras 
como Te Amo, dejarías de vivir sin amor. 
Si conocieras como Te Amo, si conocieras 
como Te Amo dejarías de mendigar cualquier 
amor. 
Si conocieras, como Te amo, como Te amo 
serias más feliz.  
Si conocieras como te busco, si conocieras 
como te busco dejarías que te alcanzara mi 
voz.
Si conocieras como te busco, si conocieras 
como te busco dejarías que te hablara al 
corazón, si conocieras, como te busco, como te 
busco escucharías más mi voz. 
Si conocieras como te sueño me preguntarías 
lo que espero de ti. Si conocieras como te 
sueño buscarías lo que he pensado para ti. 
Si conocieras como te sueño, como te sueño 
pensarías más en Mi.
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FASE ABONAR

OBJECTIUS Descobrir que algú ens necessita i que tots podem ser útils

FRANGES: Activitat Cançó Pregària Text Bíblic: Altres textos: Contes, poemes....

GROGA Abraçades gratis i  “Amigos del corazón” Jesús meu Gènesi 45,15. El Taxista.
 Això és una abraçada. Patito Feo.  Lluc 13. La importància dels 
     xicotetes detalls en el quotidià.

BLAVA Passar i Regalar  “Regala un somiure”  Pregària per somriure. Gènesi 17. Somriure es contagia.
 somriures. El Plan.  Lluc 13. Un somriure als llavis.
 “La Vida es bella”     La importància dels
 Miguel Bosé i Noa.    xicotets detalls en el quotidià.

ROJA Treball en equip. “Rumores del agua”  AcompanyantJesús. Romans 12. Dos illes germanes.
  Macaco.  Lluc 13. El pagès i els seus fills.
     Les oques.
     La importància dels 
     xicotets detalls en el quotidià. 

VERDA Xicotetes coses. “Somos luz” Macaco. Pregària per aprendre  Proverbis 12. Solucions per als
   a estimar.  Lluc 13. problemes del món.
     Bayacid.
     La importància dels 
     xicotets detalls en el quotidià.
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ADOBAR
 
Cada persona és única, cadascun de nosaltres 
té les seues pròpies característiques i unes 
qualitats especials i personals que ningú 
coneix com ell mateix. Tots tenim també les 
nostres limitacions i les nostres mancances 
encara que no sempre som capaces de 
detectar-les.  
Amb la tasca agrícola d’abonar, anem a tractar 
de descobrir que sempre hi ha algú que ens 
necessita, a causa d’aquestes limitacions i 
mancances, ja siguin de temps, de recursos, de 
capacitat, etc. Això ens porta a la conclusió que 
tots podem ser útils a algú en algun moment 
determinat. Per molt xicoteta que puga ser la 
nostra aportació, segur que amb ella ajudem a 
algú a avançar en la vida, a ser més feliç. Fem-ho.

FRANJA GROGA

 
ACTIVITATS

AIXÒ ÉS UNA ABRAÇADA. UNA QUÈ?

(Franja Groga)
 
Se seuen en cercle. A li diu a B que està a la 
seUa dreta: “Això és una abraçada” i n’hi dóna 
una. 
B pregunta: una què? i A respon “Una 
abraçada” i n’hi dóna. 
B li diu a C: “Això és una abraçada” i C pregunta 
a B: “Una què?”, i B pregunta a A: “una què?”. A 
contesta a B “Una abraçada” i n’hi dóna una. B 
es torna a C i li diu “una abraçada” i n’hi dóna....i 
així successivament. 
Però mentre A li diu al seu company de 
l’esquerra a Z: “això és una encaixada de 
mans” i n’hi dóna i aquest li pregunta: “una 
què?” seguint la mateixa fórmula. Quan les 
abraçades i les encaixada de mà es troben és 
divertidíssim... 

ABRAÇADES GRATIS 

(Franja Groga)

Durant el temps que estem reunits prepararem 
cartells que posen:

· ABRAÇADES GRATIS
· REGALE ABRAÇADES
· VULL ABRAÇAR-TE
· ….

I així, després, podem tots junts eixir a repartir 
abraçades, posant gran ímpetu al final de la 
sessió quan els nostres pares, avis, germans,... 
vinguen a arreplegar-nos. Ací es produirà una 
explosió d’abraçades.

PASSAR SOMRIURES (Franja Blava)
Indicacions: Els jugadors formen un cercle. Un 
d’ells somriu forçadament. De sobte fa el gest 
de “agafar” amb la mà el somriure i la bota a un 
altre. Tots els altres jugadors, han de romandre 
seriosos; ningú pot somriure, excepte el que 
rep el somriure, i fins quan la bota cap a una 
altra persona, després ha de romandre seriós. 
Van sortint del cercle, els que no compleixen 
les regles del joc.

REGALAR SOMRIURES (Franja Blava)
 Durant la sessió es van preparant papers 
amb somriures (exemple baix). En acabar es 
va pel nostre entorn proper posant aquestes 
somriures en cabines, fanals, parades 
d’autobús, a l’estil dels que es col.loquen 
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venent pisos, oferint treball, etc. Que el que 
necessite somriures, puga recollir les que 
nosaltres hem deixat. 

TREBALL EN EQUIP 
(Franja Roja)

1.- NUSOS
Tots tanquen els ulls i comencen a donar 
voltes buscant mans. Han d’agafar la mà d’una 
altra persona amb cadascuna de les seues. 
Quan estan tots agafats, obren els ulls i han 
de desfer els nusos sense deixar-se anar les 
mans, treballant junts per aconseguir-ho. És 
molt divertit encara que de vegades acabar en 
un cercle gran és impossible ja que el normal 
és que hi haja alguns nusos, i de vegades dos 
o més cercles independents o entrellaçats. Es 
necessita una cooperació de grup per desfer-
se. 

2 .- COREOGRAFIA
Amb una música enganxosa de fons, el 
grup, SENSE PARLAR, ha de organitzar-se per 
realitzar una senzilla coreografia. TOTS HAN DE 
COL·LABORAR. 
 
3 .- CADENA
Al principi de l’activitat, se’ls dóna a cadascun 
una cinta perquè posen el seu nom i la hi 
posen al canell (amb l’objectiu que siga una 
cosa seua). 
En acabar el dia, se’ls demana que se senten en 
cercle i se’ls comenta que el grup està format 
per tots i cada un d’ells. Simbòlicament se’ls 
demana que vagen nuant entre si les cintes 
per a formar una gran Cadena. 
La baula final ha de ser la cinta de JESUS. És la 
que ens manté units. 
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XICOTETES COSES

(Franja Verda)

Anem a deixar de pensar que les grans obres 
són les que canvien el món. 
El món comença a canviar pel nostre entorn. 
Fixem-nos en el més proper. A la nostra 
habitació, en el local de la meua associació, 
en el garatge de casa meua, a casa dels meus 
avis…. 
Deixem les nostres habituals grans serveis i 
comencem pel principi. “Perdem el temps a 
fer les coses que normalment no fem per que 
estem canviant el món, satisfent les nostres 
pròpies vanitats”:
• Arreglem la nostra habitació. 
• Visitem a algun familiar malalt que no visitem 
perquè estem amb altres malalts. 
• Compartim algun moment amb la nostra 
gent gran. 
• Ajudem en les tasques domèstiques. 
• Pintem aquella habitació que tant temps 
porten els nostres pares volent que pintem. 
• Parlem amb els nostres veïns. 
• Etc. 
No oblidem que som llum al món, i que no 
s’encén el llum per guardar-lo sota la taula, 
però no podem oblidar que les nostres cases 
també necessiten llum.

CANÇONS

AMIGOS DE CORAZON (Patito feo) 

(Franja Groga)

Quiero que cuentes conmigo
A donde vayas te sigo
Nosotros somos amigos
Amigos del corazón.

Y si tienes un problema
Si algo te llena de pena
Siempre estarán tus amigos
Amigos del corazón.
Para ayudar a que te sientas mejor
Para poder dejar atrás el dolor 
Porque en las buenas y en las malas yo estoy.

Amigo, dame un abrazo te pido
Que no está todo perdido
Se viene un mundo mejor.

Amigo, hay que seguir el camino
Para llegar al destino
No hay que soltar el timón contra el viento 
Y marea,¡amigo!
Contra todo lo que sea,¡amigo!
Amigos del corazón. 

REGALA UN SOMRIURE (El plan)

(Franja Blava)

Para que el pueda tener lo que ha soñado 
para hacerlo feliz dale un regalo... 
...para que el pueda tener lo que ha soñado 
para hacerlo feliz dale un regalo 
que sea de corazón, que sea con amor... 
...regala una sonrisa, regala el corazón 
la mejor forma de ayudar, la mejor forma de 
amar 
regala una sonrisa que sea la mejor 
es momento de ayudar haz feliz a alguien mas 
regala una sonrisa envuelve el corazón 
gánate un pedazo de cielo se que todos 
podemos 
regala una sonrisa... 
...que sea de corazón, que sea con amor... 
...regala una sonrisa, regala el corazón 
la mejor forma de ayudar la mejor forma de 
amar 
regala una sonrisa que sea la mejor 
es momento de ayudar haz feliz a alguien mas 
regala una sonrisa envuelve el corazón 
gánate un pedazo de cielo se que todos 
podemos 
regala una sonrisa... 
...que sea de corazón, que sea con amor... 
...regala una sonrisa, regala el corazón 
la mejor forma de ayudar la mejor forma de 
amar 
regala una sonrisa que sea la mejor 
es momento de ayudar haz feliz a alguien mas 
regala una sonrisa envuelve el corazón 
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gánate un pedazo de cielo se que todos 
podemos 
regala una sonrisa... 
...regala una sonrisa envuelve el corazón 
regala una sonrisa que sea la mejor 
regala una sonrisa envuelve el corazón 
regala una sonrisa que sea la mejor... 
...la mejor forma de ayudar, la mejor forma de 
amar... 
“regala una sonrisa”

LA VIDA ES BELLA  Miguel Bosé i Noa

(Franja Blava)

Yo (yo) 
Al verte sonreir (al verte sonreir) 
Soy (soy) 
El niño que ayer fui (el niño que ayer fui) 
Si yo velo por tus sueños  
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es 
vivir 
 
Caen (caen) 
Mis lagrimas al mar (mis lagrimas al mar) 
Tu (tu) 
No me veras llorar (no me veras llorar) 
Es que solo tu alegría
Amansa mi dolor y así yo se lo bello que es 
vivir 
 
Lalalalalalala.... 
Si  
Mi corazón siempre estará  
Donde este tu corazón si tu no dejas de luchar 
Y 
Nunca pierdas la ilusión 
Nunca olvides que al final habrá un lugar para 
el amor 

 

Tu (tu) 
No dejes de jugar (no dejes de jugar) 
No (no) 
No pares de soñar (nunca pares de soñar) 
Que una noche la tristeza 
Se ira sin avisar y al fin sabrás lo bello que es 
vivir 

Lalalalala... 
 
Que una noche la tristeza 
Se ira sin avisar y al fin sabrás lo bello que es 
vivir 
Se ira sin avisar y al fin sabrás lo bello que es 
vivir
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RUMORES DEL AGUA (Macaco) 

(Franja Roja)

Y que le voy a hacer si yo, amo lo diminuto 
Y que le voy a hacer si yo, no quiero que el 
océano sea tan profundo  
Y que le voy a hacer si yo, de pequeño 
encontré la fuerza de mi mundo  
Y que le voy a hacer si yo, si yo pienso que ellos 
y nosotros sumamos uno  
Que le voy a hacer  
Y es que gota sobre gota somos ola que hacen 
mares  
Gotas diferentes pero gotas todas iguales  
Y una ola viene y dice  
 
Somos una marea de gente todo diferente 
remando al mismo compás  
Y es que somos una marea de gente todo es 
diferente remando al mismo compás  
 
Y una ola viene y te dice  
Parece que te sigue 
Y el mundo repite  
 Y que le voy a hacer si yo, nací en el 
mediterráneo 
Y que le voy a hacer si yo, perdí las gotas de tú 
llanto  
De tus gotas me inunde transparencias en mi 
sed soñé torrenciales de amor y fe  
Como lluvia de primavera borrando grietas y 
igualando mareas 
Y es que gota sobre gota somos ola que hace 
mares  

Gotas diferentes pero gotas todas iguales  
Y una ola viene y dice  
 
Somos una marea de gente todo diferente 
remando al mismo compás  
Y es que somos una marea de gente todo es 
diferente remando al mismo compás  
 
Y una ola viene y te dice  
Parece que te sigue  
Y el mundo repite 

SOMOS LUZ (Macaco) 

(Franja Verda)

Oscuridad se despide hoy ya viene el sol (sol, 
sol)
Clarito de luna va casi sin voz, (sol sol)
una llamita que quemara no se apagara (sol, 
sol)
Me guiña el ojo, me dice ven y yo allá voy
Somos luz, somos luz, somos... ( la oscuridad se 
despide hoy)
Somos luz, somos luz, somos... (Somos luz...)
Somos luz, somos luz, somos... (y ahí en el sol)
Somos luz, somos luz, somos... (somos oye)
La claridad me dice ya voy. La sombra mató mi 
voz, sin ella estoy muda, se enfría, se enfría, se 
enfría el calor
Necesito el sol para cantar, necesito el sol para 
cantar, me dice ven
Somos luz, somos luz, somos... (la oscuridad se 
despide hoy)
Somos luz, somos, luz, somos... (Somos luz)
Somos luz, somos luz, somos... (aquí en el sol)
Somos luz, somos luz, somos somos oye
Se despide hoy, se despide hoy como la Luz no 
pienses tomalalala y vences, tómala y vences 
(x2)
tomalalaaa tomalalaa tu luz, tomalalalala tu luz
somos luz, somos luz, somos... (somos luz)
somos luz, somos luz, somos...
somos luz, somos luz, somos...
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PREGÀRIES

JESÚS MEU 

(Franja Groga)
 
(Amb els braços estesos) 
Jesús meu!! 
Jo (digues el teu nom) 
Et preste a tu Jesús meus braços en aquest 
moment, 
I a través d’ells et demane poder transmetre el 
teu amor a tothom qui ho necessite, 
Que tot el que necessite sentir-se estimat o 
estimat, senta la teua tendresa i la teua dolçor 
a través dels meus abraçades. 
Ajuda’m a abraçar, a repartir teu amor. 

AMEN 
(Acaba el grup abraçat entre si, durant un 
moment) 

PREGÀRIA PER SOMRIURE 

(Franja Blava)
 
Senyor, renova el meu esperit i dibuixa en el 
meu rostre somriures de goig per la riquesa de 
la teva benedicció. 
Que els meus ulls somriguen diàriament per la 
cura i companyerisme de la meva família i de la 
meva comunitat. 
Que el meu cor somriga diàriament per les 
alegries i dolors que compartim. 
Que la meva boca somriga diàriament amb 
l’alegria i alegria dels teus treballs. 
 
Que el meu rostre done testimoni diàriament 
de l’alegria que tu em brindes. 
Gràcies per aquest regal del meu somriure, 
Senyor. 
Amén. 
 
Mare Teresa de Calcuta 

ACOMPANYA’NS JESÚS 
(Franja Roja)

“On n’hi ha dos o tres reunits, en el meu nom, 
allà, enmig d’ells, estic jo”. 
Nosaltres ens reunim en el teu nom. Som grup, 
perquè ens has cridat Tu. 
Tu has pronunciat el meu nom i els dels meus 
companys: Vine, Segueix-me. 
Tu ens has agrupat en una comunitat: Vosaltres 
sou els meus amics. 
Tu ens has assenyalat la part alta de la 
muntanya: Ànim, que el meu jou és suau, i la 
meua càrrega lleugera. 
Tu t’has posat al cap del nostre grup: Estic amb 
vosaltres dia a dia. 
Ara en el nostre camí, et diem amb tota 
l’ànima. Acaba en cadascun de nosaltres l’obra 
que has començat. 
Fes-nos terra bona, profunda i tova, perquè la 
teua llavor trobe fons i fructifique. 
Fes-nos sensibles a la teua veu, no freds i 
tancats com nous fariseus. 
Omple’ns del teu amor, perquè siguem un 
grup càlid i dinàmic.
 
Acompanya’ns Jesús en el nostre camí. 
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PREGÀRIA PER APRENDRE A ESTIMAR 

(Franja Verda)

Senyor, quan tinga gana, dóna’m algú que 
necessite menjar; 
Quan tinga set, dóna’m algú que necessite 
aigua; 
Quan senta fred, dóna’m algú que necessite 
calor. 
Quan patisca, dóna’m algú que necessite 
consol; 
Quan la meua creu semble pesada, deixa’m 
compartir la creu de l’altre; 
Quan em veja pobre, posa al meu costat algun 
necessitat. 
Quan no tinga temps, dóna’m algú que 
necessite dels meus minuts; 
Quan patisca humiliació, dóna’m ocasió per 
elogiar a algú; Quan estiga desanimat, dóna’m 
algú per donar-li nous ànims. 
Quan vulga que els altres em comprenguen, 
dóna’m algú que necessita de la meua 
comprensió; 
Quan senta necessitat que tinguen cura de mi, 
dóna’m algú a qui puga atendre; 
Quan pense en mi mateix, torna la meua 
atenció cap a una altra persona. 
Fes-nos dignes, Senyor, de servir als nostres 
germans; 
Dóna’ls, a través de les nostres mans, no 
només el pa de cada dia, també el nostre amor 
misericordiós, imatge del teu. 

Mare Teresa de Calcuta M.C 

TEXTOS BÍBLICS

GÈNESI 45,15

(Franja Groga)
 
Després, entre llàgrimes, va abraçar i besar a 
cada un dels seus germans, que es van posar a 
conversar amb ell. 

GÈNESIS 17:17

(Franja Blava)
 
Abraham es prosternà amb el front i va riure, 
i va dir en el seu cor: A un home de cent anys 
li naixerà un fill? I Sara, que té noranta anys, 
concebrà?
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ROMANS 12,5

(Franja Roja)
 
«Així nosaltres, sent molts, som un cos en Crist, 
i tots membres els uns dels altres».

PROVERBIS 12, 11

(Franja Verda)
 
Qui conrea la seua terra, es farta de pa; qui 
persegueix ombres, és un imbècil.

LLUC 13:6-9

(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

l els digué aquesta paràbola: 
--Un home tenia una figuera plantada a la seua 
vinya. Va anar a buscar-hi fruit i no n’hi trobà. 
Llavors digué al qui li menava la vinya: 
»--Mira, fa tres anys que vinc a buscar fruit en 
aquesta figuera i no n’hi trobe. Talla-la. Per què 
ha d’ocupar la terra inútilment? 
»Ell li respongué: 
»--Senyor, deixa-la encara aquest any. La cavaré 
tot al voltant i hi tiraré fems, 
A veure si dóna fruit d’ara endavant. Si no, 
fes-la tallar. 
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ALTRES TEXTOS: 

EL TAXISTA 

(Franja Groga)
 
Fa vint anys, jo conduïa un taxi per viure. 
Ho feia en el torn nocturn i el meu taxi es 
va convertir en un confessionari mòbil. Els 
passatgers es pujaven, s’asseien enrere, i 
m’explicaven sobre les seues vides. Vaig trobar 
persones, les vides de les quals em sorprenien, 
m’ennoblien, em feien riure i em deprimien.  
Però cap em va commoure tant com la dona 
que vaig recollir en una nit d’agost. 
Vaig respondre a una trucada d’uns xicotets 
edificis en una tranquil·la part de la ciutat. 
Quan vaig arribar a les 2:30 a.m. l’edifici estava 
fosc excepte per una llum en la finestra del 
primer pis. Sota aquestes circumstàncies, molts 
conductors només fan sonar el seu clàxon una 
o dues vegades, esperen un minut, i després 
se’n van. 
Però jo he vist moltes persones soles que 
depenen dels taxis com el seu únic mitjà de 
transport. 
Encara que la situació es veia perillosa, jo em 
vaig dirigir cap a la porta. 
Aquest passatger ha de ser algú que necessita 
de la meua ajuda, vaig raonar per a mi. 
Per tant vaig caminar cap a la porta i vaig tocar 
“un minut”, i va respondre una fràgil veu.

 

Vaig poder escoltar que alguna cosa era 
arrossegat a través del pis, després d’una llarga 
pausa, la porta es va obrir. 
Una xicoteta dona d’uns vuitanta anys es va 
parar enfront meu. 
Ella portava posat un vestit florejat, i un barret. 
Al seu costat una xicoteta maleta vella. La 
casa es veia com si ningú hagués viscut aquí 
durant molts anys. Tots els mobles estaven 
coberts amb llençols, no hi havia rellotges 
en les parets, cap quadre ni cortines. En la 
cantonada hi havia una caixa de cartró plena 
de fotos i una vaixella de cristall. Repetia el seu 
agraïment per la meUa gentilesa. “No és res”, li 
vaig dir. 
“Jo només intente tractar als meus passatgers 
de la forma que m’agradaria que la meua mare 
fóra tractada”. 
-”Oh, estic segura que és un bon fill”, va dir ella. 
Quan arribem al taxi em va donar una adreça, 
llavors va preguntar: 
-”Podria anar al lloc pel centre de la ciutat?”. - 
“Aquest no és el camí curt”, li vaig respondre 
ràpidament. 
-”Oh, no importa”, va dir ella, “No tinc pressa, 
vaig de camí de l’asil”. 
La vaig mirar pel mirall retrovisor, els seus ulls 
estaven plorosos. 
“No tinc família”- ella va continuar - “el metge 
diu que no em queda molt temps”. 
Tranquil·lament vaig abastar i vaig apagar el 
taxímetre. 
“Quina ruta li agradaria que prenguera?”, li vaig 
preguntar.

Les següents dues hores vaig estar conduint a 
través de la ciutat. 
 
Ella em va ensenyar l’edifici on havia treballat 
com a netejadora. 
Vaig anar cap al veïnat on ella i el seu espòs 
havien viscut quan ells es van casar. 
Ella em va demanar que ens paràrem enfront 
d’un magatzem de mobles on una vegada va 
haver-hi un saló de ball, al qual ella anava a 
ballar quan era xiqueta. 
Algunes vegades em demanava que passés 
lentament davant d’un edifici en particular o 
una cantonada i mirava en la foscor, i no deia 
res. 
 
Quan el primer raig de sol va aparèixer, ella 
sobtadament va dir: 
-”Estic cansada, anem-nos ara”. 
Vaig conduir en silenci cap a l’adreça que ella 
m’havia donat. 
Era un edifici baix, com una xicoteta residència 
de persones grans, 
Dos assistents van venir cap al taxi tan aviat 
com van poder.
 
Ells eren molt amables, vigilant cadascun dels 
seus moviments. 
Ells havien d’haver estat esperant-la. Jo vaig 
obrir el maleter i vaig deixar la xicoteta maleta 
a la porta. 
La dona estava a punt per asseure’s en una 
cadira de rodes.
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-”Quant li dec?”, ella va preguntar, buscant en 
la seua borsa. 
-”Res”, li vaig dir. -”Has de viure d’alguna cosa”, 
ella va respondre. 
-”Hi haurà uns altres passatgers”, jo vaig 
respondre. 
 
Gairebé sense pensar-ho, em vaig ajupir i la 
vaig abraçar. Ella em va sostenir amb força, i va 
dir: Necessitava una abraçada!! 
Vaig estrènyer la seua mà, llavors vaig caminar 
cap a la llum del matí. 
Rera meu una porta es va tancar, va ser el so 
d’una vida conclosa. 
No vaig recollir a cap passatger en aquest torn, 
vaig conduir sense destí per la resta del dia. 
No podia parlar. 
 
Què hauria passat si a la dona l’haguera recollit 
un conductor malhumorat? 
o algun que estiguera impacient per acabar el 
seu torn?, 
En una vista ràpida, no crec que haja fet una 
mica més important en la meua vida. 
Pensem que les nostres vides estan plenes de 
grans moments, 
però els grans moments són els que ens 
agafen bellament desprevinguts, en els quals 
altres persones pensaran que només són 
xicotets moments. 
La gent tal vegada no recorde exactament 
el que vas fer o el que vas dir... però sempre 
recordaran com els vas fer sentir...

SOMRIURE ES CONTAGIA 

(Franja Blava)
 
I es contagia com una grip, quan algú hui em 
va somriure, 
jo també vaig començar a somriure. 
Jo passava per la cantonada i algú va veure el 
meu somriure. Quan em va somriure em vaig 
adonar que jo l’hi havia passat. 
Vaig raonar sobre aquest somriure i em vaig 
adonar que valia la pena. 
Un simple somriure, com el meu pot viatjar al 
voltant del món. 
Així, si el teu sents que et ve un somriure, no el 
deixes passar sense gaudir-lo. 
Fes que comence una epidèmia ràpidament, i 
infecta el món amb milions de SOMRIURES! 
Un somriure no costa res però val molt ... 
No empobreix a qui la dóna i enriqueix a qui 
el rep. 
Dura només un instant, i perdura en el record 
eternament. 
És el senyal extern de l’amistat profunda ... 
Ningú hi ha tan ric que puga viure sense, 
i ningú tan pobre que no el meresca. 
Un somriure alleuja el cansament. 
Renova forces i és consol en la tristesa ... 
Un somriure té valor des del moment que es 
dóna. 
Si creus que a tu el somriure 
no t’aporta res, sigues generós i dóna un dels 
teus, 
perquè ningú té tanta necessitat d’un somriure 
com qui no sap rebre’l.

UN SOMRIURE ALS LLAVIS 

(Franja Blava)

És alegria del nostre cor, conserva el nostre 
bon humor, 
guarda la nostra ànima en pau, vigoritza la 
salut, embelleix nostre rostre 
i inspira bones obres. 
Somriguem als rostres tristos, tímids, malalts, 
coneguts, 
familiars i amics. 
Somriguem a Déu amb l’acceptació de tot el 
que Ell ens vaig enviar i 
tindrem el mèrit de posseir la mirada radiant 
del seu rostre amb el seu amor per tota 
l’eternitat. 
Les paraules de Crist són molt clares, però hem 
d’entendre com una realitat vivent, tal com Ell 
les va proposar. 
Quan ell parla de fam, no parla solament de 
la fam de pa, sinó fam d’amor, fam de ser 
comprès, de ser estimat. 
Ell va experimentar el que és ser rebutjat 
perquè vi entre els seus i els seus no ho van 
voler.
Ell va conèixer el que és estar sol, abandonat, i 
no tenir ningú seu. 
Aquesta fam d’avui, que està trencant vides a 
tot el món destruint llars i nacions, parla de no 
tenir llar, no només una cambra amb sostre, 
sinó l’anhel de ser acceptat, de ser tractat amb 
compassió, i que algú obre el nostre cor per 
rebre el qui se senta abandonat.

Mare Teresa, M.C. 
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DOS ILLES GERMANES
(Franja Roja)

Hi havia dues illes germanes a la conca del 
Carib: Fuafuí i Fuifua, ambdues dedicades 
al comerç de la pesca. Passà que Fuafuí era 
l’illa més pròspera de les dues i coneguda 
mundialment pel seu excel·lent peix, tant en 
qualitat com en volum de producte. Fuifua 
també es dedicava a la pesca, però la seua 
indústria estava gairebé en fallida. Observem 
què passava. 
En arribar la temporada quan la tonyina 
passava per les seues costes, cent vaixells 
pesquers de Fuafuí van sortir a la mar a la 
recerca una taca de tonyina, perquè tots ells 
s’havien posat d’acord en una sola estratègia. 
Tots van treballar segons aquesta estratègia, 
cooperant i ajudant-se mútuament. El resultat 
era que tots els vaixells sempre arribaven al 
moll plens de tonyina. 
Però no va ser així amb els pescadors de Fuifua 
on no hi havia una sola estratègia, sinó que 
cada pescador en va agafar pel seu costat. 
Van arribar molt pocs vaixells a la vora amb 
peix i quan ja havia passat la temporada de 
la tonyina, hi havia molt poc producte per 
vendre. 
Hi havia un temps quan tots els pescadors 
de Fuifua cooperaven, però va passar que els 
capitans i els altres mariners van començar a 
tirar-se els uns als altres, a trencar les xarxes i 
cadascú a danyar l’equip de l’altre. Fins i tot, 
s’intentaren enfonsar els uns als altres. Ara a 
l’illa de Fuifua, és «campe qui puga». 

EL PAGÈS I ELS SEUS FILLS
(Franja Roja)
 
Un pagès ancià tenia diversos fills joves que 
es portaven malament entre si, es barallaven 
constantment. 
Un dia els va congregar a tots i va manar portar 
unes quantes vares, les va col·locar totes juntes 
i va fer un feix amb elles, els va preguntar quin 
d’ells s’atrevia a trencar-les. 
Un darrere l’altre tots es van esforçar per 
aconseguir-ho, però cap va poder aconseguir-
ho. 
Llavors el pare va deslligar el feix i prenent les 
vares una a una els va mostrar com de fàcil es 
partien, i de seguida els va dir:
-D’aquesta manera, fills meus, si esteu tots 
units ningú podrà vèncer-vos; però si esteu 
dividits i enemistats el primer que vulga fer-
vos mal us vencerà.

LES OQUES
(Franja Roja)

La propera tardor, quan veges les oques 
dirigint-se cap al sud per l’hivern, fixa’t que 
volen en forma de V. Potser t’interesse saber 
el que la ciència ha descobert del perquè 
ho fan d’aquesta forma i no d’una altra. S’ha 
comprovat que quan cada ocell bat les seues 
ales, produeix un moviment en l’aire que ajuda 
a l’ocell que va darrere d’ell. Volant en V l’esbart 
completa augmenta almenys el 71% més el 
seu poder que si cada ocell volés sol.  
Cada vegada que una oca se surt de formació 
i sent la resistència de l’aire, es dóna compte 
de la dificultat de volar sol i immediatament 
s’incorpora de nou a la fila per beneficiar-se del 
poder del company que va endavant. Quan 
el líder de les oques es cansa, es passa a un 
dels llocs de darrere i un altre oca pren el seu 
lloc. Les oques que van darrere produeixen un 
so propi d’ells, i fan això amb freqüència per 
estimular els que van endavant a mantenir la 
velocitat.  
Finalment, quan un oca és malalta o cau 
ferida d’un tret, dos dels seus companys 
se’n surten de la formació i la segueixen per 
ajudar i protegir-la. Es queden amb ella fins 
que aquest novament en condicions de volar 
o mor. Només llavors els dos acompanyants 
tornen a la bandada o s’uneixen a un altre 
grup. 
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ENSENYAMENT
 
Quan compartim una direcció en comú i 
tenim sentit de comunitat, podem arribar a 
on volem més fàcil i més ràpid. Si tinguérem 
la lògica de les oques ens conservaríem units 
a aquells que es dirigeixen a la nostra mateixa 
direcció. Obtenim resultats òptims quan fem 
torns per realitzar treballs difícils. Una paraula 
d’alè produeix grans resultats. Si tinguérem la 
intel ligència de les oques, ens mantindríem un 
al costat de l’altre ajudant-nos i acompanyant-
nos. 

SOLUCIONS PER ALS PROBLEMES DEL MÓN
(Franja Verda)
 
No tenim a les nostres mans les solucions 
per als problemes del món. Però davant els 
problemes del món, tenim les nostres mans. 
Quan el Déu de la història vinga, ens mirarà les 
mans. 
L’home de la terra no té el poder de 
suscitar la primavera. Però té l’oportunitat 
de comprometre les seues mans amb la 
primavera. I així es produirà que la primavera 
ho trobarà sembrant. Però no sembrant la 
primavera, sinó sembrant la terra per a la 
primavera. Perquè cada llavor, cada vida 
que en el temps d’hivern es lliura a la terra, 
és un regal que es fa a la primavera. És un 
comprometre les mans amb la història. 
Només l’home en qui l’hivern no ha assassinat 
l’esperança, és un home amb capacitat de 
sembrar. El contacte amb la terra engendra 
en l’home l’esperança.Perquè la terra és 
fonamentalment l’ésser que espera. És 
profundament intuïtiva en la seua espera de 
la primavera, perquè hi ha l’experiència dels 
cicles de la història que ha anat fent avançar la 
vida en successives primaveres parcials. 
El sembrador sap que aquest grapat de blat 
ha avançat fins a les seues mans de primavera 
a la primavera, de generació en generació, 
superant els temporals, deixant-los enrere. 
Una cadena ininterrompuda de mans 
compromeses ha fet arribar fins les seues mans 
compromeses, aquesta vida que ha de ser pa.
 

En aquest moment és fonamental el 
compromís de sembra. El que ara se sembra, 
s’enfonsa, s’entrega, això serà el que verd a 
la primavera que ve. Si comprometem les 
nostres mans amb l’odi, la por, la violència 
venjadora, l’incendi dels camps, el poble nou 
només tindrà cendres per alimentar-se. Serà 
una primavera de terres arrasades on només 
sobreviuran les males herbes més forts o les 
llavors invasores de fora. 
Hem de comprometre les nostres mans en la 
sembra. Que la matinada ens trobe sembrant. 
Crear xicotets horts sembrats amb afecte, amb 
veritat, amb sentiment comunitari, guiant-
nos netament per la llum en la penombra de 
l’alba. Treball simple que ningú veurà i que no 
serà notícia. Perquè l’única notícia autèntica 
de la sembra la dóna només la terra i la seua 
història, i es diu collita. A les taules es diu pa. 
Si en cada hort del nostre poble quatre homes 
o dones es comprometen en aquesta sembra 
humil, per quan es faça de dia tindrem pa per a 
tots. Perquè la nostra terra és fèrtil. Tindrem pa 
i pa per regalar a tots els homes del món que 
vulguen habitar en el nostre sòl. 
Si estimem la nostra terra, que la primavera 
ens enxampe sembrant. 
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BAYACID 

(Franja Verda)

Expliquen que el vell sufí Bayacid deia als seus 
deixebles: «Quan jo era jove, era revolucionari, 
i la meua pregària consistia a dir-li a Déu: 
“Dóna’m forces per canviar el món.” Però més 
tard, a mesura que em vaig anar fent adult, 
em vaig adonar que no havia canviat ni una 
sola ànima. Aleshores la meua pregària va 
començar a ser:    “ Senyor, dóna’m la gràcia de 
transformar als qui estiguen en contacte amb 
mi, encara que només siga a la meua família.” 
I, ara, que sóc vell, comence a entendre com 
d’estúpid he estat. I la meua única pregària és 
aquesta: “Senyor, dóna’m la gràcia de canviar-
me a mi mateix.” I pense que si jo hagués orat 
així des del principi, no hauria malgastat la 
meua vida.» 
Perquè aquest món està ple de reformadors 
que no han començat si més no a reformar-
se a si mateixos. Com ser pacifista si no es 
respira pau? Com parlar de la llibertat si no s’és 
espiritualment lliure? Com predicar l’amor si 
no s’estima? Quin sentit té exigir la justícia amb 
paraules agressives i injustes? Com esperar 
respecte dels fills si no se’ls respecta? Com 
exigir als pares quan un no és exigent amb sí 
mateix?

LA IMPORTÀNCIA DELS XICOTETS DETALLS 
EN EL QUOTIDIÀ

(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

L’alumne, segons ell, havia acabat el quadre. 
Va cridar al seu mestre perquè ho avaluara. Es 
va acostar el mestre i va observar l’obra amb 
deteniment i concentració durant una estona. 
Aleshores, li va demanar a l’alumne la paleta i 
els pinzells. 
Amb gran destresa va donar uns quants 
traços aquí i allà. Quan el mestre li va tornar 
les pintures a l’alumne el quadre havia canviat 
notablement. 
L’alumne va quedar sorprès; davant els seus 
propis ulls l’obra havia passat de mediocre 
a sublim. Gairebé amb reverència li va dir al 
mestre: Com és possible que amb uns quants 
tocs, simples detalls, haja canviat tant el 
quadre? És que en aquests xicotets detalls està 
l’art. Va contestar el mestre. 
Si ho veiem poc a poc, ens adonarem que tot 
en la vida són detalls. 
Els grans esdeveniments ens enlluernen tant 
que de vegades ens impedeixen veure aquests 
xicotets miracles que ens envolten cada dia. 
Un au que canta, una flor que s’obri, el bes 
a la galta, són exemples de xicotets detalls 
que al sumar-se poden fer diferent la nostra 
existència. 
 
Totes les relacions-família, escola, agrupament, 
festeig o amistat-es basen en detalls. Ningú 
espera que remuntadors l’Oceà Atlàntic per 

ell, encara que probablement sí que li parles 
el dia del seu aniversari. Ningú et demanarà 
que escales la Muntanya Everest per provar la 
teua amistat, però sí que ho visites durant uns 
minuts quan saps que està malalt. 
Hi ha qui es passen el temps esperant una 
oportunitat per demostrar de manera heroica 
el seu amor per algú. El trist és que mentre 
esperen aquesta gran ocasió deixen passar 
moltes altres, modestes però significatives. 
Es pot passar la vida sense que l’altra persona 
necessitara mai que li donaras un ronyó, tot i 
que es va quedar esperant que li tornares la 
trucada. 
 
Es pensa a vegades que la felicitat és com que 
et toque la loteria, un succés majestuós que 
de la nit al dia canviarà una vida miserable 
per una plena de dita.Això és fals, en veritat 
la felicitat es fonamenta en xicotetes coses, 
en detalls que s’assaonen dia a dia la nostra 
existència. 
Ens deixem enganyar amb massa facilitat 
per l’aparent simplicitat. NO desestimes mai 
el poder de les coses xicotetes: una flor, una 
carta, un copet a l’espatlla, una paraula d’alè 
o un parell de línies en una targeta. Totes 
aquestes poden semblar poca cosa, però no 
penses que són insignificants. 
En els moments de major aquesta o de 
major dolor es converteixen en el ciment 
que uneix els maons d’aquesta construcció 
que anomenem relació. La flor es marcirà, les 
paraules potser se les portarà el vent, però el 
record de les dues romandrà durant molt de 
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temps en la ment i el cor de qui les va rebre. 
Què esperes doncs? Escriu aquesta carta, fes 
aquesta visita, aixeca el telèfon. Fes-ho ara, 
mentre la oportunitat encara és teua. NO ho 
deixes per després per semblar poca cosa. 
En les relacions no hi ha coses xicotetes, 
únicament hi ha les que es van fer i les que es 
van quedar en bones intencions... 
Aquests xicotets detalls, són oportunitats que 
Déu ens presenta perquè puguem abonar la 
Figuera. Si creiem en això, el, es preocuparà de 
donar-li vida a la figuera morta. 
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FASE REGAR

OBJECTIUS Analitzar les nostres necessitats i el consum que ens porten a fer.

FRANGES: Activitat Cançó Pregària Text Bíblic Altres textos: Contes, poemes....

GROGA L’equipatge. “Mirad las aves” Glenda . No tancar els ulls EVANGELI El mejicà
  “Tengo, tengo, tengo”  a altres xiquets. (Mateu 6, 24-34).
  Popular.

BLAVA L’equipatge. “Mirad las aves” Glenda . No tancar els ulls EVANGELI El mejicà
   a altres xiquets. (Mateu 6, 24-34). “El consum me consumeix” 
     Mario Cervera
     Descargar directa del MP3.

ROJA L’equipatge. “Mirad las aves” Glenda . No tancar els ulls EVANGELI El círculo del 99 - Jorge Bucay
  “El consum me consumeix” a la misèria. (Mateu 6, 24-34). http://members.fortunecity.
  Mario Cervera   com/detalles2002/prosa/
  Descàrrega directa del MP3   bucay/nueve.html.

VERDA L’equipatge. “Mirad las aves” Glenda . No tancar els ulls EVANGELI El círculo del 99 - Jorge Bucay
  “El consum me consumeix” a la misèria. (Mateu 6, 24-34). http://members.fortunecity.
  Mario Cervera   com/detalles2002/prosa/
  Descàrrega directa del MP3   bucay/nueve.html.
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REGAR

Els recursos del planeta no són infinits, són 
limitats i estan repartits de forma desigual. Per 
això volem simbolitzar amb el reg de la nostra 
particular sembra la utilització que cadascun 
de nosaltres fem dels recursos que disposem. 
Hem de ser capaços d’analitzar quines són les 
nostres necessitats i el consum que ens porten 
a fer sent capaços de distingir les necessitats 
reals d’aquelles que ens són creades per la 
societat, els mitjans de comunicació, etc.

ACTIVITATS

PREPAREM L’EQUIPATGE PER A LES 
VACANCES D’ESTIU 

(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

D’entre un munt d’imatges o noms de coses 
donades o unes altres que se’ls ocorren, cada 
xiquet ha de seleccionar el que necessita per 
preparar el seu equipatge i passar un mes de 
vacances a la muntanya. 
 
A continuació, es reuneixen en xicotets grups 
(patrulles, sisenes, etc.), posen en comú el 
que porten entre tots i, si ho veuen necessari, 
deixen o agafen coses. 

 

Es lliura / es demana que elabore (segons 
la franja d’edat) en cada xicotet grup un 
llistat amb el que cal dur a la motxilla per al 
campament d’estiu.  
 
Es comparen els dos equipatges i s’analitza 
quines coses que “necessitem” per a les 
vacances no són necessàries o no utilitzarem 
i quines coses “necessitaríem” per aprofitar 
millor les vacances.
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COSES OFERTES

Samarretes de màniga llarga 
Samarretes de màniga curta 
Samarretes de tirants 
Pantalons curts 
Pantalons llargs 
Pantalons pirates 
Xandall 
Capelina 
Dessuadores 
Calçat (especificar)

 

Mitjons 
Roba interior 
Tovalloles de piscina 
Ulleres de bussejar 
Casquet de bany 
Xancletes 
Banyadors 
Consola 
Mp3/4 o similar 
Portàtil 
Pel·lícules 
Llibres

 

Material de “papereria”  
Càmera de fotos 
Motxilla 
Bossa d’esport 
Ninots 
Jocs 
Joguines 
Mòbil 
Diners 
Material esportiu 
Paraigua 
Ulleres de sol
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TENGO, TENGO, TENGO (POPULAR) 

(Franja Groga)

Tengo, tengo, tengo. 
Tú no tienes nada. 
Tengo tres ovejas 
en una cabaña. 
 
Una me da leche, 
otra me da lana, 
y otra me mantiene 
toda la semana. 
 
Caballito blanco 
llévame de aquí. 
Llévame hasta el pueblo 
donde yo nací.

EL CONSUM EM CONSUMEIX  

(Franja Blava, Roja i Verda)
 
El consum em consumeix 
El consum em consumeix, i em treu llibertat. 
El consum és una droga que em resta 
humanitat. 
M’oblide dels altres, i del qui no té pa, 
i només pense en gastar. 
Em droguen des de xicotet, m’injecten 
publicitat. 
Només veig un món ric, i crec que és el normal. 
M’il·lusiona acumular, en un món artificial, 
m’oblide dels de darrere 
EL CONSUM EM CONSUMEIX, 
VAIG DEIXANT DE PENSAR 
QUE A LA TERRA HI HA DOS BÀNDOLS 
SEMPRE PERDEN ELS DE ENRERE 
EL CONSUM EM CONSUMEIX, 
VAIG PERDENT LLIBERTAT 
PUC SER MÉS SOLIDARI, 
ÉS MILLOR DONAR QUE GASTAR 
EL CONSUM EM CONSUMEIX MENTRE MOREN 
ELS D’ENRERE 
PUC SORTIR DE LA DROGA DE GASTAR 
I NO PENSAR, 
I NO ACTUAR, NO PENSAR ... 
I NO ACTUAR 

MIRAD LAS AVES (GLENDA) 

(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

Mirad las aves del cielo  
no siembran ni cosechan  
y sin embargo el Padre las sustenta  
 
Por eso no andes angustiado  
por tu propio sustento  
tu vales mas que las aves  
confia en el Señor  
 
Busca primero a Dios  
busca su justicia  
y lo demas se te dara  
por añadidura  
 
Mira la hierba del campo  
sin trabajar como crece  
Dios le diste la hermosura  
aunque mañana morira  
 
Por eso no andes angustiado  
por tu propio sustento  
tu vales mas que la hierba  
confia en el Señor  
Busca primero a Dios  
busca su justicia  
y lo demas se te dara  
por añadidura
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PREGÀRIAES

NO TANCAR ELS ULLS ALS XIQUETS 
(Adaptació)  

(Franja Groga i Blava)
 
Dorm cada nit en un còmode llit, 
Em tape amb un edredó de cotxes, o de ninots 
i  
em dorme de seguida amb el meu peluix 
preferit. 
 
Però de vegades, abans de dormir-me pense 
en què hi ha xiquets que dormen al carrer, que 
només tenen cartrons per tapar-se, que les 
seues joguines són coses que agafen de les 
escombraries i que mai s’han pres un cacaolat 
calentet a l’hivern. 
 
Recorde que hi ha xiquets que han perdut als 
seus pares i  
germans pel fred, per la gana o per falta de 
medicines o de cures. 
No és cert que els pobres estiguen molt lluny! 
 
Sé molt bé, Déu meu, que hi ha moltes 
persones 
que viuen una misèria difícil d’imaginar. 
Jo no he estat pobre en la muva vida 
I em no m’és fàcil imaginar el que ha de ser la 
seua vida, 
Però et demane que m’ajudes a sortir de la 
meua abundància, 
Que omples el meu cor d’amor i m’ensenyes 
a fer alguna cosa adequada a les meues 
possibilitats. 

NO TANCAR ELS ULLS A LA MISÈRIA 
(SABINE NEAGLI)

(Franja Roja i Verda)

Descanse sobre blanques coixins, repose 
còmode al meu llit. 
Em cobrisc amb suaus mantes i m’adorm 
ràpidament, 
però en el meu interior sorgeixen imatges 
horribles. 
Aquesta mateixa nit hi ha gent que es refugien 
enmig de les escombraries, 
en una trista barraca: una gran borrasca ho ha 
destrossat tot sense compassió. 
El poc que tenien: un tros de terra seca. 
Persones que busquen el somni i troben fred, 
epidèmies, fam. 
Veig una súplica als ulls dels més pobres: 
No és cert que les Índia estiga molt lluny! 
 
Sé molt bé, Déu meu, que la majoria dels 
homes 
Viuen una misèria difícil d’imaginar. 
Jo no he estat pobre en la meua vida 
I em no m’és fàcil imaginar el que ha de ser 
Una existència reduïda a la lluita per la 
supervivència. 
Mai he passat fred com aquells que no poden 
esperar un aliment calent. 
Què puc jo saber l’ànima devastada 
d’una mare que veu impotent 
com els seus fills es moren de fam? 

 

Fes que no de l’esquena a aquestes terribles 
situacions. 
Fes-me despertar del somni de l’abundància, 
Plena el meu cor d’inquietud i ensenya’m a fer 
alguna cosa adequat a les meues possibilitats. 
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TEXTOS BÍBLICS

MATEU 6, 24-34 
(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

24»Ningú no pot servir dos senyors, perquè si 
estima l’un, avorrirà l’altre, i si fa cas de l’un, no 
en farà de l’altre. No podeu servir alhora Déu i 
el diner. 
25»Per això us dic: No us preocupeu per la 
vostra vida, pensant què menjareu o què 
beureu, ni pel vostre cos, pensant com us 
vestireu. ¿No val més la vida que el menjar, i 
el cos més que el vestit? 26 Mireu els ocells 
del cel: no sembren, ni seguen, ni recullen en 
graners, i el vostre Pare celestial els alimenta. 
¿No valeu més vosaltres que no pas ells? 27 
¿Qui de vosaltres, per més que s’hi esforci, pot 
allargar d’un sol instant la seua vida? 28 I del 
vestit, per què us en preocupeu? Fixeu-vos 
com creixen les flors del camp: no treballen ni 
filen, 29 però us assegure que ni Salomó, amb 
tota la seua magnificència, no anava vestit com 
cap d’elles. 30 I si l’herba del camp, que hui és 
i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, ¿no 
farà més per vosaltres, gent de poca fe? 31 Per 
tant, no us preocupeu, pensant què menjareu, 
o què beureu, o com us vestireu. 32 Tot això, 
els pagans ho busquen amb neguit, però el 
vostre Pare celestial ja sap prou que en teniu 
necessitat. 33 Vosaltres, busqueu primer el 
Regne de Déu i fer el que ell vol, i tot això us 
ho donarà de més a més. 34 No us preocupeu, 
doncs, pel demà, que el demà ja s’ocuparà 
d’ell mateix. Cada dia en té prou amb els seus 
maldecaps. 

ALTRES TEXTOS

EL MEXICÀ 

(Franja Groga i Blava)

Un banquer americà estava en el moll d’un 
poblet costaner mexicà quan va arribar un 
bot xicotet amb un sol pescador. Dins del bot 
hi havia diverses tonyines grogues de bona 
grandària. L’americà va elogiar al mexicà per la 
qualitat del peix i li va preguntar quant temps 
li havia pres pescar-los. 
El mexicà va respondre que només un poc de 
temps. L’americà després li va preguntar per 
què no romania més temps i treia més peix? El 
mexicà va dir que ell tenia prou per satisfer les 
necessitats immediates de la seua família. 
L’americà després va preguntar, “però què fa 
vostè amb la resta del seu temps?” El pescador 
mexicà va dir, “dorm fins a tard, pesque una 
mica, jugue amb els meus fills, faig migdiada 
amb la meua senyora, Maria, vaig totes les nits 
al poble on prenc alguna cosa i toque guitarra 
amb els meus amics. Tinc una vida ocupada i 
amena.” 
L’americà va replicar, “Sóc un financer de 
Harvard i podria ajudar-te. Hauries de gastar 
més temps en la pesca i amb els ingressos 
comprar un bot més gran, amb els ingressos 
del bot més gran podries comprar diversos 
bots, eventualment tindries una flota de bots 
pesquers. En comptes de vendre el peix a un 
intermediari ho podries fer directament 

a un processador, i fins i tot obrir la teva 
pròpia processadora. Hauries de controlar la 
producció, el processament i la distribució. 
Hauries de sortir d’aquest llardós poble i anar-
te a Ciutat de Mèxic, després a Los Angeles i 
seguidament a Nova York, on manejaries la 
teua empresa en expansió”. 
El pescador mexicà va preguntar, “Però, 
quant temps tarda tot això?”. A la qual cosa 
va respondre l’americà, “entre 15 i 20 anys”.”I 
després què?” L’americà va riure i va dir que 
aquesta era la millor part. “Quan arribe l’hora 
hauries d’anunciar un IPO (Oferta inicial 
d’accions) i vendre les accions de la teua 
empresa al públic. Et tornaràs ric, tindràs 
milions”. 
“Milions ........ i després què?” L’americà va 
respondre, “Després et pots retirar. Et mous 
a un poblet de la costa on pots dormir fins 
a tard, pescar una mica, jugar amb els teus 
fills, fer migdiada amb la teva dona, anar 
totes les nits al poble on podràs prendre licor 
i tocar guitarra amb els teus amics lliure de 
preocupacions”. 
El mexicà va respondre, això no és el que tinc 
ja?
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EL CERCLE DEL NORANTA-NOU (JORGE 
BUCAY)  

(Franja Roja i Verda)

Hi havia una vegada un rei molt trist, que tenia 
un servent, el qual, com tot servent del rei trist, 
era molt feliç. 
Tots els matins arribava amb l’esmorzar i 
despertava el rei cantant i taral·lejant boniques 
cançons de trobadors. 
La seua cara distesa dibuixava constantment 
un somriure, i la seua actitud davant la vida era 
sempre serena i alegre. 
Un dia el rei el cridà.
 -Patge -li va dir-, quin és el secret? 
-Quin secret, Majestat?
-Quin és el secret de la teua alegria?
-No hi ha cap secret, Altesa.
-No mentisques, patge. He manat tallar caps 
per ofenses menors que una mentida. 
-No mentisc, Altesa, no guarde cap secret.
-Doncs, per què estàs sempre alegre i feliç?
-Majestat, no tinc raons per estar trist. Sa Altesa 
m’honora permetent-me d’atendre’l. Tinc 
l’esposa i els fills vivint a la casa que la Cort ens 
ha assignat. Som vestits i alimentats i, a més 
a més, sa Altesa ens premia, de tant en tant, 
amb algunes monedes per permetre’ns alguns 
capricis. Com no ser feliç?
-Si no em dius ara mateix el secret, et faré 
decapitar! -va dir el rei-. Ningú por ser feliç per 
aquestes raons que has donat.
-Però, Majestat, no hi ha secret.  Res no 
m’agradaria tant que complaure-us, però no hi 
ha res que us estigui amagant...
-Ves-te’n! Ves-te’n abans no cride el botxí!

El servent somrigué, va fer una reverència i va 
sortir de la cambra.
El rei estava com un boig. No aconseguia 
explicar-se perquè el patge era feliç vivint de 
prestat, vestint roba usada i alimentant-se de 
les escorrialles dels cortesans.
Quan es va calmar, cridà al més savi dels seus 
assessors i li explicà la conversa del matí.
-Per què ell és feliç? 
-Ah, Majestat, el que passa és que ell està fora 
del cercle. 
-Fora del cercle?
-Sí, fora del cercle. 
-I això és el que li fa ser feliç?
-No Majestat, això és el que no el fa infeliç.
-A veure si ho entenc, estar en el cercle et fa 
infeliç? 
-Així és. 
-I, com va sortir?
-No ha entrat mai!
-Quin cercle és aquest?
-El cercle del 99.
-La veritat, no entenc res.
-La única manera perquè ho entengueu seria 
mostrant-li amb els fets.
-Com?
-Fent entrar al vostre patge en el cercle.
-Això, obliguem-lo a entrar!
-No, Altesa, ningú no pot obligar ningú a 
entrar en el cercle.
-Llavors l’haurem d’enganyar.
-No fa falta,  Majestat. Si li donem l’oportunitat, 
entrarà per si mateix.
-Per si mateix? Però, no s’adonarà que això és la 
seua infelicitat?
-Sí, se n’adonarà.
-Llavors, no entrarà.

-No ho podrà evitar.
-Dius que ell s’adonarà de la infelicitat que li 
causarà entrar en aquest ridícul cercle i que, 
de totes totes, entrarà en ell i que no podrà 
sortir-ne?
-Tal com és, Majestat. Està disposat a perdre 
un excel·lent servent per poder entendre 
l’estructura del cercle? 
-Sí!  
-Bé, doncs. Aquesta nit el passaré a buscar. 
Haureu de tenir preparada una bossa de cuiro 
amb 99 monedes d’or, ni més ni menys. 99!
-Què més? Porte els guardes, per si un cas?
-Res més que la bossa de cuiro, Majestat. Fins 
a la nit.
-Fins a la nit.
Aquella nit, el savi passà a buscar el rei. 
Junts, s’esmunyiren fins els patis del palau 
i s’amagaren, a la vora de la casa del patge. 
Allà esperaren fins a ben entrada la matinada. 
Llavors, l’home savi agafà la bossa i li enganxà 
un paper que deia: “Aquest tresor és teu. És el 
premi per ser un bon home. Gaudeix-ne i no 
digues a ningú com ho has trobat”.
Després, subjectà la bossa amb el paper a la 
porta de la casa del servent, va picar la porta i 
se’n tornà a amagar. Quan el patge sortí, el savi 
i el rei espiaven des de darrera d’uns matolls 
per veure el que succeïa.
El servent va veure la bossa, va llegir el paper, 
agità la bossa i, en escoltar el soroll metàl·lic, 
s’estremí. Va estrènyer la bossa contra el pit, 
mirà a tot arreu i entrà a casa.
El rei i el savi s’arrimaren a la finestra per veure 
l’escena. 
El servent havia llençat tot el que hi havia a la 
bossa sobre la taula. Es va asseure. La llum de  
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l’espelma il·luminava el seu rostre i reflectia el 
daurat de les monedes escampades. Els seus 
ulls no podien creure el que estaven veient.
Era una muntanya de monedes d’or!
Ell, que mai no havia tocat una d’aquestes 
monedes, en tenia ara un munt, només per a ell.
El patge les tocava i tocava i amuntegava i 
amuntegava, les acaronava i feia lluir la llum 
de l’espelma sobre elles. Les ajuntava, les 
escampava, feia piles de monedes.
Així, jugant i jugant, començà a fer piles de 10 
monedes. Una pila de deu, dues piles de deu, 
tres, piles, quatre, cinc... I mentre, sumava 10, 
20, 30, 40, 50, 60... Fins que formà la darrera 
pila: 99 monedes???
Recorregué amb la mirada primer la taula, 
cercant una moneda més, després el terra i, 
finalment, la bossa. -“No pot ser”, -va pensar.
Va posar la darrera pila al costat de les altres i 
confirmà que era més baixa.
-M’han robat! -cridà- m’han robat!
Una vegada més va buscar per la taula, a la 
bossa, al terra, a les butxaques, mogué els 
mobles... Però no trobà el que buscava.
Sobre la taula, com si es burlés d’ell, una 
muntanyeta brillant li recordava que hi havia 
99 monedes d’or. Només 99.
“99 monedes. Són molts diners –pensà-; però 
em manca una moneda. Noranta-nou no és un 
nombre complet. Cent és un nombre complet, 
però noranta-nou no”.
El rei i el savi miraven per la finestra. 
La cara del patge ja no era la mateixa. Estava 
amb el nas arrufat i el gest rígid. Els ulls se 
li havien tornat xicotets i arrugats i la boca 
mostrava un horrible rictus, que deixava veure 
les dents.

El patge guardà les monedes a la bossa i, 
mirant a tot arreu per comprovar que ningú 
l’espiava, va amagar la bossa entre la llenya. 
Agafà paper i una ploma i es disposà a fer 
càlculs:
Quan de temps hauria d’estalviar per comprar 
la moneda número cent?
Tota l’estona anava pensant en veu alta.
Estava disposat a treballar dur per aconseguir-
la. Després, potser, no necessitaria treballar 
tant. Amb cent monedes d’or, un home pot 
deixar de treballar. Amb cent monedes d’or un 
home és ric. Amb cent monedes d’or es pot 
viure tranquil...
I calculà: si treballava i estalviava el seu sou i 
alguns diners extra que rebia, en onze o dotze 
anys arribaria a les  cent monedes d’or.
“Dotze anys és molt de temps!”, -va pensar.
Potser, si demanava a la seua esposa que 
cercara treball en el poble per un temps... I ell 
mateix, a palau, fes hores extres... 
Va fer comptes: sumant el que trauria ell pel 
treball extra i la paga de la seua esposa, en set 
anys reuniria els diners.“Era massa temps!!!”
El rei i el savi tornaren a palau  satisfets.
El patge havia entrat en el cercle del 99.......
Durant els mesos següents, el patge seguí 
amb els seus plans, tal i com se li van ocórrer 
aquella nit.
Una dia, al matí, el patge va entrar a la cambra 
del rei donant cops de porta i malhumorat.
- Què et passa? –preguntà el rei de bones 
maneres.
- Res. No em passa res.
- Abans, no fa pas gaire, reies i cantaves tota 
l’estona.

- Faig la meua feina, no? Què vol sa majestat?, 
que sigui el seu bufó i el seu trobador alhora?
No va passar gaire temps més abans que el rei 
acomiadara el servent.
No era gens agradable tenir un patge que 
sempre estava malhumorat.

-Ah, Majestat, el que passa és que ell està fora 
del cercle.

El text “Sembrar Semillas” és un vídeo.
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FASE DONAR FRUIT

OBJECTIUS Ser capaços de ser testimonis de Jesús.

FRANGES: Activitat Cançó Pregària Text Bíblic Altres textos: Contes, poemes....

GROGA Cadires solidàries  “Raiz”Semiyero. Pregària de Lluc 6, 43-45. “Assemblea en la fusteria”.
 i Tots al Sòl. “Bienaventuranzas” Kairoi. Sant Francesc.  “El plantador de dátils”.

BLAVA Fanalets. “Raiz”Semiyero. Pregària de Joan 15,1-17. “Assemblea en la fusteria”.
  “Personas” El canto del loco. Sant Francesc.  “El plantador de dátils”.
  “Bienaventuranzas” Kairoi. Decàleg de  “El submarí”.
   la serenitat.

ROJA Caputxeta Vermella. “Raiz”Semiyero. Pregària de Mateu 13,1-44. “Wangari Maathai, 
  “Personas” El canto del loco. Sant Francesc.  sembrant llavors de consciència.
  “Bienaventuranzas”Kairoi. Decàleg de  “Sembrar llavors”.(Power P)
  “Vivir a ras del suelo”  la serenitat.  “El plantador de dátils”.
  El canto del loco.

VERDA Descoberta social. “Raiz”Semiyero. Pregària de Mateu 25, 14-30. “Wangari Maathai,
  “Personas” El canto del loco. Sant Francesc.  sembrant llavors de consciència.
  “Bienaventuranzas”Kairoi. Decàleg de  “Sembrar llavors”. (Power P)
  “Vivir a ras del suelo”  la serenitat.  “El plantador de dátils”.
  El canto del loco.
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DONAR FRUIT

El fruit és la finalitat de tota sembra, per 
això, nosaltres com a cristians sembradors i 
sembradores de la Llum de la Pau, hem de 
donar el nostre fruit.  
Donar fruit com a cristians suposa ser 
testimonis de Jesús, ser capaços de comunicar 
la Bona Notícia que se’ns ha transmès 
encarnats en una comunitat. Hem de descobrir 
si som capaços de transmetre la llavor de la 
LPB que anem a sembrar. Per això, intentarem 
demostrar i demostrar-nos que som capaços 
de fer-ho i que ho fem sense adulterar la llavor, 
és a dir, que el missatge rebut és el mateix que 
anem a transmetent.

ACTIVITATS

CADIRES SOLIDÀRIES I TOTS Al SÒL 

(Franja Groga)

Les cadires solidàries i tots al sòl, són dos 
jocs cooperatius, en els quals és necessària la 
col·laboració de tot el grup per poder guanyar. 
Són dos jocs que es poden complementar 
amb la lectura del conte de l’assemblea en 
la fusteria, ja que les tres dinàmiques tenen 
punts en comú: un xicotet esforç meu pot 
aconseguir que tot el meu grup triomfe, per 
donar fruit no sempre són necessàries les 
individualitats. 
Podem ser llum en les nostres vides ajudant a 
que el nostre grup funcione. 
- Cadires solidàries: 
És el joc de les cadires, en el qual girem sobre 
unes cadires col·locades en cercle i quan la 
música para hem d’asseure’ns en una, però 
en aquest cas en comptes d’eliminar cadires i 
persones solament eliminem cadires, havent 
d’aconseguir que encara que cada vegada hi 
ha menys cadires, tot el grup ha de col·laborar 
perquè tot el grup es mantinga sobre les 
cadires. 
- Tots al sòl: 
Fem grups d’almenys 5 persones i diem a tot 
el grup les parts del cos amb les quals poden 
tocar en el sòl. Per exemple: 2 peus, un cul i un 
nas. (Tot el grup solament pot tenir contacte 
amb el sòl amb les parts nomenades). Si són 
diversos grups, poden alternar-se entre ells 
a posar a prova als altres grups dient ells les 
parts 
 

Una vegada tinguem la llum de la pau, la 
franja groga pot preparar un pessebre o unes 
nadales per oferir-los en la celebració del 
Nadal de l’agrupament o de la parròquia, o 
dibuixar unes targetes de felicitació nadalenca, 
i sortir pel barri per regalar-les a la gent més 
major, i fins i tot a altres xiquets i xiquetes, com 
un gest d’apropament al proïsme.
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FANALETS PER A LA LLUM DE LA PAU 

(Franja Blava)

Realitzarem aquest extrajob els dies previs 
a rebre la llum, per a aconseguir diners que 
posteriorment entregarem a alguna entitat 
del nostre barri que treballe amb els més 
necessitats.

El fanalet és un cub obert per la part d’a dalt. 
En cadascuna de les 4 parets hi ha obertures 
que deixen passar la llum d’un llum encès a 
l’interior. Tot el conjunt se subjecta d’un pal 
lligant-lo amb fil. 
Una cartolina normal sol fer 50x65cm de 
grandària.
 
Té dues possibilitats: 
A) Model resistent: un fanalet per cada 
cartolina (DIBUIX 1). És un model molt resistent 
i que no es desmunta amb facilitat.
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Model estalviador: dos fanalets per cada 
cartolina (DIBUIX 2). Aprofita millor el material, 
però cal encolar amb compte perquè la base 
no s’enlaire amb el pes de l’espelma (es pot 
reforçar amb un poc de cel·lofana).

Els passos són els següents:
 
1 - Dibuixar la plantilla sobre la cartolina.
 
2 - Retallar-la. Es pot fer amb tisores, cúter o 
punxó. En el cas de xiquets xicotets, el cúter 
resulta perillós; millor tisores per a aquells 
que ja les saben manejar, i punxó per als qui 
encara no saben. Has de tenir en compte les 
pestanyes corresponents. Per als grans, elcúter 
resulta més ràpid; ajudeu-vos d’un regle per 
seguir les línies ben rectes.
 
3 - A cadascuna de les 4 parets del fanalet 
practicarem les obertures. Aquestes se 
solen fer amb formes diferents: un avet, una 
espelma, un ninot de neu, una campana... 
Primer, dibuixa la silueta desitjada sobre la 
paret (has de tenir en compte que el dibuix ha 
de quedar dret una vegada el fanalet estiga 
muntat). A continuació, retalla amb l’ajuda 
d’un punxó. 

Pot obtenir alguns patrons per a aquestes 
figures a la següent pàgina: 

http://www.primeraescuela.com/themesp/
cp_navidad/patrones.htm http://www.
primeraescuela.com/themesp/cp_navidad/
patrones.htm 
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4 - Sobre cadascuna de les obertures pegarem 
un tros de paper de cel·lofana de colors (has 
de tenir en compte que quede enganxat per 
la part de dins, una vegada el fanalet estiga 
muntat).
 
5 - Amb el punxó, practiquem un forat sobre la 
part superior de cada paret, a 1 cm de la vora. 
Aquests forats ens serviran després per passar 
el fil.
 
6 - Dobleguem les pestanyes.
 
7 - Encolem les pestanyes i muntem el fanalet. 
Seguint el model B, pot reforçar la base amb 
una mica de cel·lofana.
 
8- Peguem la làmpada amb goma d’enganxar 
en el centre de la base. Perquè després siga 
més fàcil d’encendre, és preferible que abans 
hàgiu cremat la metxa.
 
9 - Retallem 4 trossos de fil resistent d’uns 
30 cm. Lliguem un a cada paret, aprofitant el 
forat que havíem fet abans. Cal utilitzar un nus 
que estrènyer-se no esquince la cartolina, per 
exemple una bolina (v. DIBUIX 3).

10 - Lliguem els 4 fils a l’extrem d’un pal 
d’uns 30 o 40 cm de llarg i entre 5 i 10 mm 
d’espessor. Perquè el fil no s’escape, va bé de 
practicar una xicoteta esquerda en la fusta 
en el lloc on lligarem els fils. La pots fer amb 
l’ajuda d’una serra de marqueteria o un cúter.
 

I amb això ja està. Ja pots encendre el llum de 
l’interior i gaudir del teu fanalet.

Durant els dies previs a rebre la llum, la franja 
roja pot treballar la dinámica següent per a 
analitzar: 

• Com trasmetem allò que rebem? 
• Com rebem el que ens trasmet?

Les coses es van trasmetent una vegada 
després d’una altra i podem arribar a 
modificar el missatge passant-lo d’una manera 
involuntària pel nostre filtre.

Un exemple clar és el joc del telefon espatllat.
Agafarem un conte que sàpiem tots i el 
modifiquem o representem al nostre gust, en 
aquest cas hem agafat el conte de “Caputxeta 
vermella” i analitzem si el missatge ha canviat, 
però es pot utilitzar qualsevol altre.

REFLEXIÓ: Per poder ser bons testimonis de 
Jesús, és necessari conèixer profundament 
la base del seu missatge, perquè no ho 
transmetem adaptat a nosaltres i siguem 
capaços de reconèixer quan ens ho 
transmeten ja filtrat o modificat. 



SEMBRA-LA I SIÉMBRALA I SEMENTAA I SÉMALA I EREIN EZAZU  49

ACTIVITAT: CAPUTXETA VERMELLA 
POLÍTICAMENT CORRECTA

Per James Finn Garner

“Vet aquí que una vegada hi havia una persona 
jove que es deia Caputxa Vermella i que vivia 
amb sa mare a la vora d’un gran bosc. Un 
bon dia sa mare li va demanar que portés 
un cistell de fruita fresca i aigua mineral a 
l’àvia –no perquè això fóra feina de dones, 
de cap manera, no, sinó perquè era una obra 
generosa que contribuïa a crear un sentiment 
solidari. A més, l’àvia no estava malalta; ben al 
contrari: estava en plena forma física i mental 
i era perfectament capaç de tenir cura d’ella 
mateixa en tant que persona adulta madura.

Així doncs, la Caputxa Vermella es va endinsar 
al bosc amb el cistell. Molta gent es pensaven 
que el bosc era un lloc esporuguidor i perillós, i 
mai s’hi acostaven. Però la Caputxa Vermella se 
sentia tan segura de la seua pròpia i incipient 
sexualitat que aquesta imatgeria freudiana tan 
òbvia no la intimidava gens.

De camí cap a ca l’àvia se li va acostar un llop 
que li va preguntar què duia al cistell. Ella li va 
contestar:

- Una mica de berenar saludable per a l’àvia, 
que és perfectament capaç de tenir cura d’ella 
mateixa en tant que persona adulta madura.

- Saps, bonica? – li va dir el llop -. Per a una 
noieta no és massa segur caminar per aquest 
bosc tota sola.

- Trobe molt ofensiu aquest comentari teu, 
profundament sexista – li va dir la Caputxa 
Vermella -, però l’ignoraré perquè la teua 
tradicional condició de marginat social t’ha dut 
a enfrontar-te al món d’una manera pròpia; i 
del tot vàlida, evidentment. Ara, si em permets, 
he de prosseguir el meu camí.

La Caputxa Vermella va continuar pel camí 
ample, però el llop – a qui la seua condició de 
marginat social l’havia alliberat de l’obediència 
esclava a les normes del pensament ortodox

i occidental – sabia una drecera per arribar 
abans a ca l’àvia. Hi va irrompre sense 
contemplacions i es va menjar l’àvia, una acció 
del tot comprensible venint d’un carnívor 
com ell. Llavors, com que no estava sotmès a 
les nocions rígides i tradicionalistes del que 
és masculí o femení, es va posar la camisa de 
dormir de l’àvia i es va ficar al llit.

La Caputxa Vermella va entrar a la caseta i va 
dir:

- Àvia, et porte el berenar sense greixos i 
sense sal, i voldria que l’acceptares com un 
homenatge al teu paper de matriarca sàvia i 
nodridora.

Des del llit, el llop va dir amb veu fluixeta:

- Vine més a prop, xiqueta, que puga veure’t.
La Caputxa Vermella va dir:

- Ah, no me’n recordava que, a nivell òptic, eres 
deficient com una ratapinyada. Àvia, quins ulls 
tan grossos que tens!

- És que han vist molt i han perdonat molt, 
filleta.

- Àvia, quin nas tant gros que tens... 
Relativament, és clar, i sens dubte atractiu, a la 
seua manera.
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- És que he flairat molt i ha perdonat molt, 
filleta.

- Àvia, quines dents tan grosses que tens!

- Estic molt content de ser “qui” sóc i “com” 
sóc – va dir el llop, i va saltar del llit. Va agafar 
la Caputxa Vermella amb les urpes, decidit 
a devorar-la. La Caputxa Vermella va xisclar, 
alarmada no pas per l’evident tendència 
transvestista del llop, sinó per aquella 
voluntària invasió del seu espai personal.
Els xiscles, els va sentir un company llenyataire 
que hi passava (ell s’estimava més que li 
digueren “company tècnic en carburant 
forestal”). Va entrar corrents a la caseta, va 

veure l’avalot i va intentar intervenir-hi. Mentre 
aixecava la destral, però, la Caputxa Vermella i 
el llop es van aturar en sec.

- Escolta, xic! Què t’has cregut? – li va 
preguntar la Caputxa Vermella.

El company llenyataire va parpellejar i va 
intentar respondre, però no li sortien les 
paraules.

- Entres ací com un individu d’una civilització 
primitiva, deixant que l’arma pensi per tu! – 
va exclamar la Caputxa Vermella -. Sexista! 
Discriminador d’espècies animals! Què et fa 
suposar que les persones femenines i els llops 
no poden resoldre els seus problemes sense 
l’ajuda d’una persona masculina?

Quan va sentir el discurs apassionat de la 
Caputxa Vermella, l’àvia va saltar de dins 
de la boca del llop, va agafar la destral del 
company llenyataire i li va tallar el coll. Després 
d’aquesta experiència traumàtica, la Caputxa 

Vermella, l’àvia i el llop van sentir un profund 
sentiment solidari. Van crear una comunitat 
alternativa, basada en el respecte mutu i la 
cooperació, i van viure feliços i van menjar 
anissos sense colorants ni conservants.”
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DESCOBERTA SOCIAL 
(Franja Verda)

El grup realitzarà una descoberta fotogràfica 
pel barri o poble per detectar espais i 
situacions on sigui palesa la necessitat 
d’anunciar el missatge de la Llum de la Pau i on 
es desconega el significat d’aquesta.
 
A continuació, elaboraran un plànol del barri 
o poble i marcaran els llocs en què consideren 
necessari portar el missatge de Pau i sembrar 
la LPB. Un cop rebuda la LPB, la faran arribar 
als llocs marcats que podran ser llars d’avis, 
ONG’s, partits polítics, sindicats, parròquies, 
agrupaments escoltes o institucions diverses 
que no assisteixen o no poden assistir a la 
celebració de la Llum de la Pau, i seria una 
manera de transmetre el missatge rebut.

CANÇONS

“RAIZ” SEMIYERO 
(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

Quiero estar en tierra firme 
(i want to see ) 
echar mi raiz profundo 
quiero madurar y dar frutos 
(i want to see ) 
renovarme y mejorar con el tiempo 
quiero estar en tierra firme 
( i want to see ) 
que mi sombra cobije a muchos 
quiero madurar y dar frutos 
( i want to see ) 
que mis hojas se agiten con el viento
(coro)
crecer, crecer, crecer. 
para muy alto llegar casi el cielo tocar 
crecer, soñar, volar , vivir
Quiero estasr en tierra en firme 
( i want to see ) 
echar mi raiz profundo quiero madurar y dar 
frutos 
(i want to see ) 
renovarme y mejorar con el tiempo 
quiero estar en tierra firme 
(i want to see ) 
que mi sombra cobije a muchos 
quiero madurar y dar frutos 
(i want to see ) 
que mis hojas se agiten con el viento
Mi raiz el cemento rompera 

mas arboles al cielo  
estaciones renuevan misiones 
siempre primavera
Quiero estar en tierra firme 
crecer, crecer, crecer. 
quiero madurar y dar frutos 
crecer, crecer, crecer 
quiero estar en tierra firme 
crecer, crecer, crecer 
quiero madurar y dar frutos 
crecer, crecer, crecer
(coror )
uooh, para muy alto llegar casi el cuelo tocar 
crecer, soñar, volar, vivir 
crecer, soñar, volar, vivir...
casi el cielo tocar. 
crecer, crecer y dar frutos.
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BIENAVENTURANZAS-KAIROI  

(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

Felices somos en la pobreza,
si en nuestras manos hay amor de Dios,
si nos abrimos a la esperanza,
si trabajamos en hacer el bien.

Felices somos en la humildad,
si como niños sabemos vivir.
Será nuestra heredad
la tierra, la tierra.

(coro)
SI EL GRANO DE TRIGO
NO MUERE EN LA TIERRA
ES IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO.

AQUÉL QUE DA
SU VIDA PARA LOS DEMÁS
TENDRÁ SIEMPRE AL SEÑOR.

Felices somos si compartimos,
si nuestro tiempo es para los demás,
para quien vive en la tristeza
y para quien camina en soledad.

Felices somos si damos amor,
Si en nuestras manos hay sinceridad.
Podremos siempre mirar
y ver a Dios, y ver a Dios.

Felices somos si ofrecemos paz,
y nuestra voz denuncia la opresión,
si desterramos odio y rencores,
será mas limpio nuestro corazón.

Felices somos en la adversidad,
si nos persiguen cuando no hay razón,
la vida entonces tendrá
sentido en Dios, sentido en Dios.

PERSONAS. “EL CANTO DEL LOCO”.

(Franja Blava, Roja i Verda)

Miro ahora a mi alrededor 
veo miles de vidas que no se como son 
cada uno su historia, cada unos su Rol 
SOMOS SOLO PERSONAS !!! 
Unos que viven mejor 
porque usan el afecto como el primer valor 
otros que andan a golpes con su corazón 
y no cuidan su vida !! 
 
Solo quiero regalar 
un trocito de mi verdad 
Solo quiero entregar 
todo lo que he pasado, lo que llevo guardado 
en mí !!! 
 
Somos un trozo de vida 
la parte mas viva del gran universo 
y también lo peor 
virtud y caída 
verdad y mentira 
con capacidad de dar amor 
eso es lo que quedara 
 
Somos un trozo de amor 
como un saco de llanto, de risa y temor 
Somos muchas películas, distinto guión 
somos solo personas !!! 
Unos que quieren ser dios 
otros viven contentos siendo lo que son 
otros luchan su trozo, otros lloran su horror 
que somos solo personas 
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Solo quiero regalar 
un trocito de mi verdad 
Solo quiero entregar 
todo lo que he pasado, lo que llevo guardado 
en mí !! 
 
Somos un trozo de vida 
la parte más viva del gran universo 
y también lo peor 
virtud y caída 
verdad y mentira 
con capacidad de dar amor 
eso es lo que quedará. 

VIVIR A RAS DEL SUELO. (EL CANTO EL LOCO) 
(Franja Roja i Verda)

Lejos, no quiero volver 
Que ya no quiero más cielo 
Quiero aterrizar 
Quiero descansar 
Poder tocar el suelo 
Cerca, me quiero ver 
Que ya me da miedo el cielo 
Quiero respirar 
Quiero acariciar 
Poder tocar el suelo 
Y mañana cuando nadie quede aquí 
Cuando todo se convierta en algo gris 
Que esta luz que tanto brilla vea al fin 
Quedara lo que hubo siempre 
Quiero vivir la vida a ras de suelo 
Quiero notar que soy el más pequeño 
No quiero volar  
Y no quiero más vuelos 
Quiero vivir, quiero mirar 
Lejos, no volveré 
Me hice daño en el cielo 
No quiero pensar 
Quiero regresar 
Poder tocar el suelo 
Cerca, me quedare 
Buscando mí estrella en el suelo 
Este es mi lugar 
Este es mi hogar 
Sentirme más pequeño 
Y ya está, tengo mi espada 
Batallar a nada 

Otro nuevo camino 
Que nace ahora en mí 
Llegar al sitio que buscaba 
Secuencia terminada 
Para mi 
Quiero vivir la vida a ras de suelo 
Quiero notar que soy el más pequeño 
No quiero volar  
Y no quiero más vuelos 
Quiero vivir 
Quiero vivir la vida a ras de suelo 
Quiero notar que soy el más pequeño 
No quiero volar 
Que no quiero mas, no quiero mas 
Quiero vivir, quiero mirar 
Quiero sentir, quiero tocar 
Yo quiero vivir, quiero mirar 
Quiero volver, quiero parar 
No quiero correr, quiero pensar 
Quiero acariciar 
Yo quiero vivir, quiero luchar 
quiero mirar, quiero ganar



54  LLUM DE LA PAU DE BETLEM I LUZ DE LA PAZ DE BELÉN I LLUZ DE LA PAZ DE BELEN I BELENEKO BAKEAREN ARGIA I LUZ DA PAZ DE BELÉN

PREGÀRIES

PREGÀRIA DE SANT FRANCESC 

(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

Senyor, fes de mi un instrument de la teua pau! 
Que on hi haja odi, hi pose amor. 
On hi haja ofensa, hi pose perdó. 
On hi haja discòrdia, hi pose la veritat. 
On hi haja dubte, hi pose fe. 
On hi haja desesperació, hi pose esperança. 
On hi haja tristesa, hi pose l’alegria.
Mestre, 
fes que jo vulga més prompte consolar 
que no pas ser consolat; 
Comprendre, més que no pas ser comprès; 
Estimar, més que no pas ser estimat.
Perquè és donant-nos que obtenim, 
És oblidant-nos que ens trobem, 
És perdonant que som perdonats, 
És morint que ressuscitem a la vida eterna.

DECÀLEG DE LA SERENITAT
(Franja Blava, Roja i Verda)

• Només per hui tractaré de viure 
exclusivament al dia, sense voler resoldre els 
problemes de la meua vida, tots de colp.
• Només per hui tindré màxima cura del 
meu aspecte: cortès en les meues maneres, 
no criticaré ningú, no pretendré criticar o 
disciplinar hui, sinó a mi mateix.
• Només hui seré feliç en la certesa que he 
estat creat per a la felicitat, no sols a l’altre 
món, sinó en aquest també.
• Només per hui m’adaptaré a les 
circumstàncies, sense pretendre que les 
circumstàncies s’adapten totes als meus 
desigs.
• Només per hui dedicaré deu minuts a una 
bona lectura; recordant que, com l’aliment és 
necessari per a la vida del cos, així la lectura és 
necessària per a la vida de l’ànima.
• Només per hui faré una bona acció i no ho 
diré a ningú.
• Només per hui faré alguna cosa que no 
desitje fer; i si em sentira ofès en els meus 
sentiments procuraré que ningú no se 
n’assabente.
• Només per hui em faré un programa detallat. 
Potser no el compliré totalment, però el 
redactaré. I em guardaré de dues calamitats: la 
pressa i la indecisió.

• Només per hui creuré fermament - encara 
que les circumstàncies demostren el contrari- 
que la bona Providència de Déu s’ocupa de mi 
com si ningú més no existís al món.
• Només per hui no tindré temors. De manera 
particular no tindré por de gaudir del que és 
bell i de creure en la bondat.

Puc fer el bé durant dotze hores, la qual cosa 
em descoratjaria si pensara haver de fer-ho 
durant tota la meua vida.

JOAN XXIII
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TEXTOS BÍBLICS

LLUC 6, 43-45
(Franja Groga)

43»No hi ha cap arbre bo que done fruits 
dolents ni cap arbre dolent que done fruits 
bons. 44 Cada arbre es coneix pel seu fruit: no 
es cullen figues dels cards ni es veremen raïms 
de les bardisses. 45 L’home bo, del bon tresor 
del seu cor, en trau la bondat, i l’home dolent, 
del seu tresor dolent, en trau el mal. Perquè del 
que sobreïx del cor, en parla la boca.

JOAN 15,1-17  

(Franja Blava)

 Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el 
vinyater.  Les sarments que no donen fruit, 
el Pare les talla, però les que donen fruit, 
les neteja perquè encara en donen més. 
Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que 
us he anunciat. Estigueu en mi, i jo estaré en 
vosaltres. Així com les sarments, si no estan en 
el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres 
no en podeu donar si no esteu en mi.  Jo sóc el 
cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està en 
mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense 
mi no podeu fer res. Si algú se separa de mi, 
és llençat fora i s’asseca com les sarments. Les 
sarments, un cop seques, les recullen i les tiren 
al foc, i cremen.  Si esteu en mi i les meues 
paraules resten en vosaltres, podreu demanar 
tot el que voldreu, i ho tindreu.  La glòria del 
meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu 
deixebles meus.  Tal com el Pare m’estima, 
també jo us estime a vosaltres. Manteniu-
vos en el meu amor.  Si guardeu els meus 
manaments, us mantindreu en el meu amor, 
tal com jo guarde els manaments del meu Pare 
i em mantinc en el seu amor.
 Us he dit tot això perquè la meua joia siga 
també la vostra, i la vostra joia siga completa. 
Aquest és el meu manament: que us estimeu 
els uns als altres tal com jo us he estimat. 
Ningú no té un amor més gran que el qui dóna 
la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus 
amics si feu el que jo us mane. Ja no us dic 

servents, perquè el servent no sap què fa el seu 
amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he 
fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare.  
No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us 
he escollit a vosaltres i us he confiat la missió 
d’anar per tot arreu i donar fruit, i un fruit que 
dure per sempre. I tot allò que demanareu al 
Pare en nom meu, ell us ho concedirà.  Això us 
mane: que us estimeu els uns als altres.
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MATEU 13,1-44   

(Franja Roja)

Paràbola del sembrador 

(Mc 4.1-9; Lc 8.4-8) 

 Aquell dia, Jesús va sortir de la casa i es va 
asseure vora el llac.  Es reuní tanta gent entorn 
d’ell, que va haver de pujar en una barca i s’hi 
assegué. La gent es quedà vora l’aigua.  Ell els 
va parlar llargament en paràboles. Deia:
--Un sembrador va sortir a sembrar. Tot 
sembrant, una part de les llavors va caure 
arran del camí; vingueren els ocells i se les 
van menjar.  Unes altres llavors van caure en 
un terreny rocós, on hi havia poca terra, i de 
seguida van germinar, ja que la terra tenia 
poc gruix;  però, quan sortí el sol, recremà les 
plantes, i es van assecar, perquè no tenien 
arrels.  Unes altres llavors van caure enmig dels 
cards; els cards van créixer i les ofegaren.  Però 
una part de les llavors va caure en terra bona i 
donà fruit: unes llavors van donar el cent, unes 
altres el seixanta, unes altres el trenta per u.
»Qui tinga orelles, que escolte.

El perquè de les paràboles

(Mc 4,10-12; Lc 8,9-10)

Els deixebles s’acostaren i li van preguntar:
--Per què els parles en paràboles?
Ell els respongué:
--A vosaltres, Déu us dóna a conèixer els 
designis secrets del Regne del cel, però no a 
ells.  Perquè al qui té, li donaran encara més, 
i en tindrà a vessar, mentre que al qui no té, 
li prendran fins allò que li queda.  Per això 
els parle en paràboles, perquè miren però 
no hi veuen, escolten però no hi senten ni 
comprenen.  Així es compleix en ells aquella 
profecia d’Isaïes que diu:
» Escoltareu, però no comprendreu;
mirareu bé, però no hi veureu.
 S’ha fet insensible,
el cor d’aquest poble!
S’han tapat les orelles,
han tancat els ulls,
no fóra cas que els seus ulls hi veieren,
les seues orelles hi sentiren,
el seu cor comprenguera
i es convertiren.
I jo els guariria!
»Feliços, en canvi, els vostres ulls, perquè hi 
veuen, i les vostres orelles, perquè hi senten!  
Us assegure que molts profetes i justos van 
desitjar veure el que vosaltres veieu, però no 
ho veieren, i sentir el que vosaltres sentiu, però 
no ho sentiren.

Explicació de la paràbola del sembrador

(Mc 4,13-20; Lc 8,11-15)

»Per tant, escolteu ara, vosaltres, què vol 
dir la paràbola del sembrador.  A tot aquell 
qui escolta la paraula del Regne però no 
la comprèn, ve el Maligne i li pren la llavor 
sembrada en el seu cor. Aquest és el de la 
llavor sembrada arran del camí.  El de la llavor 
sembrada en un terreny rocós és el qui escolta 
la paraula i de seguida la rep amb alegria,  
però no té cap arrel dintre d’ell, és inconstant: 
tan bon punt la paraula li porta tribulacions 
o persecucions, sucumbeix tot seguit.  El de 
la llavor sembrada enmig dels cards és el qui 
escolta la paraula, però les preocupacions 
d’aquest món i la seducció de les riqueses 
arriben a ofegar-la; per això no dóna fruit.  El 
de la llavor sembrada en terra bona és el qui 
escolta la paraula i la comprèn; aquest dóna 
fruit, i arriba al cent, al seixanta o al trenta per u.

Paràbola del blat i el jull
Després els proposà aquesta altra paràbola:
--Amb el Regne del cel passa com amb un 
home que va sembrar bona llavor en el seu 
camp;  però, mentre tothom dormia, vingué 
el seu enemic, va sembrar jull enmig del blat 
i se’n va anar.  Quan els brins van créixer i es 
va formar l’espiga, aparegué també el jull. Els 
mossos anaren a trobar l’amo i li digueren:
»--Senyor, ¿no vas sembrar bona llavor en el 
teu camp? D’on ha sortit, doncs, el jull?
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»Ell els respongué:
»--Això ho ha fet un enemic.
»Els mossos li diuen:
»--¿Vols que anem a arrencar el jull?
»Ell els respon:
»--No ho feu pas, no fos cas que, arrencant 
el jull, arrencàreu també el blat. Deixeu que 
creixen junts fins al temps de la sega, i llavors 
diré als segadors: “Arrenqueu primer el jull i 
feu-ne feixos per cremar-lo; el blat, en canvi, 
arreplegueu-lo i porteu-lo al meu graner.”

Paràbola del gra de mostassa

(Mc 4,30-32; Lc 13,18-19)

Els proposà encara una altra paràbola:
--Amb el Regne del cel passa com amb el gra 
de mostassa que un home va sembrar en el 
seu camp:  la mostassa és la més xicoteta de 
totes les llavors; però, quan ha crescut, es fa 
més gran que les hortalisses i arriba a ser un 
arbre; fins i tot vénen els ocells del cel a fer niu 
a les seues branques.

Paràbola del llevat

(Lc 13,20-21)

Els digué una altra paràbola:
--Amb el Regne del cel passa com amb el llevat 
que una dona va posar dins tres mesures de 
farina, fins que tota la pasta va fermentar.
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El perquè de les paràboles

(Mc 4,33-34)

Tot això, Jesús ho digué a la gent en paràboles, 
i no els deia res sense paràboles. Així es va 
complir allò que havia anunciat el profeta:
Obriré els llavis
per parlar en paràboles,
proclamaré coses
que estaven amagades
des de la creació del món.

Explicació de la paràbola del blat i el jull
Llavors deixà la gent i se’n va anar a casa. Els 
deixebles se li acostaren i li digueren:
--Explica’ns la paràbola del jull sembrat en el 
camp.
Ell els digué:
--El qui sembra la bona llavor és el Fill de 
l’home. El camp és el món. La bona llavor són 
els qui pertanyen al Regne. El jull són els qui 
pertanyen al Maligne. L’enemic que ha sembrat 
el jull és el diable. La sega és la fi del món, i els 
segadors són els àngels.  Així com arrenquen 
el jull i el cremen al foc, així passarà a la fi del 
món:  el Fill de l’home enviarà els seus àngels a 
arrencar del seu Regne tots els qui fan caure en 
pecat i els qui obren el mal,  i els llançaran a la 
fornal ardent; allà hi haurà els plors i el cruixit 
de dents.  Llavors els justos resplendiran com 
el sol en el Regne del seu Pare.
»Qui tinga orelles, que escolte.

Paràbola del tresor amagat
»Amb el Regne del cel passa com amb un 
tresor amagat en un camp: l’home que el troba 
el torna a amagar i, ple de joia, se’n va a vendre 
tot el que té i compra aquell camp.

MATEU 25, 14-30 
(Franja Verda)

Paràbola dels talents

(Lc 19,11-27)

»De manera semblant, un home que havia de 
fer un llarg viatge va cridar els seus servents i 
els va confiar els seus béns.  A un li donà cinc 
talents; a l’altre, dos, i a l’altre, un —a cadascú 
segons la seua capacitat—, i després se’n va 
anar.
»Immediatament,  el qui havia rebut cinc 
talents els va fer treballar i va guanyar-ne cinc 
més.  Igualment, el qui n’havia rebut dos en va 
guanyar dos més.  Però el qui n’havia rebut un 
se’n va anar a fer un clot a terra i va amagar-hi 
els diners del seu amo.
»Al cap de molt de temps arriba l’amo 
d’aquells servents i es posa a passar comptes 
amb ells.  Es presentà el qui havia rebut cinc 
talents i en dugué cinc més, tot dient:
»--Senyor, em vas confiar cinc talents; mira: 
n’he guanyat cinc més.
»L’amo li va dir:
»--Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en 
poca cosa; jo t’encomanaré molt més. Entra al 
goig del teu Senyor.
»Es presentà també el qui havia rebut dos 
talents i digué:
»--Senyor, em vas confiar dos talents; mira: n’he 
guanyat dos més.
»L’amo li va dir:
»--Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en 



SEMBRA-LA I SIÉMBRALA I SEMENTAA I SÉMALA I EREIN EZAZU  59

poca cosa; jo t’encomanaré molt més. Entra al 
goig del teu Senyor.
»Es presentà encara el qui havia rebut un 
talent i digué:
»--Senyor, sabia que eres un home dur, que 
segues on no has sembrat i reculls on no has 
escampat. Vaig tenir por i vaig amagar a terra 
el teu talent. Ací tens el que és teu.
»Però l’amo li va respondre:
»--Servent dolent i gandul! Sabies que segue 
on no he sembrat i recull on no he escampat.  
Per això calia que posares els meus diners al 
banc, i ara que he tornat hauria recobrat el 
que és meu amb els interessos.  Preneu-li el 
talent i doneu-lo al qui en té deu. Perquè a tot 
aquell qui té, li donaran encara més, i en tindrà 
a vessar; però al qui no té, li prendran fins allò 
que li queda.  I a aquest servent inútil llanceu-
lo fora, a la tenebra; allà hi haurà els plors i el 
cruixit de dents.

ALTRES TEXTOS:

ASSEMBLEA EN LA FUSTERIA 

(Franja Groga i Blava)

Expliquen que en la fusteria va haver-hi 
una vegada una estranya assemblea. Va ser 
una reunió d’eines per arreglar les seues 
diferències. 
El martell va exercir la presidència, però 
l’assemblea li va notificar que havia de 
renunciar. La causa? Feia massa soroll! I a més, 
es passava el temps copejant. 
El martell va acceptar la seua culpa, però va 
demanar que també fos expulsat el cargol; 
va dir que calia donar-li moltes voltes perquè 
servira d’alguna cosa. 
Davant l’atac, el cargol va acceptar també, però 
al seu torn va demanar l’expulsió de l’escata. Va 
fer veure que era molt aspra en el seu tracte i 
sempre tenia friccions amb els altres. 
I l’escata va estar d’acord, a condició que fos 
expulsat el metre que sempre la hi passava 
mesurant als altres segons la seua mesura, 
com si fos l’únic perfecte. 
En això va entrar el fuster, es va posar el 
davantal i va iniciar el seu treball. Va utilitzar el 
martell, l’escata, el metre i el cargol. Finalment, 
la tosca fusta inicial es va convertir en un bell 
moble. 
Quan la fusteria va quedar novament sola, 
l’assemblea va reprendre la deliberació. Va ser 
llavors quan va prendre la paraula el xerrac i 
va dir: 

“Senyors, ha quedat demostrat que tenim 
defectes, però el fuster treballa amb el millor 
de les nostres qualitats. Això és el que ens fa 
valuosos. Així que no pensem ja en els nostres 
punts dolents i concentrem-nos en la utilitat 
dels nostres punts bons.” 
L’assemblea va trobar, llavors, que el martell 
era fort, el cargol unia i donava força, l’escata 
era especial per afinar i llimar asprors i van 
observar que el metre calia i exacte. 
Es van sentir llavors un equip capaç de produir 
mobles de qualitat. Es van sentir orgullosos de 
les seues fortaleses i de treballar junts.
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EL PLANTADOR DE DÀTILS 

(Franja Groga, Blava, Roja i Verda)

En un oasi amagat en mig del desert, es 
trobava el vell Elihau a terra, de genolls, i al 
costat d’algunes palmeres datileres. El seu veí 
Hakim, adinera’t mercader, es va detenir en 
l’oasi a abeurar els seus camells i va veure a 
Elihau a la sorra. 
— Què tal ancià? La pau siga amb tu. 
— Amb tu –va contestar Elihau sense deixar la 
seua tasca. 
— Què fas ací, amb aquesta temperatura? 
— Sembre –va contestar el vell. 
— Què sembres aquí, Elihau? 
— Dàtils –va respondre Elihau mentre 
assenyalava al seu voltant el palmar. 
— Dàtils! –va repetir el nouvingut, i va tancar 
els ulls comprensivament i com qui escolta la 
major estupidesa.
La calor t’ha danyat el cervell, estimat amic. 
Vine, deixa aquesta tasca i anem a la tenda a 
beure un got de te. 
— No, he d’acabar la sembra. Després si vols, 
beurem... 
— Digues, amic: quants anys tens? 
— No sé... seixanta, setanta, vuitanta, no sé... 
ho he oblidat... però això què importa?
— Mira, amic, els datilers tarden més de 
cinquanta anys a créixer i fins que no són 
palmeres adultes no estan en condicions de 
donar fruits. Jo no et desitge cap mal i ho saps, 
tant de bo visques fins als cent anys, però saps 
que difícilment podràs arribar a recol·lectar 

alguna cosa del que hui sembres. Deixa això i 
vine amb mi.
— Mira, Hakim, jo menge aquests dàtils que 
un altre va sembrar, un altre que tampoc va 
somiar amb provar-los. Jo sembre hui, perquè 
altres puguen menjar demà els dàtils que hui 
plante... i encara que només siga en honor 
d’aquell desconegut, val la pena acabar la 
meua tasca. 
M’has donat una gran lliçó, Elihau, deixa’m que 
et pague amb una borsa de monedes aquesta 
lliçó  que hui m’has donat – i dient això, Hakim 
li va posar a la mà del vell una borsa de cuir.
— T’agraïsc les teues monedes, amic. Ja veus, 
a vegades passa això: tu em pronosticaves 
que no arribaria a recol·lectar el que sembrés. 
Semblava cert, i no obstant això, mira, encara 
no acabe de sembrar i ja recull una borsa de 
monedes i la gratitud d’un amic. 
— La teua saviesa em sorprèn, ancià. Aquesta 
és la segona gran lliçó que em dones hui i és 
potser més important que la primera. Deixa’m 
doncs que pague també aquesta amb una 
altra borsa de monedes.
— I a vegades passa això – va seguir l’ancià i 
va estendre la mà mirant les dues borses de 
monedes — Vaig sembrar per no recol·lectar i 
abans d’acabar de sembrar ja estic recollint no 
només una, sinó dues vegades.
— Ja n’hi ha prou , vell, no continuïs parlant. Si 
continues ensenyant-me coses tinc por que no 
m’arribe tota la meua fortuna per pagar-te!!

EL SUBMARÍ  
(Franja Blava)

El capità d’un submarí va voler provar l’eficàcia 
del personal de la sala de màquines, i amb 
aquest objectiu va donar l’ordre d’avançar a la 
màxima velocitat, i uns pocs segons després de 
donar aquesta ordre, i de sobte, va manar fer 
una parada d’emergència. Les seues ordres van 
ser obeïdes a l’instant, i de forma eficaç. Es va 
encendre el sistema de megafonia i es va sentir 
la veu del capità: “Us parla el capità. La meua 
felicitació al personal de la sala de màquines. 
Heu aturat el vaixell exactament en cinquanta-
cinc segons “. Immediatament després es va 
sentir una altra veu per la megafonia: “Us parla 
el cuiner. El vaixell s’ha aturat en un temps 
rècord, però els bistecs amb patates han anat 
a fer punyetes. Així que aquesta nit, sopar fred 
per a tothom «. 
Les coses funcionen no només amb les 
accions espectaculars, sinó amb l’aportació 
de tot el món. I també les accions senzilles 
són importants i s’han de valorar. Quan anem, 
per exemple, a un concert podem quedar 
bocabadats amb l’actuació del cantant o 
del grup, o amb els efectes de llum i de so, i 
aplaudim els artistes que hi ha a l’escenari … 
Res d’això no s’hauria pogut fer sense el treball 
de les persones que durant moltes hores 
han estat preparant l’escenari, i que després 
retiraran tot i aniran a muntar a un altre lloc. Es 
podrien posar moltíssims exemples més.
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Aquestes aportacions, que normalment no 
es veuen, són també importants, i les hem 
d’aprendre a valorar ia donar-los importància. 
També nosaltres tenim aspectes que 
aparentment no són importants, i que hem de 
saber valorar. Tothom pot posar el seu granet 
de sorra per «donar fruit», tothom és important 
perquè una mica més gran funcione. 

WANGARI MAATHAI,  
SEMBRANT LLAVORS DE CONSCIÈNCIA 
(Franja Verda)

El mes de desembre de 2004, després de ser 
guardonada amb el Premi Nobel de la Pau, 
Wangari Muta Maathai es va convertir en la 
primera dona africana que rebia un Premi 
Nobel. També va ser la primera vegada que 
el Comitè Nobel noruec atorgava un Premi 
de la Pau a una activista ecologista, fet que 
deixa palès que la relació entre la pau i 
l’ecologia està cada vegada més reconeguda: 
no hi pot haver pau i democràcia si no hi 
ha entorns naturals saludables i formes de 
vida sostenibles per subsistir. Al desembre 
de 1984, Wangari Maathai va rebre el Premi 
Right Livelihood, denominat, de manera 
informal, Premi Nobel Alternatiu. També va 
ser la primera dona de l’Àfrica oriental i central 
que va rebre un títol de doctora (en Biologia, 
1971), i la primera a ser nomenada catedràtica 
(en Anatomia, 1974), dirigir un departament 
universitari (Anatomia Veterinària, 1976) i 
ocupar una càtedra universitària (1977). Res 
d’això es podia endevinar a partir dels seus 
orígens rurals, a les terres altes de Kenya. A 
tall d’exemple: aquesta dona no va disposar 
d’un parell de sabates fins que no va tenir 
15 anys i va començar a estudiar a l’institut. 
Malgrat tot, en la conferència d’acceptació del 
Premi Nobel va afirmar que la seua inspiració 
i la seua determinació provenien, en part, de 
les experiències i observacions de la natura 

durant la seua infantesa a la Kenya rural. Més 
endavant va ser testimoni de la devastació 
dels boscos que havia vist de xicoteta, que van 
ser substituïts per plantacions comercials que 
destruïen la biodiversitat local i erosionaven 
el sòl. 
 
Trenta anys abans, l’any 1977, Wangari Maathai 
es va adonar que la desforestació erosionava 
el sòl i creava pobresa i malnutrició, i va 
emprendre el projecte de reforestació més 
impressionant de la nostra època: el Moviment 
del Cinturó Verd, un moviment de base liderat 
per dones que, des que es va posar en marxa, 
ha permès la plantació de més de 30 milions 
d’arbres només a Kenya (com a mínim, tres de 
cada quatre arbres plantats encara estan vius). 
En les activitats del Moviment del Cinturó 
Verd han participat centenars de milers de 
persones, sobretot dones de zones rurals. 
Aquesta iniciativa ha contribuït a crear més de 
sis mil vivers d’arbres, gestionats per sis-centes 
xarxes locals, i els seus mètodes s’han estès a 
Tanzània, Uganda, Malawi, Lesotho, Etiòpia, 
Zimbabwe, Rwanda, Moçambic i altres països 
africans. El desembre de 1996 (12 anys després 
de rebre el Premi Right Livelihood, i vuit anys 
abans de ser guardonada amb el Premi Nobel 
de la Pau), a Barcelona, Wangari Maathai va 
compartir algunes de les seues experiències 
durant el Quart Simposi Internacional Una 
sola Terra, coordinat per Santiago Vilanova, 
que portava per títol Dona, medi ambient i 
desenvolupament sostenible.  
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A més de la seua tasca per reforestar la terra 
i donar autonomia a les dones de les zones 
rurals, Wangari Maathai va desenvolupar un 
paper clau en la democratització de Kenya. 
Durant el règim autoritari de Daniel arap 
Moi, va ser empresonada en més d’una 
ocasió per les seues protestes (a més de ser 
hospitalitzada per pallisses de la policia o dels 
sicaris contractats pel Govern). Finalment, va 
ser escollida diputada parlamentària amb un 
sorprenent suport en la seua circumscripció 
electoral (un 98% dels vots), i des de l’any 2003 
és viceministra de Medi Ambient i Recursos 
Naturals.

Per què no plantem arbres? 
Wangari Maathai és una dona plena de força 
i de llum, una llum que prové de l’interior 
i que traspassa fins i tot les fotografies o el 
paper imprès. Va nàixer l’1 d’abril de 1940 a 
una comunitat kikuyu (els kikuius són el grup 
més nombrós de les 42 ètnies de Kenya), en 
el xicotet llogaret de Ihite, en les fèrtils terres 
altes del que llavors era la Kenya britànica, 
des d’on s’albiraven les muntanyes de Kenya 
coberts de neu. En la seua autobiografia, 
Unbowed (Random House, 2007, impresa, com 
no podia ser d’altra manera per a una amant 
dels arbres, en paper reciclat), publicada 
recentment, afirma que es considera filla tant 
dels seus pares com de la seua terra nadiua. 
El seu pare, Muta Njugi, era un camperol 
granger. La seua mare, Wanjiru Kibicho, era 
una de les quatre esposes de Muta. La família 
al complet vivia en un recinte amb diverses 

cabanes independents per al pare i per a 
cadascuna de les seues dones i els seus fills. 
En la societat kikuyu tradicional, un home es 
pot casar amb tantes dones com vulgui, però, 
«al contrari que avui en dia, en aquella època 
les normes culturals li exigien fer-se càrrec de 
tots els seus fills». Segurament, ningú ha fet 
tant com Wangari per aconseguir la igualtat de 
drets entre els homes i les dones en la Kenya 
actual. Però no guarda ressentiments cap a la 
seua infantesa: «en molts aspectes, el sistema 
poligàmic era positiu per als xiquets. Tot i que 
la meva mare anava a treballar al camp cada 
dia, els meus germans i jo no ens sentíem 
sols. Si érem a casa, ens cuidava la persona 
adulta que estiguera allà en aquell moment «. 
En els seus orígens, els deu clans kikuyu eren 
matrilineals, però, al llarg dels segles, gran part 
dels privilegis van ser heretats pels homes.  
 
Als set anys, Wangari va començar a anar 
a l’escola en una missió catòlica regentada 
per germanes missioneres italianes. Era una 
estudiant brillant i, després d’acabar l’educació 
secundària amb unes de les notes més altes 
de la seua classe, va rebre una beca dels EE.UU. 
Per preparar els joves kenyans per a l’època 
de la postura independència, que estava a 
punt d’arribar. Alguns polítics kenyans havien 
convençut el llavors senador John F. Kennedy 
i a altres personalitats influents dels EE.UU. 
Perquè oferiren aquestes beques als joves del 
seu país, conegudes, més endavant, amb el 
nom de pont aeri Kennedy. Així, als vint anys 
d’edat, Wangari va pujar a bord d’un avió per 

primera vegada a la vida i, uns dies després 
d’abandonar l’Àfrica rural, es va trobar immersa 
en els carrers plens de bullici de Nova York, 
on va quedar impactada en trobar negres 
novaiorquesos. Durant els cinc anys i mig 
següents va estudiar a Kansas i a la Universitat 
de Pittsburgh, on va obtenir un màster en 
biologia.  
 
Va tornar a Kenya, va realitzar treballs 
d’investigació a Alemanya, va acabar el seu 
doctorat i, a principis dels anys setanta, va 
començar una investigació postdoctoral 
sobre el cicle vital d’un paràsit que afectava 
el bestiar d’importació. Part d’aquesta 
investigació implicava anar a recollir paparres 
a les zones rurals. Va ser llavors quan es va 
adonar que els rius baixaven tèrbols, plens de 
sediments, per les vessants de les muntanyes. 
Durant la seua infantesa mai havia vist una 
cosa així. Immediatament, va pensar: «El sòl 
s’està erosionant. Cal fer alguna cosa». A les 
muntanyes, si la terra dels pendents no queda 
subjecta per les arrels robustes dels arbres, 
l’aigua de la pluja s’escorre i erosiona el terreny. 
A la seua zona natal s’havia produït el mateix 
fenomen: els rius baixaven plens de terra 
vegetal, la major part provinent d’una vessant 
de la muntanya on el bosc autòcton havia 
estat substituït per plantacions comercials. 
Grans extensions de boscos havien estat 
talades per plantar te, cafè o arbres exòtics (de 
creixement ràpid però que degradaven el sòl i 
dessecaven l’ecosistema aquós). 
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Les figueres són arbres sagrats per a moltes de 
les tradicions africanes. Quan era una xiqueta, 
Wangari sentia afecte especialment per una 
figuera molt gran que es trobava a prop d’una 
font de la que solia traure aigua. Li «fascinava 
la manera com l’aigua neta i fresca s’escapava 
a través del fang roig i tou, tan suaument que 
ni tan sols es movien els grans de terra del 
voltant». La figuera ja no hi era i la font s’havia 
assecat, com també havien desaparegut 
moltes fonts que coneixia quan era xicoteta. 
«Vaig plorar la pèrdua d’aquell arbre. Sentia 
un gran respecte per la saviesa del meu poble 
i valorava la forma en que generacions i 
generacions de dones havien transmès a les 
seues filles la tradició cultural de mantenir les 
figueres allà on estigueren. Pensava que jo 
també ho podria transmetre als meus fills «. 
 
Durant la seua infantesa mai havia vist fam, 
ni xiquets morint d’inanició, ni barraques: «Hi 
havia més menjar de la que necessitàvem, els 
aliments eren nutritius i saludables, els homes 
i les dones estaven sans i forts i sempre teníem 
llenya suficient per cuinar». Ara les dones 
havien de recórrer llargues distàncies per anar 
a buscar aigua, que no sempre estava neta, 
la gent patia malnutrició i les vaques estaven 
molt primes. L’erosió del sòl havia esgotat el 
valor nutritiu de les terres, que no produïen 
com abans. Wangari es va adonar que la 
degradació ambiental era una amenaça molt 
més seriosa per al bestiar que les paparres que 
estava estudiant. I, encara pitjor, representava 
una amenaça perillosa per a tot el país i per 

als seus habitants. En aquella època ja era 
membre del Consell Nacional de Dones de 
Kenya (National Council of Women in Kenya, 
NCWK), i va decidir dirigir-se a les dones de les 
zones rurals per investigar els problemes que 
patien.
 
Aquestes dones solien ser les 
primeres a adonar-se dels problemes 
ambientals.»Escoltant les dones parlar 
sobre l’aigua, l’energia i la nutrició-els temes 
essencials de l’ecologia-vaig poder comprendre 
el vincle entre la degradació ambiental i les 
necessitats que patien les comunitats locals». 
Com va expressar durant la conferència del 
Premi Nobel: 
«Les dones amb qui treballem ens explicaven 
que, a diferència del passat, no podien cobrir 
les seues necessitats bàsiques a causa de la 
degradació del seu entorn immediat i de la 
introducció de cultius comercials, que havien 
substituït les plantacions familiars d’aliments. 
Però el comerç internacional controlava el preu 
de les exportacions d’aquests agricultors a 
xicoteta escala i no els garantia uns ingressos 
raonables i justos. Vaig aprendre que quan 
destruïm, saquejats o administrem malament 
nostre entorn estem soscavant la nostra 
qualitat de vida i la de les generacions futures «. 
 
En lloc de produir aliments perquè les 
persones pugueren menjar, els agricultors 
s’havien vist forçats a conrear te i cafè. A causa 
de la manca de menjar autòctona i de llenya 
per cuinar, les dones alimentaven els seus 

fills amb productes elaborats, que són menys 
nutritius que els aliments africans tradicionals, 
però consumeixen menys energia a l’hora de 
cuinar. 
 
Wangari va decidir fer alguna cosa per 
lluitar contra la desforestació i totes les 
seues implicacions: despreniments de terra, 
fonts seques, manca de fusta per fer llenya, 
desertificació, malnutrició i pobresa. «Si 
comprens el que passa i estàs preocupat», 
afirma, «et veus empès a actuar». Va tenir una 
idea simple i pràctica: «Per què no plantem 
arbres?». Qualsevol persona pot plantar un 
arbre i els resultats es podrien observar en un 
període de temps relativament curt. A més de 
subjectar la terra, els arbres proporcionarien 
llenya, fusta per a les tanques, farratge per 
als animals, fruites per menjar (si foren arbres 
fruiters) i ombra per a les persones i els animals. 
A més, també permetrien restablir la salut de 
l’ecosistema, ja que protegirien les conques i 
atraurien altra vegada als ocells i la biodiversitat. 
La Terra estava sent despullada i Wangari va 
sentir més la seua vocació cobrir de verd. 

Enginyeres forestals sense estudis 
El 5 de juny de 1977, Wangari Maathai, 
acompanyada de centenars de persones, 
la majoria membres del NCWK, es va dirigir 
a peu fins al parc Kamunkuji, als afores de 
Nairobi, per plantar set arbres en honor a 
set persones de diversos grups ètnics, com 
Waiyaki wa Hing, el líder kikuyu que, després 
d’arribar a un acord amb els militars britànics, 
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va ser traït per aquests darrers i enterrat viu. 
Aquests arbres van formar el primer cinturó 
verd i, tot i el vandalisme i la necessitat de 
llenya de la població dels voltants, actualment 
dos d’aquests arbres encara estan vius, i els 
seus grans copes proporcionen un lloc per 
descansar sota l’ombra als habitants de la zona.
 
Wangari Maathai va crear un viver d’arbres i 
les iniciatives de reforestació es van estendre 
ràpidament mitjançant les xarxes del NCWK, 
i van arribar a les escoles, els agricultors i 
les esglésies. Els xiquets de les escoles s’ho 
passaven bé cavant forats a terra, anant a peu 
fins al viver per recollir els arbres, plantes i 
cuidant-los. A més, van transmetre el missatge 
a les seues mares i, d’aquesta manera, molts 
grups de dones es van sumar al Moviment 
del Cinturó Verd. Wangari era la coordinadora 
del projecte i demanava als amics i als 
donants que patrocinen arbres i sortiren al 
camp a plantar ia crear vivers. Va establir un 
procediment de deu punts, que començava 
per formar un grup i acabava per plantar els 
arbres i assegurar-se que sobrevivien.Per cada 
arbre que sobrevisquera als sis primers mesos, 
el grup rebia un xicotet incentiu (equivalent 
a quatre centaus de dòlar americà d’aquella 
època). Hi havia monitors que ensenyaven a 
les persones, i supervisors que s’asseguraven 
que els arbres estaven bé. 
 
En pocs mesos, van començar a rebre ajudes 
de grups i ambaixades estrangers, mentre que, 
al mateix temps, se’ls acabaven les plàntules 

dels vivers. Wangari va decidir anar a visitar 
el conservador en cap de boscos de Kenya, 
Onesimus Mburu, i li va explicar els seus plans. 
El seu objectiu era plantar un arbre per cada 
habitant de Kenya, que, en aquell moment, 
tenia una població de 15 milions de persones. 
El seu eslògan era una persona, un arbre 
(semblant a l’eslògan que el partit dels Verds 
d’Alemanya faria servir uns quants anys més 
tard abans d’unes eleccions: un arbre, un vot). 
Mburu no creia que pugueren utilitzar tantes 
plàntules i els va regalar totes les que tenia. 
Però, uns mesos més tard, el Moviment del 
Cinturó Verd ja havia emprat totes les llavors i, 
per continuar la seua tasca, començar a crear 
els seus propis subministraments de plàntules. 
Des de llavors, la població de Kenya, un dels 
països amb un creixement demogràfic més 
elevat del món, s’ha multiplicat per dos i, fins i 
tot així, el somni de plantar un arbre per cada 
habitant del país s’ha fet realitat. Aquesta 
dona va aconseguir tots aquests objectius al 
mateix temps que era mare de tres xiquets 
i participava en diferents iniciatives civils i 
socials. Els enginyers forestals no entenien per 
què Wangari Maathai treballava amb dones 
camperoles, i li deien que «per plantar arbres, 
són necessàries persones amb estudis». No 
obstant això, Wangari va aprendre molt aviat 
que els experts poden complicar les coses més 
senzilles. De fet, els enginyers forestals havien 
començat a donar lliçons a les dones sobre 
la «inclinació de la terra i el punt d’entrada 
dels raigs solars, la profunditat de la sembra, 
el contingut de la grava, el tipus de sòl i totes 

leseines i coneixements especialitzats «que 
utilitzaven. La majoria d’aquestes dones eren 
analfabetes, però també eren camperoles: 
durant tota la seua vida havien cultivat llegums, 
mill i blat de moro. Després de tot, tal com 
ha escrit Wangari, «tot el que havien de saber 
era com posar una plàntula dins de la terra i 
cuidar-la perquè creixera, el que no semblava 
tan difícil. Qualsevol persona pot cavar un 
forat a terra, posar un arbre, regar-lo i abonar». 
Wangari va dir a les dones que seguiren la seua 
intuïció, i d’aquesta manera es van convertir 
en el que ella anomena amb orgull enginyeres 
forestals sense estudis.  
Les comunitats autòctones van contribuir a 
difondre la iniciativa de reforestació a altres 
comunitats, transmetent les idees i multiplicant 
el procés una i una altra. Quan la iniciativa 
va començar a adquirir rellevància, es va 
encoratjar a les dones perquè plantaren fileres 
de plàntules de, com a mínim, un miler d’arbres 
per formar cinturons verds que mantingueren 
el sòl subjecte, proporcionaren ombra i 
protecció i, alhora, embelleixen el paisatge. I 
així és com va sorgir el nom de cinturó verd. 

Els arbres es poden plantar en qualsevol espai 
lliure, al costat de camps, granges i poblats. 
És recomanable plantar arbres autòctons que 
servisquen per fer llenya, com els baobabs, 
les acàcies, els cedres i els cards o els arbres 
fruiters: cítrics, papayero, plataners i figueres. 
Sovint, abans de plantar un arbre, es proclama 
el compromís del Moviment del Cinturó Verd:  
«Sent conscients que Kenya es veu amenaçada 
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per l’expansió de les condicions desèrtiques, 
que la desertificació és el resultat del mal ús 
de la terra mitjançant la tala indiscriminada 
d’arbres, l’eliminació de matolls i consegüent 
l’erosió del sòl per part de els elements, i 
que aquestes accions comporten sequeres, 
malnutrició, fam i mort, ens comprometem 
a salvar la nostra terra i a prevenir aquesta 
desertificació plantant arbres allà on sigui 
possible». 

Com va escriure en el seu primer llibre, El 
Moviment del Cinturó Verd: «La terra és un 
dels recursos més importants de Kenya i 
de tota Àfrica. El sòl fèrtil vegetal hauria de 
considerar un recurs valuós, especialment 
quan és tan difícil de crear. Però , cada any, 
milers de tones de sòl vegetal desapareixen 
de les zones rurals kenyanes. Durant les 
estacions de pluges, aquesta terra flueix en 
rierols vermells que baixen pels pendents i 
desemboquen en els rius plens de fang que, 
finalment, arriben a l’oceà Índic, d’on mai es 
podrà recuperar. I, malgrat tot, sembla que no 
ens preocupe. Perdre sòl vegetal s’hauria de 
comparar amb la pèrdua de territoris a mans 
d’un enemic invasor. Si els països africans es 
sentiren amenaçats per aquest tipus de perill, 
mobilitzarien als seus exèrcits, la policia i les 
reserves: fins i tot els ciutadans serien reclutats 
per anar a lluitar». 
 
Actualment, menys d’un 2% dels boscos 
originals de Kenya estan coberts de vegetació. 
Com indica Jared Diamond en la seua 

obra Collapse, la desforestació va ser la 
causa directa de la desaparició de xicotets 
enclavaments habitats, com l’illa de Pasqua 
i les colònies medievals escandinaves de 
Groenlàndia (que, com el seu nom anglès 
indica, Greenland, era verd i frondosa en els 
dos grans fiords del sud-oest), i una de les 
causes principals de la desaparició de cultures 
com la maia. Hui en dia, aquesta destinació 
amenaça a països com Haití, on, fins ara, la 
inestabilitat política ha fet fracassar els intents 
d’establir un Moviment del Cinturó Verd.

Del parc Uhuru a la democràcia 
El parc Uhuru és l’única zona verda de grans 
dimensions del centre de la superpoblada 
Nairobi. Un lloc on desenes de milers de 
famílies poden respirar una mica d’aire fresc 
i de pau abans de tornar als carrers ia les 
carreteres plenes de soroll i de contaminació 
de la gran ciutat. En aquest sentit, es pot 
comparar amb el que representa el Central 
Park a Nova York o Hyde Park a Londres. 
A la tardor de 1989, el Govern de Kenya 
planejava en secret construir un gratacels 
de seixanta pisos al mig del parc, amb una 
estàtua del president, Daniel arap Moi, just 
davant de l’edifici. Seria el gratacel més 
alt de tot Àfrica i implicaria un cost d’uns 
200 milions de dòlars americans (d’aquella 
època). L’objectiu principal d’aquesta obra 
era donar prestigi al Govern kenyà, a costa 
de malmetre l’harmonia de l’únic racó 
tranquil del centre de Nairobi. En aquell 
moment, al país hi havia una dictadura 

d’un sol partit, presoners polítics i tortures, 
i molt poques persones gosaven desafiar el 
Govern públicament. Wangari Maathai era 
una d’aquestes persones. S’havia adonat que 
«un cop comences a treballar seriosament 
amb el medi ambient, el vincules amb tots 
els altres factors: els drets humans, els drets 
de les dones, els drets ambientals, els drets 
dels xiquets... Una vegada has fet aquestes 
connexions, ja no et pots dedicar només a 
plantar arbres».
 
Algú que havia sentit parlar dels plans 
urbanístics del Govern es va posar en contacte 
amb ella, que, immediatament, va començar 
a escriure cartes dirigides a diversos ministeris 
demanant més informació sobre el projecte 
(enviant còpies als diaris més importants). 
Durant mesos, les seues cartes no van obtenir 
cap resposta, però el Govern se sentia cada 
vegada més incòmode, fins al punt de dedicar 
tota una sessió al Parlament a ridiculitzar i 
insultar Wangari Maathai per haver-se atrevit 
a qüestionar el règim. Moltes persones, 
impressionades per l’exemple de Wangari, 
es van atrevir a participar en les protestes o 
escriure cartes als diaris contra el projecte 
de construcció. En l’anomenat Racó de la 
Llibertat del parc Uhuru es van plantar arbres 
per demanar l’alliberament dels presos de 
consciència i una transició pacífica cap a la 
democràcia. Tots aquests fets van ser recollits 
pels mitjans de comunicació i la tensió es va 
anar acumulant. Wangari Maathai i els seus 
seguidors van ser víctimes d’empresonaments 
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temporals, amenaces de mort i pallisses 
(Wangari va ser colpejada al cap amb un garrot 
que la va deixar inconscient i gairebé li va 
causar la mort).
 
A més, Wangari també va escriure algunes 
cartes als inversors estrangers que havien 
de participar en la construcció del monstre. 
El projecte es va aturar, i finalment va ser 
desestimat en l’any 1999. Era la primera 
vegada durant dècades que el Govern havia 
hagut de cedir davant l’opinió pública. 
La democràcia estava arribant, es podia 
percebre en l’aire. L’any 1992, en part gràcies 
a l’activisme de Wangari Maathai, Kenya va 
legalitzar els partits polítics de l’oposició. La 
reforestació i la defensa de les zones verdes es 
van convertir en una via cap a la democràcia, 
tal com va recordar Wangari en la conferència 
del Nobel: 
 
«En aquell moment, els arbres es van convertir 
en un símbol de la pau i la resolució de 
conflictes, especialment en l’època dels 
conflictes ètnics a Kenya, durant els quals el 
Moviment del Cinturó Verd va emprar arbres 
de la pau per reconciliar les comunitats 
enfrontades. De forma similar, durant el procés 
de redacció de la Constitució de Kenya també 
es van plantar arbres de la pau en moltes 
zones del país per fomentar la cultura de la 
pau. Utilitzar arbres com a símbol de la pau és 
mantenir una tradició africana molt arrelada . 
Per exemple, quan hi havia un enfrontament, 
la gent gran kikuyu solien posar una branca 

d’un arbre thigi entre les dues parts, que 
feia que deixaren de lluitar i es reconciliaren. 
A l’Àfrica, hi ha moltes comunitats amb 
tradicions d’aquest tipus».  

Nodrir la diversitat biocultural 
Amb els anys, Wangari Maathai és cada vegada 
més conscient del vincle essencial que hi 
ha entre la diversitat biològica i la diversitat 
cultural. Per exemple, la conservació de 
les llavors autòctones i dels coneixements 
sobre plantes medicinals està estretament 
relacionada amb les cultures locals que viuen 
a la mateixa terra. Per donar veu i vot a la 
població local, en les reunions del Moviment 
del Cinturó Verd en les zones rurals sempre 
s’empren les llengües vernacles (en lloc del 
suahili), fins i tot si es fa necessària la presència 
d’un traductor. «El renaixement cultural és 
potser l’únic que pot evitar la destrucció del 
medi ambient, l’única forma de perpetuar 
el coneixement i la saviesa heretats del 
passat i necessaris per a la supervivència de 
les generacions futures. Una nova actitud 
envers la natura permet adoptar una nova 
actitud cap a la cultura i la seua influència 
en el desenvolupament sostenible: una 
actitud basada en entendre les coses que la 
pròpia identitat, el respecte cap a u mateix, 
la moralitat i l’espiritualitat tenen un paper 
fonamental en la vida d’una comunitat 
i la seua capacitat d’emprendre accions 
que la beneficien i garantisquen la seua 
supervivència».  
 

Wangari Maathai també és conscient que els 
problemes ambientals estan molt relacionats 
amb la visió materialista del món que els 
europeus van introduir al continent africà, 
com deixa escrit en el seu llibre Unbowed: 
«Abans que arribaren els europeus, els 
kenyans no miraven els arbres i veien fusta, 
com tampoc miraven els elefants i veien 
reserves d’ivori per comercialitzar, ni miraven 
els guepards i veien pells precioses per 
vendre. Però, quan Kenya va ser colonitzada 
i ens topem amb els europeus, amb els 
seus coneixements, la seua tecnologi, la 
seua consciència, religió i cultura-tot nou 
per als africans-, transformem els nostres 
valors en una economia monetària com la 
seua. Ara tot es percep segons el seu valor 
econòmic. El colonialisme també va eclipsar 
a les cultures africanes tradicionals davant 
la poderosa cultura europea moderna, que 
pretenia posseir l’única veritat i l’única forma 
correcta de fer les coses. Com sabem, s’intenta 
persuadir les comunitats africanes tradicionals 
perquè considerin que la seua relació amb 
la natura és primitiva, inútil i representa un 
obstacle per al desenvolupament i el progrés 
en una època de tecnologia avançada i 
intercanvi d’informació «.No obstant això, les 
visions del món i els estils de vida tradicionals 
sovint eren més sostenibles, com s’evidencia 
en els diaris i en els llibres de text dels 
missioners i els exploradors europeus, i tal 
com defensa Wangari Maathai en un article 
publicat poc abans de ser guardonada amb el 
Premi Nobel de la Pau, «The Cracked Mirror»:
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«Fins que no van arribar els europeus, les 
comunitats locals veien la natura com una 
font d’inspiració, d’aliments, de bellesa i 
d’espiritualitat. Les societats que encara no 
s’han industrialitzat tenen una connexió més 
propera amb l’entorn físic, que sovint tracten 
amb reverència. Com que encara no han 
comercialitzat el seu estil de vida ni la seua 
relació amb els recursos naturals, els seus 
hàbitats ofereixen una gran diversitat biològica 
autòctona, tant de fauna com de flora. No 
obstant això, aquests mateixos hàbitats són els 
que estan més amenaçats per la globalització, 
la comercialització, la privatització i la pirateria 
dels materials biològics de què disposen». 
 
Els governs colonials europeus «ens van 
dir que els nostres sistemes religiosos eren 
immorals, les nostres pràctiques agrícoles, 
ineficients, els nostres sistemes tribals de 
govern, irrellevants, i les nostres normes 
culturals, bàrbares, irreligioses i salvatges. 
Això mateix va passar amb els aborígens 
australians, els natius americans a Amèrica del 
Nord i els pobles autòctons de l’Amazones. 
 
Jo, per part meua, no done gràcies a Déu 
per l’arribada de la civilització des d’Europa, 
perquè sé que a l’Àfrica, segons m’explicaven 
els meus avis, la majoria de les coses 
funcionaven molt bé abans del colonialisme. 
Els líders tenien certa responsabilitat davant 
del poble. Les persones tenien aliments per 
menjar.Transmetien la seua història (les seues 
pràctiques culturals, les seues històries i el 

significat del món que els envoltava) gràcies 
a les tradicions orals, i aquesta tradició era 
rica i valuosa. I, el més important, vivien amb 
harmonia amb les altres criatures i l’entorn 
natural, i protegien aquest món». 

Per Wangari Maathai, «la humanitat necessita 
trobar la bellesa en la seua diversitat de 
cultures i acceptar que hi haurà molts 
idiomes, religions, vestimentes, danses, 
cançons, símbols, festivals i tradicions. 
Aquesta diversitat hauria de considerar una 
herència universal de l’ésser humà». Però, 
com ella mateixa diu, no es tracta únicament 
de recuperar la ceràmica o la dansa d’una 
cultura. Com sol recalcar el filòsof intercultural 
Raimon Panikkar, les cultures no es poden 
reduir al folklore: cada cultura ens obre les 
portes d’una nova realitat i no podem reduir-la 
als paràmetres d’una altra cultura. Creure, com 
ha fet Occident durant els últims segles, que 
els nostres propis valors i coneixements són 
universals és, segons Panikkar, «l’essència del 
colonialisme». 
 
Els seminaris sobre civisme i medi ambient 
organitzats pel Moviment del Cinturó Verd 
es denominen kwimenya (autoconeixement) 
perquè permeten als participants saber qui 
són. 
«Fins llavors, els participants han estat veient 
el món a través d’un mirall que no els pertany, 
el mirall dels missioners o dels seus professors 
o de les autoritats colonials que els han dit qui 
són, i que escriuen i parlen sobre ells. Només 

han pogut veure una imatge distorsionada, 
si és que mai s’han arribat a veure a ells 
mateixos». Sense kwimenya, les persones 
«se senten insegures i s’obsessionen amb 
l’adquisició de coses materials». 

Protegir la integritat de la vida 
En coherència amb la seua crida per 
proporcionar autonomia a les cultures 
locals, Wangari Maathai ha criticat durament 
els intents contemporanis de privatitzar o 
manipular la vida. «Hui en dia, les patents 
sobre formes de vida i l’enginyeria genètica, 
derivada d’elles, es justifiquen afirmant 
que són beneficiosos per a la societat, 
especialment per als pobres, ja que permeten 
obtenir més aliments i medicaments i de 
major qualitat. Però, de fet, el monopoli de 
les matèries primeres biològiques impedeix 
deliberadament el desenvolupament 
d’altres opcions. Els camperols es tornen 
totalment dependents de les empreses que 
els proporcionen les llavors «. Wangari troba 
especialment indignant que es patent el 
material viu-una pràctica que ella anomena 
biopirateria-i que algunes empreses 
multinacionals pretenguin posseir els drets 
exclusius de llavors que, en definitiva, s’han 
anat desenvolupant al llarg dels segles de 
coevolució amb l’agricultura tradicional. 
 
Les anomenades llavors terminator, creades 
amb l’objectiu de forçar els camperols a 
comprar llavors noves cada temporada 
per tal de restar autonomia i fer que 
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es tornin dependents de les empreses, 
minarien completament la cultura de les 
comunitats camperoles i la seua capacitat per 
aconseguir els aliments necessaris per al seu 
manteniment. «En aquestes circumstàncies, si 
creiem que l’esclavitud i el colonialisme eren 
violacions flagrants dels drets humans, hem de 
donar-nos compte del que ens espera al final 
del camí encobert de la biopirateria, la creació 
de patents de la vida i el desenvolupament de 
l’enginyeria genètica. El genocidi a través de la 
fam, com encara no s’havia vist, apareix com a 
possibilitat alarmant». 
 
Wangari és conscient que «les injustícies dels 
acords econòmics internacionals» forcen els 
camperols a conrear cultius comercials. Però 
la seguretat alimentària s’ha de basar en el 
cultiu d’aliments autòctons per als habitants 
locals «i només vendre al mercat els excedents 
d’aquests cultius». De la mateixa manera, la 
seguretat alimentària nacional implica que 
un país ha de tenir la capacitat de produir les 
llavors i els aliments necessaris per als seus 
ciutadans. En els mercats de matèries primeres 
estrangers només haurien de comercialitzar els 
excedents». 

Una crida per a una nova consciència 
L’ecologia ben entesa ens permet apreciar la 
interdependència de tots els fils del teixit de 
la vida, com va observar el fundador del Sierra 
Club, John Muir, fa més de cent anys: «Quan 
intentem aïllar qualsevol cosa ens adonem 
que està lligada a tota la resta de l’univers». 

Fa un parell d’anys, un prestigiós informe 
sobre la desaparició del ambientalisme (The 
Death of Environmentalism) atribuïa la manca 
d’èxit de les organitzacions mediambientals 
nord-americanes (tot i els seus pressupostos 
milionaris) al fet que l’ecologia haja  perdut 
la seua perspectiva original, que pretenia 
englobar totes les esferes, i haja quedat reduïda 
a un interès especial. El medi ambient ha passat 
a considerar-se un element extern, aliè a les 
nostres vides i competència de determinats 
especialistes que saben com enfrontar-s’hi, fet 
que demostra fins a quin punt l’ésser humà 
s’ha deslligat de la natura. Wangari Maathai 
no ha caigut en aquesta trampa. Molt aviat es 
va adonar que plantar arbres estava «lligat a 
tota la resta d’elements», usant l’expressió de 
Muir. La interdependència de totes les coses 
també s’evidencia en l’ubuntu, el concepte 
tradicional bantu (que podria traduir lliurement 
com «existisc perquè tu existeixes», o bé «cresc 
quan tu creixes»), decisiu per al procés de 
reconciliació de Sud-àfrica.
 
Wangari Maathai creu que, com a éssers 
humans, tenim una responsabilitat especial 
amb la Terra: «si s’espera més d’aquells a qui 
s’ha donat més, hem d’acceptar la nostra 
responsabilitat especial, que és més del que 
s’espera dels elefants o les papallones «. És el 
nostre repte i la nostra responsabilitat, afirma, 
«donar als nostres fills un món ple de bellesa i 
de meravelles». 
El Moviment del Cinturó Verd ha plantat més 
de trenta milions d’arbres durant trenta anys, 

i els ocells han tornat als seus hàbitats. Les 
arrels d’aquest moviment tenen molta relació 
amb els arbres, però el tronc i les branques 
van creixent, esforçant-se per donar suport 
als homes i dones que estimen la terra, donar-
los esperança i conscienciar. Com va deixar 
escrit Wangari quan tot estava començant: 
«L’objectiu principal del Moviment del Cinturó 
Verd és conscienciar-nos fins al punt que ens 
veiem empesos a actuar correctament amb 
el medi ambient perquè els nostres cors han 
quedat captivats i les nostres ments s’han 
convençut que és necessari fer el que és 
correcte, deixant de banda el que diguen els 
altres».
 
Més recentment, cap al final de la seua 
conferència en la cerimònia d’acceptació 
del Premi Nobel, Wangari va assenyalar, així 
mateix, la necessitat d’arribar a un nou nivell 
de consciència: «Estem cridats a ajudar a la 
Terra a curar-se de les seues ferides i, durant 
el procés, guarir també les nostres: rebre amb 
els braços oberts a tota la creació, amb tota 
la seua diversitat, bellesa i meravelles. Durant 
el curs de la història, hi ha un moment en 
què la humanitat ha de passar a una nova 
fase de consciència, per aconseguir un nivell 
moral més elevat. Un moment en què hem 
d’abandonar les nostres pors i donar-nos 
esperança els uns als altres. Aquest moment ha 
arribat».  
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