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PROGRAMA DE LA JORNADA
16.00 Presentació de l’acte
Intervenció de Montse Castellà, presidenta d’AUDIR.
Intervenció de Puerto García Ortiz, subdirectora i responsables de programes, estudis i incidència
de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
16.10 El crit del planeta i de l’espècie: preocupació dels joves i activistes
Intervenció d’AUDIR Jove.
Intervenció de Daniel Turón, coordinador del Grup Interreligiós de Crisi Climàtica i Espiritualitat
d’AUDIR.
16.45 La mirada
Intervenció de Josep Maria Mallarach, geòleg i expert en ciències ambientals.
Xavier Melloni, antropòleg i expert en diàleg interreligiós.
18.00 Pausa breu
18.05 Veus d’una diversitat en harmonia
Guhyapati, budista d’Ecodharma Center (ecologia radical).
Jorge Burdman, jueu i professor de Talmud de la Comunitat Israelita de Barcelona
Irene Jimeno, hindú i presidenta d’Advaitavidya
Dídac Lagarriga, musulmà i autor d’Eco-Yihad
Pau Cardoner, cristià catòlic i membre de l’equip d’Ecoparròquies
19.45 Conclusió: Religions airejant la casa de la humanitat
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BREU SÍNTESI DE CONTINGUTS I INTERVENCIONS

Presentació de l’acte
Montse Castellà, presidenta d’AUDIR, planteja l’emergència climàtica com a reflex de
l’emergència espiritual. Per superar el dualisme jo-l’altre, ens planteja recuperar el sentit de
Mare Terra, viure l’experiència de la interdependència, amb gratitud i reverència, com a punt
de trobada entre tradicions religioses, amb proximitat, que porta a l’amor, reconnectant en la
natura.
Puerto García, sotsdirectora i responsable de programes, estudis i incidència de la Fundación
Pluralismo y Convivencia, valora l’originalitat i profunditat de la jornada. Davant el canvi climàtic i
els discursos d’odi ens hi juguem el futur, la pau, la convivència. Tots, en especial el jovent, hem
d’oferir el millor de cadascú, des de la diversitat religiosa, per contribuir a tenir cura del nostre
planeta i de la nostra societat diversa.

El crit del planeta i de l’espècie: preocupació dels joves i
activistes
Sílvia Pons, representant d’AUDIR Jove, ens acosta la veu i la preocupació del jovent (Fridays
for Future; La juventud opina de l’UNICEF). Plantejant com els poderosos afronten la crisi que
ens pot conduir a la fi de l’espècie humana. No n’hi ha prou amb el greenswashing de les
empreses, cal canviar el model productiu. La veu dels joves encara se l’escolta en la política i
es planteja si l’emergència es convertirà en prioritat, perquè els efectes hi són. S’haurien de tenir
en compte els països empobrits, explotats i vulnerabilitzats.
Daniel Turón, coordinador del Grup Interreligiós de Crisi Climàtica i Espiritualitat d’AUDIR, fa un
petit gest d’homenatge a Humberto Maturana, recordant la seva xerrada amb el Dalai Lama sobre
el desaferrament de les pròpies creences i de la pròpia tradició religiosa. Sobre
l’antropocentrisme afirma: els animals tenen ànima, consciència, subjectivitat, cal reconèixer
els Drets dels Animals. Tot recordant Tomas Berry i l’ecologia profunda, fa una crida a la
col·laboració activa per reconèixer els Drets de la Natura. Erich Fromm i la cruïlla entre
eros/thanatos, odi/creativitat. De El Trabajo Que Reconecta de Joanna Macy, en destaca tres
aspectes: accions de contenció, creació d’estructures alternatives d’economia ètica i canvi de
cosmovisió. I les quatre fases de l’espiral: Gratitud, honorar el dolor que sentim pel món (conmoure’ns), moves mirades (temps profund, jo-ecològic) i posar-nos en acció.

La mirada
Xavier Melloni, antropòleg i expert en diàleg interreligiós, afirma que l’agressivitat entre nosaltres
és la mateixa que tenim vers la natura. L’ésser humà està constituït en polaritats: Experiència
d’escassetat i la crida a la plenitud, el real i l’ideal, el jo i l’altre, o el nosaltres, o el món. Les
polaritats ens poden escindir i podem tenir la sensació d’estar fragmentats, no saber resoldre
tensions que ens fan créixer. Vam baixar dels arbres i ens vam repartir pel planeta buscant
aquesta satisfacció nascuda de la insatisfacció. L’escissió bàsica; fam, set, necessitat d’acollida,
d’abraçada, de mirada, de reconeixement. La nostra vertadera edat són 15.000 milions d’anys.
Al mateix temps, això que jo soc també ho és l’altre, aparent contradicció, o resolució complexa,
entre la unicitat del meu jo i al mateix temps la convivència amb l’alteritat. L’ésser humà està
cridat a viure en comunitat, a vincular-se. Les religions són camins d’unificació d’allò
3

escindit. Poden, o bé afavorir, activar instints primaris, identitaris, regressius, blindats, o afavorir
instints nobles i desinteressats. Tot grup és una suma de jos que adquireixen un jo propi, que
té una identitat ad-intra, cap a dins, i al mateix temps una relacionalitat. Quan la interrelació entre
la pròpia identitat i l’alteritat es produeix en la reciprocitat del reconeixement, hi ha harmonia,
possibilitat de creixement, espai per a tots. No he de defensar el meu jo, el puc oferir sense sentirlo amenaçat i puc acollir el jo de l’altre. L’odi és dolor invertit. Darrera de tota forma d’odi hi
ha un immens crit de dolor no reconegut ni assumit i s’expulsa generant més dolor. La religió
dona autoconeixement, capacitat de contenció. Que aquesta expulsió del dolor, la ràbia, l’avidesa,
la necessitat, no sigui cega sinó que tingui en compte aquesta alteritat. S’han de recrear rituals de
restitució, de reconciliació, de reconeixement. Som sanats en comunitat. Encara no existeixen
rituals intercosmovisionals. Un dels grans reptes que tenim és donar a llum rituals de
reconciliació interreligiosa i de reconciliació amb la terra. Té a veure amb l’ordre del cosmos,
conté silenci, paraula i acció. Potser estem en un temps de rituals (o gestos, previs al ritual)
efímers; si genera comunió, reconciliació, contextualització és un ritual.
Josep Maria Mallarach, geòleg i expert en ciències ambientals, ens explica que el renaixement,
amb l’antropocentrisme, va ser un punt d’inflexió; des del punt de vista ideològic va ser el
triomf del materialisme i del positivisme, i va possibilitar la revolució industrial. Hi ha un consens
científic de que l’augment de temperatura degut a la crema de combustibles fòssils ens porta
a un col·lapse ecològic global. Les tendències ens estan conduint a una situació de major
mortalitat, el progrés dels darrers cinquanta anys és un progrés de la vulnerabilitat global en la
insostenibilitat. Els efectes de retroalimentació fan que el ritme, la velocitat i la severitat dels
desastres naturals, que són els indicadors de la crisi ecològica, siguin sempre pitjors dels esperats.
La connexió amb els discursos d’odi i amb els conflictes és que en un món on la demanda
de recursos i la població creixen exponencialment i la biocapacitat està decreixent és
evident que sorgiran conflictes. Les religions tenen eines per suscitar el que la teologia
cristiana anomena conversió ecològica. Totes aquelles respostes que contribueixin a la
Reverència, a la Gratitud, i a la Humilitat podran induir aquesta conversió. I descriu cinc obstacles
que exposa la Laudato si per a la metànoia que ens permeti desprendre’ns de les dependències
consumistes autodestructives, recuperant una vida més frugal, sòbria i feliç. El decreixement no
és una entelèquia, és l’única possibilitat.

Veus d’una diversitat en harmonia
Guhyapati, budista d’Ecodharma Center (ecologia radical), explica que la injustícia, la ruïna
política i la urgència climàtica són esquerdes per on pot créixer alguna cosa nova. La crisi
consisteix justament en que allò vell mor i allò nou no pot néixer”, però és més senzill
imaginar-se la fi del món que imaginar-se la fi del capitalisme. Hi ha moviments de
regeneració, però també podem observar com s’estan fent sentir les idees antiquades de la
intolerància, la xenofòbia, el racisme i el nacionalisme populista. Ens hem de reinventar i per ferho, les nostres tradicions espirituals tenen un paper important. Però hem de deixar el
dualisme cosmològic i la salvació individual i aprendre a veure-les com una font
d’inspiració d’energia i de saviesa, que ens pugui empoderar per batallar en el món, cultivant
els recursos interns que necessitem, per imaginar un món més enllà de l’horitzó del
capitalisme, i donar forma a aquesta visió de manera conjunta, amb la nostra acció col·lectiva
solidàriament amb la vida.
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Jorge Burdman, jueu i professor de Talmud de la Comunitat Israelita de Barcelona, ens recorda
que les religions són camins. Més enllà dels noms, com carrers que condueixen a algun lloc,
realment són una via. També ens recorda que una cosa són els textos i l’altra les institucions, que
moltes vegades han estat opressores. Els centres de culte s’han d’obrir a la societat. No hi ha
millor pregària que la que es fa en un espai públic, una platja, un bosc. Les religions no han
d’acumular, han de denunciar l’acumulació, el consumisme que estem vivint. Caín correspon a
una concepció del món egoista, individual, liberal, patrocinada per centres de poder, financers,
bancs, corporacions en les quals l’ambició va des del tenir més fins al crim de lesa humanitat. I la
concepció d’Abel és humanista, que creu en la terra, una concepció social. Els profetes no eren
éssers que endevinessin el futur, Ezequiel, Isaïes, eren sociòlegs que caminaven amb la gent.
La terra és per a tothom, no hi pot haver pobresa, més enllà de la caritat, el que es busca és la
justícia. Perquè la terra es pot cultivar. Que pugui sorgir una acció en comú. Shalom.
Irene Jimeno (Jyoti), hindú i presidenta d’Advaitavidya, explica que els dos pilars en què es
basa l’hinduisme són Ritá, l’ordre còsmic, i Dharma, l’ordre que es trasllada a l’acció. Es tracta
de la rectitud, l’acció adequada per a un mateix i per als altres. L’hindú no viu només per
satisfer les seves qüestions quotidianes o a la seva família sinó que té en compte els altres, en
tots els nivells, l’humà, l’animal i el vegetal. Busca la vivència d’allò diví en la quotidianitat, que la
seva acció, a cada instant, sigui l’acció correcta per a tots els éssers. I reconèixer aquest absolut,
la realitat que viu en tot, dins del seu propi cor. Hi ha diferents camins i ho celebra, ho debat, ho
parla, ho compara sense necessitat de convèncer. L’hindú viu en el cos de la divinitat,
l’impregna tot, i la terra és com la seva mare. Quan sacralitzes l’univers o a tots els éssers,
no els maltractaràs mai. A més de la importància de la cosmovisió en les tradicions, és molt
important l’actitud. Exalta contínuament la natura, la seva cura i la seva dignitat. És la mateixa
divinitat que resideix al cor de tots els éssers. Des d’aquesta comprensió, des d’aquesta sacralitat
i de l’acció correcta, totes les ideologies consumistes que només adoren la usura no serien
possibles. Abraçar aquesta visió podria transformar i aportar canvis impressionants a la terra.
Dídac Lagarriga, musulmà i autor de Eco-Yihad, afirma que tenim les eines per canviar els
problemes socioecològics, si no ho fem és per la metàfora del cor tancat. En l’islam també
es fa èmfasi en la salvació col·lectiva en les comunitats. La nostra responsabilitat és buidarnos, transparentar-nos perquè l’acció divina passi a través nostre, deixar-nos interpel·lar. Fitra,
vol dir que tots naixem en l’estat natural. Cafre (“Kafir”), és que hem convertit els nostres desitjos
en déu, incapaços de respectar límits. Per als seguidors de les vies morals hi ha riscos: comunitats
que es creuen l’única; humanitzar Déu divinitzant l’home (antropocentrisme); hipòcrites que es
desentenen de la solidaritat. Hi ha tres etapes: Islam: es limita a ritus. Imam: fe convençuda,
responsable. Itsam: espiritualitat. La naturalesa pura és el paradís. Aquesta vida idíl·lica ens
interpel·la a treballar aquí i ara. La crisi ecològica és el gran mirall, ningú no està disposat a
reconèixer que és un hipòcrita però quan veig el context social en què vivim, en allò que
fem, aquesta hipocresia es manifesta en una terra contaminada i enfrontada. Cadascú tenim
una mica de cafre, una mica de sant, una mica d’hipòcrita, cal veure la diversitat de veus dins
nostre i gestionar les veus perquè surti la verdadera naturalesa, la fitra.
Pau Cardoner, cristià catòlic i membre de l’equip d’Ecoparròquies, afirma que la Laudato si el va
ajudar a conjugar la unió entre els ciències ambientals i l’espiritualitat. En el món catòlic hi ha el
grup Ecoparròquies, que té una bona acollida. Ha deixat de consumir molta carn, i de generar
molt plàstic però tot i així no se sent prou Laudato si, no considera que s’hagi convertit gaire, i es
pregunta per què. Malgrat tenir èxits, hi ha alguna cosa que el fa pensar. Laudato si proposa la
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conversió ecològica. La conversió és interior, harmonia amb el creador, pau, felicitat i de vegades
sembla que no sigui compatible amb ser activista. De vegades, un canvi exterior l’enfronta a la
societat. La pau interior, de Jacques Philippe, diu que calen bons desitjos però també desitjarlos d’una manera bona. Escoltar a Déu, entendre que tant les coses com les idees no estan
al meu servei, posar-les en mans de Déu, abandonar-se a Ell i sentir pau. Un dels problemes
de la nostra societat és que busquem la felicitat en les coses. Els designis divins són infinitament
més amplis i bells. Allà hi pots fer el bé. Els polítics pensen en com canviar la manera de pensar
de l’altre, fer-lo quedar malament, fer que la gent en pensi malament en comptes d’intentar
aprendre de l’altre. Pots proposar, però mantén-te en pau; el teu interior i la teva relació amb
els altres és el terreny que domines. Si és bo i harmònic, la resta es va posant a lloc. El
repte individual i col·lectiu és l’obertura de cor. Encara que hi hagi urgència, paciència.
Asserenem el nostre cor, el nostre voltant. Déu lidera el canvi, confiem en ell.

La consciència ecològica de les religions
Des del seus orígens, la humanitat ha experimentat la seva estreta dependència dels
elements naturals, indispensables per a la seva existència, una dimensió que tenen en
compte totes les tradicions religioses en la seva visió del món, de l’ésser humà i de les
seves relacions amb la natura. Algunes tradicions han divinitzat les potències naturals,
mentre que d’altres han rebutjat aquesta divinització perquè l’han considerat una forma
d’idolatria. Però totes contenen ensenyaments relatius a la responsabilitat dels éssers
humans en relació amb la preservació d’aquest entorn natural preciós.
El patrimoni verd de les religions
El mite modern, que avui es pot qualificar de mite global, és qüestionat per la crisi
ecològica que amenaça el futur de la Terra i de la humanitat. Aquesta presa de
consciència ha suscitat un redescobriment de l’ensenyament de les tradicions religioses
relatiu al lloc que ocupa i al paper que juga l’ésser humà en la natura. A Occident s’està
reconsiderant l’aportació de les primeres religions (xamanisme, animisme, etc.) i la de les
tradicions religioses d’Àsia (confusionisme, taoisme, hinduisme i també el budisme). Tant
si conceben la natura com l’obra d’un déu creador o com la manifestació d’un principi
primordial, tant si la sacralitzen com si no, totes les tradicions religioses recorden a
l’ésser humà que no n’és l’amo totpoderós, sinó un dels elements, solidari de tots els
altres.
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RELACIÓ O MEMÒRIA EXTENSA DE CONTINGUTS I INTERVENCIONS DE LA
JORNADA

Presentació de l’acte
Montse Castellà, presidenta d’AUDIR
L’emergència climàtica és un reflex de l’emergència
espiritual. Hem de recuperar el sentit de la Mare Terra,
sentir aquest vincle profund amb la natura, mostrar-li
gratitud i reverència. El repte és que ho hem de sentir i no
només
pensar-ho,
sentir
veritablement
la
interdependència, que hi ha una interrelació amb la natura
i tots els éssers vius, que formem part d’un cos més gran
que és la Terra, sinó només ho pensem quan ens en recordem. La nostra resposta davant la
situació actual ha d’emergir d’una visió de la realitat en la qual tot està interrelacionat i és
interdependent. El fet de valorar i adonar-nos que aquesta visió holística de la realitat es tracta en
la majoria de les tradicions religioses serà un punt de trobada entre les diferents religions i
conviccions que ens permetrà actuar sinèrgicament. Quan sentim proximitat vers els altres, la
nostra resposta és des de l’amor, de manera automàtica, natural. Mentre la nostra experiència
sigui des de la perspectiva del jo i els altres, jo i la natura, jo i la terra, les meves creences i les
dels altres, no podrem fer aquest pas que la vida ens ofereix en aquests moments. Superar la visió
dualista és una emergència. Ens toca fer una tasca de reconnectar amb la natura, amb nosaltres
mateixos. Recuperar el sentit de Mare Terra, retrobar la dimensió espiritual de les religions i
conviccions, i actuar units des de l’amor. Evidentment, és un gran repte, però també una gran
oportunitat. Gràcies.
Puerto García, sotsdirectora i responsable de programes
estudis i incidència de la Fundación Pluralismo y
Convivencia
Aprofitar l’ocasió sobre tot per felicitar els organitzadors
d’aquesta jornada. Quan vam rebre aquesta proposta es
va generar un cert desconcert i ens vam adonar que era
per la seva originalitat, molt en la línia de les propostes que
fa AUDIR; una proposta amb un sentit profund. La religió
és un fet fonamental en la vida de moltes persones, la diversitat religiosa i espiritual és un actiu de
la nostra societat. Davant del canvi climàtic i de l’auge dels discursos d’odi, ens hi juguem el futur,
la pau, el respecte, la convivència. Tots hem d’oferir el millor de cadascú. M’alegro que els joves
tinguin un protagonisme en aquesta jornada per reflexionar i per donar forma a diferents iniciatives
que, en definitiva, han de contribuir a cuidar el nostre planeta i la nostra societat diversa. Vull
felicitar i donar les gràcies als organitzadors d’aquesta jornada.
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El crit del planeta i de l’espècie: preocupació dels joves i activistes
Sílvia Pons, representant d’AUDIR Jove
Malgrat la preocupació per la crisi climàtica, encara es
prioritza la productivitat i el benefici econòmic. Les
polítiques verdes no fomenten les veus dels joves. Però
hi ha plataformes com La juventud opina, de l’UNICEF, o
Fridays for Future. Com operen les grans esferes en
relació amb els canvis tan accelerats? Els activistes
advoquen pel progrés científic i la visibilització en els
entorns de gent jove molt preparada. Hi ha empreses que reciclen i redueixen la seva petjada,
però el compromís ha de ser massiu i anar més enllà d’una publicitat o d’un greenwashing; ha de
ser més en la productivitat. Per més que deixem la crisi climàtica de banda quan apareixen temes
que es consideren més importants, segueix allà. Per exemple, l’aparició de la pandèmia de la
covid, el temporal Filomena, les inundacions massives, els milions de morts per l’aigua
contaminada en països empobrits, etc. Als joves ens preocupa i ens frustra moltíssim veure com
es continua ignorant l’arrel del problema i es continua situant en un segon pla com si això no
suposés la fi del món tal i com l’hem vist, i la fi de l’espècie humana si seguim per aquest camí.
Em sorgeixen algunes preguntes retòriques: com aconseguirem que s’escoltin les veus dels joves
i no es quedin només en conferències buides que s’obliden? Ens afecta a tots, independentment
de la nostra situació personal. Quin canvi s’hauria de produir dins del paradigma perquè les
empreses més contaminants es comencessin a comprometre?, com ens podríem unir com a
societats internacionals en nom de la salut del planeta?, quan podrem deslligar la productivitat
econòmica de les mesures de risc del canvi climàtic i assumirem que és una situació d’emergència
molt alarmant que necessita convertir-se en una prioritat?, no cal, a més, que les polítiques locals
i nacionals per la salut del planeta facin un canvi de perspectiva que afavoreixi una posició
interseccional? S’hauria de lligar aquest tema a la prohibició de l’explotació de persones, de
territoris, a les desforestacions...

Daniel Turón, coordinador del Grup Interreligiós de Crisi
Climàtica i Espiritualitat d’AUDIR
Vull fer un gest d’homenatge a Maturana, que ens va
ensenyar la biologia de l’estimar per construir amb els
nostres discursos, altres formes d’entendre el món i la
convivència. El Dalai Lama va agrair la seva ensenyança
del desaferrament en la pròpia disciplina o tradició.
Seria un bon inici per al diàleg. El Dalai Lama deia que
quan la ciència contradiu les ensenyances, s’han de revisar. Amb l’antropocentrisme, l’ésser
humà s’ha sentit el centre de l’univers. Considerem en les tradicions religioses, que els animals
tenen ànima? Joan Pau II va dir: “Els animals tenen ànima i els éssers humans han d’estimar
i s’han de sentir solidaris amb els seus germans petits”. La paraula animal, etimològicament,
ve d’ànima. El mateix Raimon Panikkar, en la seva teologia cosmoteàndrica, posa l’ésser humà
com si fos un centre. Oblidant, d’alguna manera, el desenvolupament evolutiu de la consciència.
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La ciència diu en la Declaració de la Consciència dels Animals de Cambrigde, que els
mamífers, aus, pops, (documental guanyador d’un Òscar, Mi maestro el pulpo), tots aquests
éssers tenen consciència, i no ho acabem d’entendre. Per això en Els drets dels animals, ens
deia l’ecoteòleg Tomas Berry: “no som un conjunt d’objectes sinó una comunitat de subjectes”.
Poder comprendre que els animals tenen subjectivitat i treballar per aquests drets seria fonamental
per sortir de l’antropocentrisme, perquè vivim en una xarxa de sistemes vius. També defensar els
Drets de la natura. Els pobles originaris fan servir aquesta eina a Nova Zelanda, Canadà, Amèrica
Llatina, l’Índia i Califòrnia on ja s’han declarat els drets de diversos rius, per així poder donar
aquesta dignitat, convertir els rius, les muntanyes en subjectes de dret. Aquí tenim la proposta de
reconeixement de la personalitat jurídica del Mar Menor. Tenim la responsabilitat, com a guardians
de la terra, de donar suport a la recollida de signatures per protegir els nostres ecosistemes.
Erich Fromm i l’escola de Frankfurt van analitzar l’ascens dels feixismes. En moments de crisi hi
ha dues maneres de reaccionar: una reacció que porta al caos, la destructivitat, l’odi, thanatos, o
una resposta basada en l’eros, la creativitat, l’amor, la cooperació, la col·laboració. Sabem que la
vida a la terra està en risc, la sisena extinció massiva d’espècies fa desaparèixer dos-cents tresors
de la creació cada dia. Un dels principis de XR és dir la veritat de com estan les coses.
Timmermans, vicepresident de la Comissió Europea, va dir que la pròxima generació podria haver
d’afrontar guerres pels recursos, cal tenir-ho present per fer-hi front. Tenim dues eines fonamentals
dels moviments socials: la comunicació no-violenta, per connectar i construir juntament amb
l’altre, i l’ecologia profunda, de Joanna Macy, una autora reconeguda en el budisme i en els
moviments ecologistes que ens planteja 3 dimensions del Gran Gir: Accions de contenció,
accions directes per defensar un territori, manifestacions, accions no-violentes com XR,
Greenpeace, moviments que protegeixen espais naturals, sagrats, etc.; creació d’estructures
alternatives, economia social i solidària, comerç just —el cafè que em prenc al matí està afectant
a una família a Colòmbia o afavoreix que les comunitats tinguin un desenvolupament just,
cooperatives, companyia de llum, etc—. Canvi de cosmovisió, l’Espiral del Treball Que
Reconnecta. Són pràctiques individuals, en parella, en grup, visualitzacions, meditacions, etc. per
empatitzar amb la xarxa de sistemes vius. Són 4 fases:
— La gratitud, l’astorament per aquest univers (Brian Swimme), per la meravella de l’existència;
ens falta estimar la vida, amb gratitud envers la natura, els animals i les plantes que ens donen
l’oxigen. — Honorar el Dolor pel Món. Tomas Merton diu: “nomes podem trobar l’esperança si
hem travessat la desesperança”. Emoció ve de moviment, només commoguts actuarem.
Recomanem Albatros, un documental-meditació sobre la bellesa, la impermanència i el sofriment.
Quan veiem els animals confinats en granges, coneixent el cost en emissions de CO2, que per
alimentar-los es desforesta l’Amazones; inundacions, incendis, milions d’éssers morts, etc., tot
això, com ens commou? I reconèixer la Generació Z com potser l’última de les generacions que
podrà habitar aquest planeta. Una vegada haguem mirat la realitat, amb la fortalesa de l’heroi, del
Bodhisattva, ens mobilitzem. — Noves mirades: el canvi de cosmovisió ecofilosòfic , un sentit
més ampli del jo, que no s’identifica amb l’individualisme neoliberal aïllat, que es reconeix
ecodepenent, que necessita l’oxigen que li regala el món vegetal, connectat amb el sol, els cicles
naturals; un jo-ecològic, identificat amb el seu entorn, en un sentit més ampli, de comunitats que
generen la nostra identitat, grups amb els quals ens impliquem per treballar per tenir cura de la
vida. La visió expandida del temps per sortir de l’antropocentrisme, 3.500 milions d’anys de vida
per a la següent generació, una responsabilitat de la vida que habita en nosaltres. —Posar-se en
camí, conèixer la petjada ecològica, deixar de consumir plàstic, carn, etc. Es parla de la vergonya
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de volar, la vergonya de menjar carn, etc. Com podem no avergonyir-nos si ens mengem els
nostres germans petits, com els anomena el Papa? Qui es menjaria el seu germà petit?
Dues frases de Maturana: “Sense l’acceptació i el respecte envers mi mateix (i aquest mi mateix
seria un mi mateix ampli, que inclou la vida), no puc acceptar i respectar l’altre, sense acceptar
l’altre com a un legítim altre, no hi ha convivència, no hi ha fenomen social.” “I tot quefer humà es
produeix en el conversar, canviem les nostres converses i farem un món diferent.”

La mirada
Xavier Melloni, antropòleg i expert en diàleg interreligiós
En aquest títol de la jornada hi ha moltes coses i està bé,
perquè l'interessant està en la capacitat de veure la
interrelació. L'agressivitat que tenim entre nosaltres és la
que tenim amb la natura, i l'agressivitat que tenim amb la
natura és la que tenim entre nosaltres i contra nosaltres
mateixos. D'on pot venir aquesta tensió que pot convertirse en odi?, d'on sorgeix aquest malestar? L'ésser humà està constituït en polaritats. Entre
l'experiència d'escassetat i la crida a la plenitud. Entre la situació real i la ideal que podem imaginar
i projectar. El jo i l'altre, o el jo i el nosaltres. Entre les meves relacions i aquest món que, segons
com el visqui, puc sentir-lo advers. Aquestes polaritats ens poden escindir i podem tenir la sensació
d'estar fragmentats i no saber com resoldre aquestes tensions que, justament, ens fan créixer. La
inadequació que experimenta l'ésser humà entre allò real i una altra manera de ser real, és la
causa de la seva gràcia i de la seva desgràcia, del seu creixement i autodestrucció, del seu
moviment, però també de la seva paràlisi.
La insatisfacció de l'ésser humà —potser també hagi passat amb altres espècies— és el que ens
va fer baixar dels arbres de la zona d'Etiòpia fa tres milions d'anys i repartir-nos per tot el planeta.
Per a bé i per a mal, l'espècie està repartida per tot el globus, a la cerca d'aquesta satisfacció
nascuda també de la nostra insatisfacció. Les religions, precisament, són camins d'unificació, de
relligament, d'això que està trencat, escindit, fragmentat; miren de relligar-ho. Tant cap dins com
creant vincles humans comunitaris, entre aquells que practiquen aquesta religió, que han
d'aprendre a conviure amb els que practiquen altres religions, i per descomptat, amb l'absolut,
anomenem com anomenem a aquesta ultimitat, o primeritat, que és déu en llenguatge teista. D'on
surt aquest odi? Per què odiem quan al mateix temps necessitem estimar? L'ésser humà està
cridat a viure en comunitat, a vincular-se els uns amb els altres i a la relació home-dona. Estem
partits per trobar-nos i fecundar un tercer. I no obstant això, estem plens de dolor, de malestar
que, justament, és el que genera l'odi. La polaritat o escissió bàsica que experimentem des de
l'inici és que, d'una banda, som nosaltres, hi ha un jo principal, inicial, que és el que té gana, set,
necessita acolliment, abraçada, mirada, reconeixement, i al mateix temps aquest jo conviu amb
uns altres, el lent descobriment dels nostres pares diferenciats de nosaltres, i els nostres germans.
L'escola, el barri, la ciutat, la cultura, la religió, amb la qual compartim aquesta identitat, juntament
amb una alteritat, aquesta polaritat bàsica que hem de resoldre al llarg de la nostra vida. D'una
banda, estem cridats a ser nosaltres mateixos. La nostra veritable edat, a més de l'edat concreta
biològica, és l'edat de l'univers, cadascun de nosaltres té 15.000 milions d'anys. Per a existir avui
es requereix tot el passat, que conspira per a la nostra existència, i en aquest univers ningú ha
existit com nosaltres, ni ningú existirà mai en lloc nostre. Som insignificants i al mateix temps únics
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en tota la creació dels éssers que dona la nostra pròpia identitat. Per tant, aquest jo és sagrat, fruit
de complexíssimes combinacions que ens fan ser jo, i no una altra persona. I al mateix temps,
d’altra banda, això que jo soc, també ho és l'altre i tots els altres, per tant, com combino i conjugo
aquesta aparent contradicció, de complexa resolució, entre la unicitat del meu jo i al mateix temps
la convivència amb la alteritat? I, a més, una alteritat múltiple. Ho resolem en el recíproc
reconeixement: quan jo em sento reconegut per l'altre puc començar a reconèixer l'altre. Perquè
justament en aquesta relacionalitat ens anem fent, però no d'una forma en què ens anem dissolent
sinó, al contrari, en què ens anem unint, però unint-nos al mateix temps que anem enfortint aquest
nucli únic i irrepetible que cadascun és. I això ho podem dir tant a nivell individual com a nivell de
comunitat, sigui comunitat social, ètnica, religiosa..., les diferents múltiples agrupacions que
generen identitat. Qualsevol grup és una suma de jos que adquireixen un propi jo, que té una
identitat ad-intra, cap a dins, i al mateix temps una relacionalitat ad-extra.
Quan aquesta interrelació, entre la pròpia identitat i l’alteritat es produeix en la reciprocitat del
reconeixement, llavors hi ha harmonia. Hi ha possibilitat de creixement, espai per a tots. Quan no
haig de defensar el meu jo sinó que puc oferir-lo sense sentir-lo amenaçat, llavors també puc
acollir el jo de l'altre. En canvi, quan el meu jo, la meva identitat la sento amenaçada, tampoc no
puc acollir la identitat de l'altre, perquè són identitats en litigi, on una pot devorar i aniquilar l'altra.
Existir a costa de fagocitar-me o abduir-me i anul·lar-me, aniquilar-me. Per tant, aquí està el gran
repte, el grandiós repte de convivència entre els humans. Que, d'altra banda, avui es dona d'una
forma única, perquè tots som a tot arreu, no físicament, però virtualment, cada vegada més. La
qual cosa possibilita un tipus de convivència i d'interrelació extraordinària. Però al mateix temps
pot ser molt confusa i perillosa quan està en mans d'uns determinats poders. Aquí estem en temes
molt complexos de no gaire fàcil resolució. Les religions, com que són una font d'identitat molt
profunda, donen a un grup i a una persona una identitat molt gran amb el grup al qual pertanyen,
perquè com que toquen qüestions fonamentals, relacionades amb l'absolut, també tendeixen a
absolutitzar les mediacions amb les quals es vinculen a l'absolut. Són una font de càrrega
identitària molt gran. Però, al mateix temps, les religions són relligaments i per tant, també són
creadores de comunitat, i creadores de vincles, amb els altres éssers terrestres, amb els quals es
conviu la vida.
Però també reconeixem que, al llarg de la història, en aquesta capacitat d'activar l'instint identitari
i al mateix temps relacional que té la religió, pot tocar les zones més arcaiques de l'ésser humà,
els sentiments més regressius, més primaris d'aquest jo identitari primari. Totes les diferents
formes de fonamentalismes defensius o ofensius, al final, estan a prop. Perquè quan un se sent
atacat està molt a la defensiva, acaba sent ofensiu, i si un està a l'ofensiva és perquè en el fons,
s'està defensant. Les religions poden, o bé afavorir, activar els instints més primaris, identitaris,
regressius, i per tant blindats, o, al contrari, poden ser afavoridores dels instints més nobles i més
desinteressats, com hem sentit abans en el preciós vídeo de Maturana amb el Dalai Lama, parlant
del desaferrament de la pròpia identitat. Perquè un es pot desidentificar de la pròpia identitat quan
realment la té ben arrelada. Perquè llavors no se’n desprèn, sinó que la lliura, l'ofereix, sense
aniquilar-se.
D'on sorgeix l'odi? Per on es cola l'odi? L'odi és dolor invertit. Darrere de tota forma d'odi hi
ha un immens crit de dolor. El problema és que és un dolor no reconegut i no assumit. I com
que aquest dolor no es pot reconèixer, ni es pot assumir, es vomita. És a dir, l'odi és dolor vomitat
sobre l'altre. L’expulsa, generant més dolor, d'una forma estranya, com totes les formes complexes
de sadisme i masoquisme, molt complexes perquè el que produeixen són descàrregues d'aquest
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dolor, però augmentant-lo en un mateix o en els altres, amb la qual cosa s'entra en un cercle molt
viciós, i molt perillós. Què aporten les religions? Autoconeixement. Una de les coses que també
ha dit la Montse, és la importància de l'escolta d'un mateix, com el lloc primer i al mateix temps
simultani, perquè al final en això no hi ha un primer cronològic, ni ontològic. És tot alhora,
cosmoteàndricament, les tres dimensions són simultànies. Però on apunto és que l'odi només pot
ser transformat si és reconegut, si en comptes de ser expulsat, és assumit en això que té de dolor.
El que ens donen les religions, i cadascuna a la seva manera, són diferents elements
d'autoconeixement, d'una banda, i la capacitat de contenció. Que aquesta expulsió del dolor, la
ràbia, l'avidesa, la necessitat, no sigui cega, sinó que tingui en compte aquesta alteritat amb la
qual convivim. I crec que això és molt important avui dia i una de les coses que cal recrear, perquè
totes les religions tenen d'alguna forma rituals de restitució, rituals de reconciliació, de
reconeixement, on un sana de les seves pròpies ferides, és sanat en comunitat. I la novetat del
que estem vivint, és que encara no existeixen rituals de retrobament, de reconciliació i de
reconeixement amb les altres tradicions. Cada religió té els seus propis rituals ad-intra, i es
reconcilia amb si mateixa i amb el cosmos, dins del seu món simbòlic, però ens costa molt, encara
estem molt lluny, de trobar rituals interreligiosos, intercosmovisionals on, com també ha dit la
Montse, no es tracta només de pensar-ho, sinó de sentir-ho, però no només de sentir-ho sinó
d'actuar-ho, d'actualitzar-ho, de ritualitzar-ho, concertar-ho, cosmologitzar-ho. És a dir, convertirho en ritual, en celebració, en ritus que permeti una trobada guaridora, un ritual reconciliador. Si,
a més, aquests rituals de reconciliació, de reconeixement, de reciprocitat, es fan simultàniament
amb la mare terra, llavors aquí entrem en una gran riquesa simbòlica, cosmovisional, un lloc
d'inspiració. Perquè, això és important, els rituals tal com ens han arribat al llarg dels segles, han
estat molt repetitius, s'han anat desgastant i han perdut potser la seva força original per diferents
raons. La mateixa paraula ritual, ens resulta poc significativa. Però un veritable ritual, en les grans
tradicions religioses més antigues, es realitza amb profunditat. És un lloc cosmoteàndric, perquè
es convoca el diví, els diferents elements de la mare terra, sigui el foc, l'aire, el pa, les ofrenes, el
lloc sagrat... El còsmic i la comunitat humana que pertany i està participant d'aquest ritual. El ritual
és inspirador, del ritual neixen noves paraules, del ritual neixen nous gestos i accions. Un ritual no
s'inventa, es crea. Neixen d'una inspiració i d'un reconeixement de la comunitat, que es reconeix
en la manera de retrobar-se en això que anomenem rituals. Crec que un dels grans reptes que
tenim és donar a llum rituals de reconciliació interreligiosa i rituals de reconciliació amb la
terra que siguin també interreligiosos. Això no és una invenció, això ha de ser una co-inspiració
o sigui una co-creació; és una de les tasques noves, perquè fins ara cap religió no s’ho havia
plantejat. Forma part del temps que ens toca viure, del coratge, de l'audàcia de recollir la saviesa
del que ens precedeix, per actualitzar-la i donar-li forma avui.
Pregunta: “Alguna proposta de ritual?” Crec que depèn molt de cada context. No és el mateix un
context urbà, que un context rural. Un ritual de gent que es coneix, que poden preparar-lo perquè
cadascú se senti reconegut, o una convocatòria adreçada a gent que es troba en aquest ritual,
que no hi ha convivència. Una de les coses importants dels rituals de les comunitats, és que la
comunitat es coneix a si mateixa i llavors hi ha un reconeixement. Quan les comunitats que es
convoquen no es coneixen entre elles, com es reconeixeran sinó es coneixen? Cada situació
requereix un ritual diferent. És cert que, un cop han quallat, els rituals romanen. Hi ha rituals vedes
que poden tenir més de 3.000 anys. Els rituals de les grans tradicions són molt antics, perquè
traspassen el temps i l'espai. Han nascut en un context molt determinat que els fa unívocs. Una
de les coses que vaig aprendre, durant els quatre anys en què vam intentar amb bona gent, fer
una comunitat interreligiosa o transreligiosa, el que més vam aprendre va ser a escoltar, i quan
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escoltàvem de debò, aleshores sorgia el gest adequat. El que ens va passar és que quan va sorgir
algun gest o algun petit ritual, —no m'atreviria a dir ritual, gest potser és una paraula menor, ritual
és una paraula major. El ritual té a veure amb l'ordre del cosmos, amb l'ordre cosmoteàndric de la
realitat, per tant, trobar un ritual veritable requereix molta depuració—, parlem de gest, potser és
un previ al ritual, quan volíem repetir-lo no sortia. Perquè aquell gest va sorgir per a aquell moment
i era veritable per a aquell instant i per a aquella gent, no per posar-lo en una llauna de conserves
i tornar-lo a obrir i a reproduir en un altre moment. Potser perquè encara era un gest menor. Quan
un ritual conté el que ha de contenir, pot ser més perdurable. Però potser estiguem en un temps
de rituals efímers. Per la força del present, que com diu molt bé el filòsof Han, el present no és el
mateix que l'instant. No estic fent una apologia del consum d'instants, i per tant del consum de
gestos que s'esvaeixen en el mateix acte d'haver-los consumit. No estic parlant d'això, sinó de
l'atenció al present, que engendra en cada present, allò que és necessari per a aquest present i
per a aquests que estan presents. Llavors, en la mesura en què genera comunió, genera
reconciliació, genera contextualització en l'espai en el qual això s'està produint, llavors és un ritual
veritable. Perquè crea comunió, neteja, regenera, estimula, llança. Sempre parlant en clau
cosmoteàndrica, el diví, l'humà i el còsmic, se celebri com se celebri.
Pregunta: Potser sense saber-ho els grups de diàleg interreligiós, estem creant aquest ritual,
potser tot el moviment interreligiós està preparant aquesta interconnexió entre les diferents
comunitats, en contextos urbans, i no urbans. I més enllà del gest seria el poder de la paraula,
creativa, que aniria amb l'acció. Parlant del discurs d'odi, hi ha un component, no solament
d'escolta, sinó de paraula emesa, així que hauríem de tenir una paraula creativa que podria curar
i contrarestar aquest odi que es crea, i reconnectar-nos amb la natura i la nostra pròpia naturalesa.
Com ens podrien portar a aquesta paraula creativa les savieses de les religions?
Resposta: Un ritual conté, d'una o altra manera, silenci, paraula i acció. Les tres coses. Si només
hi ha paraula, encara no és ritual, és discurs. Un ritual conté les tres coses alhora, l'important és
la combinació. Per a ritualitzar una desactivació de l'odi que permeti la reconciliació i la unió de les
parts danyades a causa d'aquest odi és fonamental en el temps d'aquesta ritualització la veneració
del dolor de l'altre; si hi ha judici, hi ha aïllament, separació, desigualtat i més agressivitat. No pot
haver-hi judici, ha d'haver-hi una radical veneració del dolor de l'altre. I quan un sent que és
autèntic, llavors pot deixar d'estar a la defensiva, per a escoltar i per a posar-se en relació amb
l'altre. Tota relació és un risc, m'exposo a l'agressió o a l'ofensa de l'altre. I com que he estat
exposat a l'ofensa de l'altre, estic ofès. Com fer-ho? Donar-nos el temps necessari per a la mirada
recíproca, sigui en forma de mirada o de paraula, que un se senti reconegut en la seva veritable
identitat, i llavors en aquest mutu reconeixement pot haver-hi camí i pot haver-hi trobada. Això
requereix temps, requereix repetició, per això els rituals són repetitius, una condició del ritual és la
seva repetició. Una repetició que no sigui mecànica, perquè llavors es gasta; però una repetició
que té el seu procés, que fa un procés. Es el perill de la nostra rapidesa. Però sí, la paraula és
important, una paraula, on tots tinguin la paraula, i on tots es puguin reconèixer en aquesta paraula
que s'emet.
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Josep Maria Mallarach, geòleg i expert en ciències
ambientals
Tots estem en sintonia, embastant un discurs des de
diferents facetes d'aquesta realitat. Jo l'abordaré des
de les ciències de la naturalesa. Situaré la crisi
climàtica. Per entendre aquests reptes inèdits que
enfrontem i que configuren aquesta crisi sistèmica,
podríem situar-nos a inicis del segle XIX. Hi ha precedents, però el renaixement amb
l'antropocentrisme va ser un punt d'inflexió. Observant la població mundial, l'expansió del
cristianisme i de l'islam no va tenir efectes. El que va canviar-ho tot va ser la revolució
industrial. Des d'un punt de vista ideològic va ser el triomf del materialisme i del
positivisme, que van possibilitar la revolució industrial. En els últims anys veiem la gran
acceleració. Aquesta situació inèdita ens desconcerta a tots. Des dels anys 70 del segle passat,
la petjada ecològica ha superat la biocapacitat. La petjada ecològica creix amb el creixement
demogràfic i dels recursos associats a l'estil de vida. I minva la biocapacitat per la destrucció
d'ecosistemes. Es parla d’antropocè. Des de l'any 1992 hi ha un consens científic en què
aquestes tendències col·lectives ens porten a un col·lapse ecològic global. I els efectes
perduraran mil·lennis. Hi ha dos aspectes: uns creixen i els altres es redueixen de manera
insostenible, i és simultani. Parlem de població humana, consum de recursos, energia, emissió de
gasos, producció de substàncies tòxiques, radiacions perilloses, expansió dels deserts, col·lapse
de les pesques, etc. Simultàniament s'està reduint d'una forma insostenible la diversitat de
cultures, llengües, espècies, aliments, aigua potable, terra cultivable. Les tendències ens estan
portant a una situació d’una major mortabilitat, el progrés dels últims cinquanta anys és un
progrés de la vulnerabilitat global en la insostenibilitat. La proporció de la terra on l'impacte
humà ha estat molt sever ja és de més del 50 %. La transformació humana ha estat tan gran que
ha provocat una gran reducció del nombre d'espècies, dels ecosistemes, etc. Els efectes cascada
en els ecosistemes, en el funcionament de la biosfera, de l'atmosfera, de la hidrosfera; tots estan
interrelacionats i es potencien. Són summament complexes i hi ha una gran incertesa en relació
amb els efectes i la velocitat en la qual es van produint. La gran acceleració es produeix a mitjan
segle passat. Augmenta vertiginosament la combustió, sobretot de petroli i gas. Aquesta és una
civilització global industrialitzada, sostinguda per un sistema ideològic materialista, per un sistema
econòmic capitalista, extractivista. I l'energia física que ha sostingut tot això prové bàsicament del
carbó, el petroli i el gas. Fonts fòssils, no renovables, que han arribat al peak-oil, al límit de la seva
possibilitat d'extracció. Però han generat una gran quantitat d'efecte d'hivernacle. Les dades sobre
l’anhídrid carbònic CO₂ que hi ha a l'atmosfera des dels anys 60 fins avui augmenten de forma
contínua.
Hi ha hagut molts esdeveniments notables que han contribuït a la presa de consciència i a la
divulgació de la problemàtica: als anys 70 la comunitat científica denuncia aquesta problemàtica,
es crea el Panell Internacional sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, que genera informes,
l'any 92 té lloc la Cimera de la Terra, el Conveni del canvi climàtic, s'adopten tractats, l'encíclica
Laudato si, però la tendència dels gasos d'efecte hivernacle en l'atmosfera no ha canviat. Quin és
l'efecte?: la desestabilització climàtica. La terra té capacitat per a absorbir pertorbacions però, com
el cos humà, no és il·limitada. Quan sobrepassa determinats llindars, es desestabilitza. La
temperatura mitjana s'ha mantingut amb oscil·lacions, però arran dels gasos d'efecte d'hivernacle,
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es dispara. Hi ha una sèrie de possibles escenaris, que anirien entre els 2 graus, que seria
l'escenari òptim, —voldria dir que les polítiques de reducció de consum d'hidrocarburs, d'eficiència
energètica, etc. i el conjunt de mesures que s'han aprovat s'haurien aplicat als països més
contaminants— i els 5 graus d’increment, que seria el pitjor dels escenaris. Una analogia vàlida
amb el cos humà seria: entre 36 i 37 graus estem sans. Si augmentem 2 graus, hi ha una situació
de malaltia, però amb la qual es pot continuar. Si augmentem 2 o 3 graus més, si arribem als 42
o 43 graus de temperatura corporal, aquí s'acaba la nostra possibilitat vital, sucumbim.
A partir de les modelitzacions de desenes de milers de científics realitzades en els darrers trenta
anys, es preveu que la desestabilització dels ecosistemes assoleixi unes magnituds enormes. Una
és la fusió del permafrost, els sòls gelats de l'àrtic, que alliberarà una quantitat ingent de gasos
d'efecte hivernacle. Un altre dels aspectes de desestabilització, és la fusió dels pols, sobretot de
l'àrtic, que indueix una reducció de l'albedo, la reflexió de la radiació solar, i hi haurà una major
incidència dels raigs en l’oceà, que augmentarà la seva temperatura i incidirà en els corrents
oceànics, que incideixen en els corrents atmosfèrics. Un altre element de desestabilització, —n’hi
ha molts més, però assenyalo només els tres més importants—, és la fosa del casquet de gel de
Groenlàndia, que genera un corrent d'aigua freda que pot arribar a interceptar el corrent del golf,
que tindria un efecte enorme en el clima d'Europa occidental, que es refredaria. Aquests aspectes
mostren la complexitat del tema, i els fenòmens catastròfics que estan passant any rere any —
huracans, inundacions, sequeres, etc.— aniran a més, tant en el ritme, com en la velocitat, la
severitat i la intensitat. Són els indicadors d'aquesta crisi climàtica i són sempre pitjors del que es
preveu. Per aprofundir en aquest aspecte des d'un punt de vista científic, podeu consultar el bloc
“ustednoselocree.com”. Cal tenir present que la distribució de la temperatura és desigual i que en
les zones externes dels pols és molt més gran. L'any passat, a Sibèria, on a l'hivern arriben a -50
graus, a l'estiu estaven a +38 graus per primera vegada en la història i els edificis que estaven
sustentats sobre el permafrost es van esfrondrar. La responsabilitat en aquestes causes és molt
desigual, nosaltres formem part del 20 % de la humanitat que som responsables de més del 80 %
d'emissions i dels efectes climàtics.
La connexió amb els discursos d'odi i amb els conflictes és que en un món on la demanda de
recursos i la població creix exponencialment i la biocapacitat està decreixent és evident que
sorgiran conflictes. El 2020 hi havia conflictes bèl·lics en més de trenta països, majoritàriament
vinculats a recursos energètics, aigua i aliments. Hi ha un augment exponencial de refugiats
climàtics, persones que han d'abandonar els seus territoris ancestrals per les condicions
climàtiques. A Puerto Rico fa quatre anys va haver-hi un huracà i la meitat de la població va haver
d'emigrar. Avui dia encara no té electricitat, i és un estat associat als Estats Units.
Quina és la previsió quant a conflictes per recursos i a conflictes associats a refugiats climàtics?
Continuarà creixent exponencialment. Aquest és l'escenari que ens ha tocat viure. Quin és el
potencial de les tradicions religioses davant d’aquesta situació? Un 80 % de la humanitat està
vinculada a grans religions. Quan analitzem amb aquesta visió global el paper o el potencial de
les tradicions religioses veiem que totes consideren que la creació, l'univers, el cosmos, la terra,
etc., tenen un valor sagrat. Totes tenen cosmologia, hi ha religions que no tenen escatologia, però
totes tenen cosmologia, i subministren una moral, unes normes, uns consells, unes prescripcions
o uns manaments per a relacionar-nos de manera virtuosa amb tots els éssers. És un patrimoni
comú de les tradicions religioses, totes han estat afectades pel materialisme i estan sent
interpel·lades per aquesta crisi sistèmica. I estan intentant donar respostes. Les religions haurien
de centrar-se en els nivells profunds. Perquè si hi ha un canvi en els valors, si es revitalitza
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l'ensenyament profund de cada tradició religiosa respecte a la humanitat i la resta dels éssers vius
i no vius, les actituds canviaran amb independència de que hi hagi un sistema legal o econòmic
d'un tipus o d'un altre, o dels incentius fiscals. El potencial de les tradicions religioses és el d'incidir
en les creences. L'ètica, la moral, la consciència còsmica, la consciència ontològica, aquesta visió
immanent i transcendent al mateix temps, de la realitat.
Un dels aspectes summament rellevants és el concebre la vida humana com un do que comporta
deures. Els drets també són rellevants, amb l'èmfasi en les responsabilitats sagrades que tenim
respecte a la divinitat, als nostres semblants, a la natura i a tots els seus éssers. Som com
administradors, guardians, custodis. Tenim un llegat que hem rebut, que hem d'usar de manera
responsable i ser capaces de llegar als nostres descendents. És evident que es requereix un canvi
profund, i és aquí on les religions tenen eines per a suscitar el que la teologia cristiana anomena
conversió ecològica. Aquesta metànoia que ens permeti desprendre'ns de les dependències
consumistes i autodestructives, recuperar una vida més frugal, sòbria, feliç. En les tradicions hi ha
innombrables persones santes, sàvies, exemples per a viure responsablement. Totes les religions,
en aquest sentir-se interpel·lades, han elaborat propostes. I les organitzacions ecologistes,
conservacionistes, han fet una crida a col·laborar amb les organitzacions religioses. En el congrés
mundial de l'UICN, 2016 es va dir: “Les nombroses i diverses cultures i tradicions religioses
existents en el món, són una font primordial dels nostres valors ètics i mostren diverses maneres
de valorar la natura. Poden contribuir a inspirar les profundes transformacions necessàries en els
sistemes socials dominants, i orientar l'ús adequat de la tecnologia. La saviesa de les tradicions
indígenes és especialment important a mesura que comencem a reaprendre com viure en relació
amb el món natural, en lloc de dominar-lo. La Carta encíclica Laudato si, la Declaració Islàmica
sobre el Canvi Climàtic Global, la Declaració Interconfessional sobre el Canvi Climàtic als líders
mundials, entre altres declaracions de les religions del món, esclareixen la seva interconnexió amb
les accions i els valors ecològics. Solucions: per enfortir la cultura de la conservació, hem de veurehi més enllà dels mitjans purament tècnics. Els valors i la saviesa dels pobles indígenes, de les
persones grans i de les diverses comunitats religioses i espirituals del món ens permeten
comprendre més profundament els nostres llaços amb la natura. Per a incorporar aquests
aspectes, els líders espirituals i la comunitat de conservació s’han de reunir per a compartir els
valors que ens uneixen. Artistes, educadors i innovadors també poden contribuir a aquesta visió
més àmplia.”
Reconeix el potencial de les religions, però hem de treballar junts. Reunir-nos per actuar sobre
valors compartits. Líders religiosos i també artistes, educadors, innovadors etc. El llenguatge de
l'art és fonamental, emociona, commou. Les dades científiques ajuden a interpretar la realitat, però
el llenguatge artístic ens commou. I el nivell més alt seria l'art sagrat que es vehicula a través de
rituals, dels quals ens ha parlat Xavier Melloni.
L'encíclica Laudato si distingeix 5 obstacles a superar per impulsar la conversió ecològica:
-La negació del problema. Encara hi ha persones que neguen el canvi climàtic, malgrat el consens
científic des de l'any 92. No es vol veure la problemàtica.
-La resignació còmoda: jo no hi puc fer res, és un problema enorme, el que es faci en petites
comunitats no canviarà res. Cadascú té la seva responsabilitat, major o menor, però no podem
resignar-nos, hem de comprometre'ns de manera activa.
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-L'acceptació del mite del progrés. Aquesta creença occidental es va generalitzar al segle XIX. La
creença del progrés és un invent que té molt poc fonament, molt vinculat a un altre obstacle:
-La fe cega en solucions tècniques. Els científics ens diuen que no hi ha solució tècnica. Es precisa
un canvi radical de valors. Si canviem podrem utilitzar la tècnica com a eina.
-L'evasió. Vivim en una societat que ens subministra sistemes de distracció massiva continus per
tal que no acceptem la realitat, el problema, i ens resignem còmodament, passivament. Que
siguem incapaços de reaccionar de forma compromesa, valenta, m'atreviria a dir, heroica.
Entre la multitud de formulacions de les tradicions religioses d'aquests últims anys, Daniel Turón
ha fet referència a l'Ecologia Profunda de Joanna Macy, també Arne Naes va fer aquesta
formulació. I tenim l'espiritual de la creació, l’ecologia espiritual, l’ecoteologia, la conversió
ecològica, l’ecosofia, l’ecoespiritualitat, l’ecologia interior, l’ecologia integral, etc. Hi ha una
munió de formulacions i darrere de cadascuna hi ha uns desenvolupaments que poden ser molt
útils. No dic que tots siguin útils a tothom, però algun pot ser molt inspirador per a induir aquest
canvi imprescindible de valors, per a baixar al terreny més concret, tangible. Què volem dir amb
canviar radicalment? Per donar una idea de la magnitud del canvi, els europeus ens hem
compromès l'any 50, a funcionar al 100 % amb energies renovables, quan avui, a Catalunya, el
94 % de l'energia total és d'origen fòssil. Aquest canvi és materialment impossible sinó es redueix
l'ús d'energia un 70 %. El decreixement no és una entelèquia, és l'única possibilitat, no hi ha
cap altra opció que decréixer en l'estil de vida, en els transports, les extraccions, l’alimentació, el
comerç internacional. Perquè la civilització en la qual vivim fa un ús intensíssim de l'energia. Hem
de reduir per no superar aquests dos graus d'increment mitjà de la temperatura mundial. Acabo
amb una cita de la Carta de la Terra, que va aprovar l'ONU l'any 2000, un text consensuat
mundialment, on els valors espirituals hi són presents en un llenguatge inclusiu que pot ser
acceptat per tota la diversitat de tradicions religioses del món i de conviccions no religioses. Un
dels seus paràgrafs diu: “Necessitem aprendre a viure amb reverència davant del misteri de
l'Ésser, amb gratitud davant el regal de la Vida i amb humilitat respecte el lloc que ocupa l'ésser
humà en la natura”. Les tres actituds clau són Reverència, Gratitud i Humilitat. Totes aquelles
respostes que contribueixin a la Reverència, a la Gratitud i a la Humilitat, podran induir
aquesta conversió, aquesta metànoia indispensable.

Veus d'una diversitat en harmonia
Guhyapati, budista d’Ecodharma Center (ecologia
radical)
Estem vivint un moment històric de disrupció amb
problemes complexos i interrelacionats que marquen un
punt d'inflexió. L'ocàs del neoliberalisme. En els anys 30,
Antonio Gramsci va escriure des de la seva cel·la a la
presó, empresonat pel feixisme: “La crisi consisteix
justament en el fet que allò vell mor i allò nou no pot néixer”. La injustícia, la ruïna política i la
urgència climàtica són esquerdes per on pot créixer una cosa nova. Podem observar moviments
darrere de la regeneració, la resiliència comunitària i l'economia solidària, i noves maneres de
pensar i de veure. Així mateix, també podem observar com s'estan fent sentir les antiquades idees
de la intolerància, la xenofòbia, el racisme i el nacionalisme populista. És el moment d'enfrontar17

nos al nostre futur en una crisi que ataca el cor de la nostra civilització, concerneix a les
irracionalitats d'un sistema basat en el creixement. Necessitem una transformació com a individus
dels nostres cors, ments i comportaments. Una transformació de les nostres comunitats, grups i
organitzacions. I també de la nostra societat, la nostra economia i la nostra manera de fer política.
Fredric Jameson, va dir que “és més senzill imaginar-se la fi del món que imaginar-se la fi del
capitalisme”. Necessitarem una gran imaginació i esforços col·lectius, i aquest és un repte tant
polític com espiritual. Exigeix reinventar-nos, reinventar el que podem arribar a ser, i reclamar el
nostre propi potencial per a ser savis i compassius. Les nostres tradicions espirituals tenen un
paper important, però hem de reconèixer que han estat, al seu torn, part del problema. En totes
les tradicions religioses que venen de l'Era Axial, trobem ensenyaments i enfocaments que han
emfatitzat el dualisme cosmològic i la salvació individual. Ens han presentat aquest món com un
lloc fallit, un lloc d'ignorància i d'ombres. Ens han ensenyat que la salvació està en un altre lloc
més real i veritable i que és l'individu qui se salva i s'allibera. Han contribuït a una actitud
d'indiferència cap a la integritat i el benestar dels sistemes naturals i ens han encoratjat a allunyarnos de la lluita col·lectiva i del compromís social. Totes contenen una pluralitat en els
ensenyaments i en les interpretacions. Hem d'aprendre a veure-les com una font d'inspiració,
d'energia i de saviesa, que ens pugui empoderar per batallar en el món solidàriament amb la vida.
En el meu cas, com a budista, trobo la inspiració en l'ideal del Bodhisattva, que abandona tota
aspiració de trobar la salvació més enllà d'aquest món i expressa l'aspiració individual en
comprometre's a descobrir l'energia, el coratge i la compassió per a servir tots els éssers. Segons
aquest ideal, la transformació personal i la transformació del món van units de la mà.
En el cor del budisme s’hi troba l'entrenament. Es tracta d'una transformació radical i ens
proporciona mètodes pràctics com la meditació, la pràctica ètica i l'amistat espiritual, per a poder
ajudar-nos a reconèixer el nostre propi potencial i poder servir així al món. Desenvolupar la
resiliència emocional perquè les nostres accions siguin a llarg termini. Cultivar la consciència per
aprendre realment de les nostres experiències i evitar l'estretor de mires, o els atzucacs en el
terreny ideològic. Aprofundir la nostra capacitat de compassió per a bregar amb el dolor i el
sofriment que existeix en el món. Desbloquejar la saviesa en el nostre interior per no reproduir els
problemes que estem intentant resoldre. També fomentar la paciència i la humilitat per transformar
les dificultats i treballar amb els altres, en col·laboració creativa i, finalment, trobar fonts d'energia
i de coratge. Aquesta és precisament la tasca que intentem realitzar des del centre Ecodharma i
en el projecte Ulex; proporcionem entrenament espiritual, per als activistes i també per a altres
persones, que vulguin participar en la creació d'un poder col·lectiu. Oferim mètodes pràctics per a
conrear els recursos interns que necessitem, per a imaginar un món més enllà de l'horitzó del
capitalisme, i donar forma a aquesta visió de manera conjunta, amb la nostra acció col·lectiva en
solidaritat amb la vida.
Jorge Burdman, jueu i professor de Talmud de la
Comunitat Israelita de Barcelona
Aquesta és una trobada vital per als nostres temps. És
important entendre aquesta concepció on veiem ecologia,
sociologia i l'economia en la qual es mou el món actual,
en referència al que coneixem com a tradicions religioses.
Les religions són camins. Tenen nom, però realment són
una via. Perquè totes les religions parteixen del mateix
concepte, perquè partim del tronc que és l'ésser humà. I en aquest sentit cal diferenciar els textos
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religiosos, la filosofia o la ideologia, d'una concepció religiosa; dels representants religiosos. Molts
van transformar una funció espiritual en una funció de poder, en un càrrec de dominació. En lloc
d'alliberar de les opressions en què vivien els pobles, i també en el nostre interior, ens cohibien,
ens reprimien més, ens censuraven. Els textos sagrats, si partim de la bíblia, la Torà en hebreu,
contenen frases i narracions que no són per si mateixes platòniques o d'una cosmovisió de
l'univers. Cada paraula és un ideograma, conté una concepció per a entendre la nostra forma de
vida. Per exemple, el Gènesi tracta sobre la nostra realitat, l'aquí i ara, la nostra concepció en la
terra. Dos exemples del que és la concepció actual escrita fa més de 5.000 anys: Caín mata Abel
per una qüestió d'enveja. Actualment es col·lectivitza un crim per una qüestió d'enveja, per una
qüestió de canibalisme econòmic, amb un patiment de tota una societat. A partir del segle XVIII
sorgeixen les idees il·luministes amb la Revolució Francesa, amb Gramsci, amb Marx, les idees
llibertàries de Bakunin, en el qual veiem com la concepció que tots som un, de compartir la terra,
de la famosa frase “estima el teu proïsme com a tu mateix” és molt més que un amor individual a
tu mateix. És compartir aquesta terra que no té propietat privada. La Torà, la Bíblia, els textos
sagrats no parlen de la propietat privada, parlen de la terra, de com cuidar-la, de concepcions
ecològiques. Es podria dir que, d'una banda, Caín en la seva evolució, correspon a una concepció
del món egoista, individual, liberal, patrocinada per centres de poder, financers, bancs,
corporacions que tenen una visió particular on l'ambició va des de tenir més, fins al crim de lesa
humanitat. I l'altra concepció, l’humanista, avançada, una concepció d'Abel, que creu en la terra,
en la solidaritat, en no obtenir una cosa a canvi d’una altra, és una concepció social.
Els profetes no eren éssers que endevinaven el futur, Ezequiel, Isaïes, eren sociòlegs de la seva
època. Quan ells parlen que arribarà un moment que el llop viurà amb el xai, quan ells diuen no a
les armes, són concepcions. Hi ha moviments socials, ecologistes, ecoaldeas, etc. Els grups
espirituals, hem d'entendre'ls i participar-hi. El nostre compromís no és arribar a la caritat. A la
Torà, i també en l'islam, més enllà de la caritat el que es busca és la justícia. Perquè la terra
es pot conrear, el problema és que s’ha globalitzat una economia canibalesca, i ara la nostra
missió és globalitzar una economia solidària. Per això aquestes trobades, —en aquest cas
d’AUDIR, meravellós en la seva sensibilitat—, ens estan fomentant, conscienciant. És moment de
que tinguem una acció concreta i solidària en això. És moment de que no hi hagi fronteres per a
la religió, de que ens unim en una concepció es pot dir monoteista, monoamorosa. Més enllà dels
noms, perquè els noms són com carrers que condueixen a un lloc, i les religions han de ser això.
No han de ser endogàmiques i acabar en els preceptes, que són mitjans, maneres d'arribar. Com
deia Gandhi, no hi ha camins per a la pau, la pau és el camí. Per al hassidisme, hi ha molts camins
per arribar a la veritat, quin és el millor? Aquell que ens pugui unir en una mateixa direcció. I per a
això ha d'haver-hi un compromís. És el moment de què les religions, els representants religiosos
deixin de centrar la religió en institucions. Deixin de centrar els centres de culte en centres de
poder per a obrir-se a la societat. No hi ha millor pregària que la que es fa en un espai públic, en
una platja, un bosc. Les religions no han d'acumular, han de denunciar l'acumulació, el
consumisme que estem vivint.
Els profetes caminaven amb la gent i l'esperança està en les persones, les bases. Per això moltes
vegades la societat no es vincula amb les religions, perquè el llenguatge no és actual. Tota persona
té una espiritualitat en si, tota persona té aquesta espurna divina de la qual formem part. Hem de
prendre consciència de que el que està passant no és un accident. Aquesta pandèmia tampoc no
ho és. Són parts d'altres pandèmies, la lluita de les vacunes és una lluita comercial i no terapèutica.
El que passa és que aquest discurs s'adopta com a realitat, el cinisme descarat és el llenguatge
quotidià, el prenem com a normal, quan realment és el canibalisme personificat. Així que jo
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agraeixo als germans que som aquí. Esperem que pugui sorgir una acció en comú, perquè no es
quedi solament en una mitja pregària individual sinó en una pregària que aconsegueixi realment
socórrer amb l'acció social. La terra és per a tots, no pot haver-hi pobresa, no pot haver-hi manca
d’habitatge, etc. La possibilitat de fer-ho hi és, depèn de nosaltres, d'una acció de consciència. El
poble hebreu va ser esclau, per a ells l'esclavitud era normal. Quan Abraham va dir no a l'esclavitud
van aconseguir la llibertat. Quan es té consciència del que és la llibertat, es perd la por a la llibertat
i s'aconsegueix la destinació que cadascun com a ésser humà necessitem. Junts com una
humanitat. Hi ha una paraula en hebreu que és Shalom. Shalom ve també de l'àrab, Salam. Són
paraules obertes, Shalom significa hola i adeu, però també significa pau, i significa sencer, íntegre,
d'aquí ve el verb Shalem. Quan tinguem integritat, quan puguem ser sencers en el nostre ésser,
la pau, l'harmonia social, la igualtat, l'amor real arribarà. I jo crec que sí que arribarà. Tinc aquesta
confiança, no sé en quina generació, però ho aconseguirem i aquest és el camí.
Irene Jimeno (Jyoti), hindú i presidenta d’Advaitavidya
Advaitavidya és una comunitat hindú a Catalunya. El que
fem és practicar, preservar i difondre la tradició hindú tal
com s'ha transmès des de l'inici, de mestre a deixeble.
Per a això comptem amb el guiatge de Swami
Satyananda Saraswati, que va néixer a Catalunya, però
que ha viscut gran part de la seva vida a l'Índia. La visió
que pot aportar l'hinduisme a l'harmonia entre la natura i els éssers humans és un tema fascinant
que impregna tota la tradició, són els dos pilars en què es basa l'hinduisme. El primer és el
Ritá, l'ordre còsmic, sagrat, l'ordre natural que ho regeix tot i al qual tots pertanyem. I l’altra el
Dharma, aquest ordre es trasllada a l'acció. Es tradueix com a rectitud, és l'acció adequada per
a un mateix i per als altres. L'hindú no viu només per a satisfer les seves coses quotidianes o a
la seva família, sinó que té en compte els altres, tots els nivells: l'humà, l’animal, el vegetal. Dins
d'aquesta cosmovisió, l'ésser humà està plenament integrat en aquest ordre còsmic, natural, no
és una cosa externa de la qual pugui aprofitar-se’n, és quelcom a què ell pertany, ho nodreix, és
una xarxa sagrada, que ho impregna tot. Viu des d'aquesta cosmovisió de viure en una cosa molt
sagrada, des d'una cosa molt sagrada. A més, entén aquesta vivència del diví en la quotidianitat,
vetlla perquè la seva acció, en cada moment, sigui l'acció correcta per a tots els éssers. Té com a
finalitat el reconèixer aquest absolut, la realitat que viu en tot, dins del seu propi cor. Aquesta és
la meta de la seva vida. Hi ha moltíssimes escoles filosòfiques. Hi ha una realitat transcendent que
és la que tots aspirem a reconèixer, però hi ha moltes maneres d'acostar-s’hi, depèn de les
potencialitats de cadascú. No nega que hi hagi diferents camins, és més, ho celebra, ho debat, ho
parla, ho compara, sense necessitat de convèncer. Tots trobarem la nostra pròpia manera
d'accedir a aquesta divinitat i ho celebra absolutament. L'hindú viu en el cos de la divinitat, la
divinitat ho impregna tot, i la terra és com la seva mare. M'agradaria que parlessin els propis textos:
El Pṛithvī Sūkta, l'himne a la Terra:
“Que els teus cims, oh terra, que els teus pics nevats, les teves selves, ens siguin favorables,
marró, negra, vermella, de múltiples colors i sòlida és aquesta vasta terra. Guardada pel déu Indra,
invencible, no conquerida, en ella he establert la meva estada. Oh terra, acull-nos a la teva falda,
i dona’ns aquelles forces vivificadores que emanen de les profunditats del teu cos. Purifica'ns
completament, la terra és la mare, jo soc fill de la terra, el dador de pluja és el meu pare. Que
aquest evoqui benediccions sobre tots nosaltres. Mare de les plantes i engendradora de totes les
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coses, terra immensa i ferma, sostinguda pels cels. Bondadosa i agradable, que sempre puguem
viure en el teu si. Instil·la en mi aquesta fragància o mare terra, que emana de tu, de les teves
plantes i aigües, aquells dolços perfums, que tots els éssers emeten. Venero aquesta terra
poderosa, sobre la qual els arbres, senyors del bosc, s'eleven ferms, inamovibles, a tot arreu. A
aquesta terra, permanent l’invoquem. La dadora de tota classe de delícies.”
Quan la terra és la teva mare, com maltractaràs algú tan proper? El que fas és cuidar-la, el que
fas és honrar-la, el que fas és respectar-la. La concepció d'individualisme i consumisme feroç no
hi té cabuda. L'hindú intenta viure des d'altres valors, com mostra aquesta història d'un avadhuta,
un ésser alliberat, que ha reconegut aquesta realitat absoluta en el seu cor i viu desaferrat i lliure
de convencions socials:
“Es troba tombat enmig d'un camí i just per aquest camí s'acosta un rei. Un rei dels antics, un rei
dels que encara tenien discerniment, noblesa, equanimitat; i s'acosta, assegut en el seu palanquí,
que és com un carruatge que es portava damunt de les espatlles. A mesura que s'acosta, totes
les persones li presenten les seves reverències. Fins que arriben davant d'aquest avadhuta, i ell
no s'aixeca, no es mou. Llavors, és clar, li demanen que es mogui. I ell simplement està allà, feliç,
completament absort en el seu estat de felicitat, i no té res. Al final, com que no pot passar, el rei
baixa. S’està enfadant i vol saber què està passant. I es troba aquest ésser, amb aquella cara de
felicitat i es pregunta què li deu passar que no es mou ni parla, i no veia que posseís res. Llavors
li pregunta: “Què tens per a ser tan feliç?” I ell li respon: “Oh rei, no soc feliç pel que tinc, soc feliç
pel que soc. Perquè he reconegut aquesta realitat.” I el rei li pregunta ràpidament: “Bé, i qui és el
teu mestre?, on has après aquest coneixement?” I l’avadhuta li respon: “No tinc un mestre, tinc
vint-i-quatre mestres.” I li diu que entre aquests mestres hi ha la terra, l'aire, el cel, l'aigua, el foc,
la lluna, el sol, els ocells, una serp, una abella, un elefant, el seu propi cos..., i així fins a vint-iquatre, dels quals dinou són elements de la natura. I el rei, és clar, encuriosit per saber què li han
inspirat tots aquests éssers li pregunta: “I què has après de la terra?” I li explica: “De la terra he
après a no desviar-me mai del meu camí, del camí recte, adequat, suportant les diferents
circumstàncies d'aquest món. He après la paciència, a no esperar mai res. Hem abusat de la
fortalesa de la terra, moltes vegades no se la tracta bé, a més ella sempre hi és, sempre se’ns
dona, sempre ens nodreix, ens cuida a tots els nivells.” I li continua preguntant: “I de l'aire?, què
has après de l'aire?”, “De l'aire he après a no estar mai lligat a cap experiència, perquè l'aire està
a tot arreu, no s'afecta per res. He après a no afectar-me per les coses externes. Del cel he après
la immensitat d’Atman, del propi ésser. De l'aigua he après la puresa de la meva pròpia essència.
Del foc que ha d'haver-hi una pràctica intensa, que genera una calor interna, per a estar sempre
en la llum, per a estar sempre en el foc intern. De la lluna he après que, encara que la seva
aparença és canviant, la lluna sempre és la mateixa.”
Encara que aparentment hi hagi canvis en el cos, l'essència sempre és la mateixa. Sempre es pot
reconèixer en la natura aquesta essència. Quan sacralitzes l'univers o a tots els éssers, com els
has de tractar malament? A més de la importància de la cosmovisió en les tradicions, és molt
important l'actitud. Hem de tenir cosmovisió, valors, per descomptat, però també els hem de portar
a l'actitud, a l'acció adequada. Com al tracte als meus treballadors, a la terra, als meus fills, al meu
veí, al consum. Tot això té una implicació directa, en tot el que ens envolta. L'hinduisme exalta
contínuament, no només la natura, la seva cura, sinó també la seva dignitat. És la mateixa divinitat
que resideix en el cor de tots els éssers. Des d'aquesta comprensió, des d'aquesta sacralitat i de
l'acció correcta, totes les ideologies consumistes que només adoren la usura, serien impossibles.
Abraçar aquesta visió podria transformar i aportar canvis impressionants en la terra. Sempre volem
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canvis externs i polítics, per descomptat que hi han de ser, però el canvi ha de ser des d'un mateix,
des de l'interior. Hi ha moltes maneres d'accedir a aquest coneixement de l'ésser, des d'un
renunciant que viu a les coves fins a la persona que viu el seu dia a dia: una mare, un treballador,
etc. Aquest reconeixement està en tu, en el fons del teu cor i està disponible en un parpelleig, en
un instant hi pots accedir. Aquest text és sobre un monjo que va accedir a aquest coneixement:
“Vaig sortir a passejar abrigallat amb el xal dels núvols, anava caminant per les muntanyes sobre
les ales del vent, vagant d'aquí cap enllà en raptes de felicitat, els rius i torrents de les muntanyes
em van reconèixer i em van cridar. De tota la naturalesa va sorgir l'afirmació vèdica: Tu ets això.
Tu ets això, ets l'ànima de tot, tot aquest meravellós espectacle no és sinó una projecció del teu
propi ésser, totes les nostres formes són teves. Vaig mirar i vaig veure les cascades i corrents
d'aigua, les flors i les fulles assentint, els extraordinaris colors, l’espectacle brillant i variat, i vaig
veure que jo estava present en cada fulla, jo estava present en cada pedra. La meva cerca ha
transcendit els confins del meu cor i s'ha convertit en una unió permanent.”
Abraçar aquesta cosmovisió de que la terra no ens pertany, sinó que és la nostra mare. Abraçar
l'agraïment i oferir la nostra vida a una cosa més elevada. Una frase de l'oració universal que es
recita diàriament: “Que tots els éssers siguin feliços, que tots estiguin lliures de malaltia, que tots
visquin en prosperitat i que ningú experimenti sofriment.” I quan parla de tots els éssers parla de
tots els humans siguin qui siguin, estiguin on estiguin i pensin el que pensin. Tots els animals, els
domèstics i els que no. L'hindú és vegetarià perquè respecta per igual a tots els éssers. I totes les
plantes, tots els éssers vius que encarnen aquesta divinitat, que tots ells siguin feliços. Moltes
gràcies.
Dídac Lagarriga, musulmà i autor de Eco-Yihad
Tenim
eines
per
canviar
els
problemes
socioecològics, si no ho fem és per la metàfora del cor
tancat. Cor, en àrab, té la mateixa arrel de pou i d’alquible,
el centre on fem les oracions. Déu no canvia a un poble
fins que aquest no es canvia a si mateix. En l'islam es fa
també èmfasi en la salvació col·lectiva, en les
comunitats. La nostra responsabilitat és buidar-nos, transparentar-nos perquè l'acció
divina passi a través nostre, deixar-nos interpel·lar. Fitra, tots naixem en fitra i en créixer l'anem
perdent. És l’estat natural de les coses. La nostra responsabilitat seria mantenir-la, recuperar-la,
deixar-se transparentar.
Actituds que fan que el cor estigui tancat: Cafre (“Kafir”), el reconeixes per la seva actitud, entra
a casa teva i te la crema. Ha fet dels seus desitjos el seu déu, incapaç de respectar cap límit. Dins
dels models de creients, de seguidors de les vies morals, l'islam ens parla dels riscos que podem
córrer:
-Que la comunitat es cregui l'única escollida per Déu. Aquesta tendència a creure que la nostra
creença és la millor és una tendència que fomenta el sectarisme i l'odi.
-Que s’humanitzi a Déu fins al punt de divinitzar a l'home. Un antropocentrisme. Tot el que hi ha
en la terra i en els cels està contínuament reverenciant Déu, tot lloa a Déu. Un arbre, una formiga,
una pedra. Fins i tot les ombres fan suyud (posar el front a terra). Una natura conscient, un cosmos
conscient, va més enllà de sacralitzar la natura o la terra.
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-Els hipòcrites. L'hipòcrita musulmà fa els actes de culte, però el seu cor no és aquí. És una qüestió
formal, però es desentén de la solidaritat. La seva acció social deixa molt a desitjar. La crisi
ecològica és el gran mirall, ningú està disposat a reconèixer que és un hipòcrita, però quan veig el
context social en què vivim, el que fem, aquesta hipocresia es manifesta en una terra contaminada
o una societat enfrontada. Quan un mira al seu voltant es pot veure interpel·lat. Hi ha tres etapes.
El musulmà que es queda en una primera etapa, no és hipòcrita, és limita a seguir uns ritus externs.
La primera es diu Islam. N’hi ha dues més: l’Imam i l’Itsam. Imam és la fe convençuda,
responsable, per a arribar a l’Itsam, l'espiritualitat. És la mateixa paraula per a bellesa, excel·lència.
No hi ha espiritualitat sense bellesa, que passa per exercici espiritual, personal, individual però
unit a la comunitat. La idea de paradís és un jardí en què no hi va només l'ésser humà, tota la
natura pura és el paradís. Tot el que hi ha al jardí paradisíac ho hem pogut veure aquí. Rius,
arbres, bon menjar, gent meravellosa... Aquesta vida idíl·lica ens interpel·la al fet que la feina es
pot fer aquí i ara. Cal veure aquest aspecte de bellesa, ja que les xifres són depriments, fosques,
molta gent pot arribar al descoratjament.
Una altra tendència és la inversa, creure's amb aquesta supèrbia de que salvarem al món, quan
venim a ser salvats. Aquest paradís, aquesta fitra natural, ens demana que rebaixem l'ànim i
l'autosuficiència i al mateix temps que veiem aquesta bellesa, per a gaudir de les petites
coses, que no ens porti a la desesperació de l'impotent. Per acabar, en aquesta societat
interconnectada, aquestes actituds de sectarisme, d’antropocentrisme, d’hipocresia, de quedar-se
amb les formes i també les actituds positives de transparentar-nos, d'interpel·lar-nos, tot això està
en cadascun de nosaltres. Tots tenim una mica de cafre, una mica de sant, una mica d'hipòcrita,
etc., per a no caure en el discurs de “els altres són els dolents i jo el bo”, i veure la diversitat de
veus dins de nosaltres, gestionant les veus perquè surti la veritable naturalesa, la fitra.
Pau Cardoner, cristià catòlic i membre de l’equip
d’ecoparròquies
He estudiat ciències ambientals i he estat vinculat amb
la meva parròquia per una inquietud espiritual que he
estat cultivant. Vaig començar a pensar que podia
vincular aquests dos vessants amb l'encíclica Laudato si.
He intentat viure-la millor, perquè haig de defensar-la
acadèmicament, políticament i a la parròquia, però
primer l'haig de viure. Diria que hi ha hagut un cert èxit, perquè ha nascut aquest grup
d’ecoparròquies per motivar que l'encíclica Laudato si, s'apliqui en el món catòlic. I hi ha hagut
bona resposta. Personalment he deixat de consumir molta carn, he deixat de generar molt de
plàstic. Però no sento que sigui prou Laudato si, no considero que m'hagi convertit gairebé gens.
Per què? Tinc molts èxits, però hi ha alguna cosa que em fa pensar: què és el que ens proposa
l'encíclica? El que ens proposa, més enllà de tot això que he intentat fer, és la conversió
ecològica. Ho va incloure Joan Pau II, però el Papa Francesc ho ha utilitzat més. Conversió és
una cosa interior, ens dona una harmonia amb el creador i, per tant, ens dona pau, felicitat. Això
és compatible amb ser activista. Encara que a vegades sembla que no ho pugui ser. Un canvi
exterior a vegades m'enfronta amb la societat. Jo crec que en aquest moment he fracassat en
això. Per què? En les últimes setmanes notava que els meus esforços per a convertir-me
externament anaven en detriment de la meva conversió interior. Cada vegada em sentia més
cansat, menys en pau, menys unit a la creació. Què està passant?, estic fent això per unir-me a la
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creació, però la meva lluita m'està enfrontant més a la meva realitat, a les persones o la societat
en general. En el llibre La pau interior Jacques Philippe sintetitza el nucli més interior espiritual del
cristianisme, que està present en totes les tradicions. M'he adonat que el meu fracàs és
conseqüència de que he volgut prescindir de Déu per a realitzar els meus plans. Els meus plans
eren molt bons, ecologitzar la parròquia, intentar fer política perquè altres parròquies també ho
fessin, reduir el plàstic. Però com diu el llibre, amb bons objectius no n’hi ha prou, calen bons
desitjos però també cal desitjar-los d’una manera bona. Ve a dir que sense Déu no pot haverhi bé, que sense estar en contacte amb aquest creador no farem ni poc ni gens. En el meu intent
de canviar, com que no volia renunciar a canviar, —“això és irrenunciable, això també...”— em
vaig bloquejar i al final estava sol, no estava connectant, connectat amb Déu. A partir d'aquesta
humilitat de reconèixer-se criatura, he tornat a entendre que havia de fer renúncia. No implica
deixar-ho tot, però entendre que tant les coses com les idees no estan al meu servei, he de posarles en mans de Déu. No voler-les controlar, sinó deixar que ell digui, perquè potser això a què ara
t’estàs aferrant no t'està fent bé. Escoltar Déu, posar-te en el seu lloc, és el que fa possible
abandonar-se en ell i sentir aquesta pau. I és a partir d'aquí que pots fer el bé. Comento dues cites
que tenen relació amb el consumisme i amb l'odi:
Tenim una tendència natural a aferrar-nos a una munió de coses, béns materials, afectes, desitjos,
projectes, (projectes polítics, per exemple, en relació amb el tema de l'odi). “Qui vulgui salvar la
seva vida la perdrà, però qui perdi la seva vida per mi, la trobarà.” L'home que s'aferra a alguna
cosa fa un càlcul molt equivocat, perquè es carrega amb preocupacions inútils i s'exposa a la
inquietud de perdre-la. (Comentari: això que dèiem de perdre la pau perquè estàs aferrat a alguna
cosa i no deixes que Déu et digui: ‘fes-ho d'una altra manera’. No vols escoltar.) En canvi, qui
accepta deixar-ho tot en mans de Déu, troba una pau i una llibertat interior inexplicables. I una cita
de Santa Teresa de Lisieux: “Ah, si sabéssim tot el que es guanya renunciant a totes les coses”.
A mi això em sembla que té molta relació amb el consumisme, se'ns està revelant que un dels
problemes de la nostra societat és que busquem la felicitat en les coses, a vegades també en el
poder. “Encara que creiem que desitgem el bé dels altres, o el nostre propi bé, aquest desig
acostuma a estar barrejat amb una cerca de nosaltres mateixos, de la nostra pròpia voluntat. Amb
l’aferrament als nostres criteris personals estrets i limitats, als quals ens aferrem i volem imposar
als altres i a vegades fins i tot a Déu. Hem d'alliberar-nos, costi el que costi, d'aquesta estretor de
cor i de judici a fi que no es realitzi el bé que imaginem sinó el que correspon als designis divins,
infinitament més amplis i bells.” A mi em ve al cap com parlen els polítics, sempre estan pensant
en com canviar la manera de pensar de l'altre, en com fer-lo quedar malament, com fer que la gent
en pensi malament, en lloc d'intentar aprendre de l'altre. I pel que fa al tema de l'ecologia, el que
deia del tema experiencial, a vegades m'he cregut per sobre de la societat i no he pensat que els
designis divins són infinitament més amplis i bells. Tu pots proposar, però sobretot mantén-te
en pau, aquest és el principal terreny que domines, el teu interior i la teva relació amb els
altres. Si és bo i harmònic, les altres coses es van posant a lloc. Si et vols posar en el lloc de
Déu, segurament no obtindràs ni el teu objectiu estret, ni el de la felicitat per a tothom. El repte,
individual i col·lectiu és aconseguir aquesta obertura de cor. I encara que és urgent, perquè
les dades no paren d’alarmar-nos, tal com deia algú, quanta més impaciència tinguem, pitjor ho
tindrem. Paciència. Asserenem el nostre cor, el nostre voltant, és Déu qui està liderant aquest
canvi, hem de confiar en ell.

24

Materials de lectura complementaris a la
jornada sobre diversitat religiosa, emergència
climàtica i discurs d’odi
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PONENTS
Montse Castellà Olivé
Practicant de budisme tibetà des de finals dels anys 70.
Sota l'autorització del seu mestre, Lama Thubten Yeshe,
condueix retirs i tallers de meditació integrant la pràctica
de Qi Gong. Editora i traductora de textos budistes, dels
quals cal destacar "Dones de saviesa" de Tsultrim Allione
i "El càlid alè de la Dakini" de Judith Simmer-Brown.
Autora de diferents articles sobre dones i budisme, així
com sobre diàleg interreligiós. Cofundadora i actual
vicepresidenta de la Coordinadora Catalana d'Entitats
budistes (CCEB), presidenta fundadora de Sakyadhita
Spain i presidenta de l'Associació UNESCO per al diàleg
interreligiós (AUDIR).
Puerto García Ortiz
Sotsdirectora de la Fundación Pluralismo y
Convivencia i directora tècnica del Observatorio del
Pluralismo Religioso en España.

Grup AUDIR Jove
Va sorgir el 2010 en una primera trobada interreligiosa en
què hi van participar joves de diferents tradicions.
(https://audir.org/grup-jove-2/)
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Daniel Turón
Llicenciat
en
Psicologia,
terapeuta
GestaltTranspersonal. Professor de Ioga. Màster en Drets
Humans i Ciutadania (pensament ecològic), UB.
Postgrau en Conflictologia i professor col·laborador de
la UOC en el màster de resolució de conflictes. Expert
en comunicació assertiva. Coordinador i docent de la
"Formació Holística", UdG (3a ed.). Ecofilòsof i
ecopsicòleg. Va ser membre del grup de Budisme i
DDHH
del
CCEB.
Coordinador
del
Grup Interreligiós de Crisi Climàtica i Espiritualitat
d’AUDIR. Practicant de l'Ecologia profunda de Joanna
Macy. Cotraductor del seu recent llibre Esperanza
Activa https://conpaciencia.wixsite.com/danielturoncutrina)
Josep Maria Mallarach
Doctor en biologia ambiental i geòleg. Expert en la
Integració de la diversitat de valors i la importància de
la natura i el paisatge en la conservació de la natura
en general, i en la governança, planificació, gestió i
avaluació d'àrees protegides i conservades. Membre
de la Comissió Mundial d'Àrees Protegides de la
UICN. Representant a la UICN en la Iniciativa de la
UNESCO de Llocs d'Interès Religiós del Patrimoni
Mundial. Codirigeix la Iniciativa Delos i coordina
l'Associació Silene. www.silene.ong
Des de l'any 2001 és professor d'avaluació de
l'efectivitat dels espais naturals protegits en el Màster
d'Espais Naturals Protegits de les universitats Autònoma de Madrid, Complutense i d'Alcalá de
Henares. Des del 1977, la major part de la seva activitat professional s'ha orientat a la planificació,
gestió i avaluació d'espais naturals protegits. Ha dirigit o ha estat membre de l'equip redactor de
nombroses propostes i plans de gestió d'espais protegits a Europa i als EUA, des de grans parcs
o refugis de fauna, fins a petites reserves naturals. Va ser el primer director del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa (1985-1991) on va coordinar les primeres avaluacions internes
realitzades per l'equip gestor d'un parc a Espanya, presentades el 1991 i consultables en el centre
de documentació d'aquest parc natural. Forma part del Grup de Treball d'Avaluació de l'Efectivitat
de la Gestió dels espais protegits de la Comissió Mundial d'Àrees Protegides de la UICN. Va ser
el redactor del capítol d'avaluació del Pla d'Acció dels espais naturals protegits d'Espanya (2002)
i de la seva primera avaluació el 2007. Ha publicat sis llibres i nombrosos articles sobre espais
protegits, especialment sobre criteris d'avaluació i conservació del patrimoni natural. Va coordinar,
juntament amb José Germain, la primera avaluació de sistema d'espais protegits de Catalunya,
impulsada per la Institució Catalana d'Història Natural (2001-2003), que va donar lloc a diverses
publicacions nacionals i internacionals sobre el tema.
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Xavier Melloni
Antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. És
també expert en diàleg interreligiós. Ha posat en
contacte elements de la mística hindú amb la
cristiana. Té un ampli coneixement dels textos de
referència de les diverses religions. És jesuïta,
membre de Cristianisme i Justícia i professor a la
Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Institut de
Teologia Fonamental de Sant Cugat. Entre les
seves publicacions destaquen La mistagogía de los
Ejercicios (2001), sobre els exercicis Espirituals de
Sant Ignasi; El uno en lo múltiple (2003); Relaciones
humanas y relaciones con Dios (2006); Escletxes de
realitat (2007); Voces de la mística (2009); El Crist interior (2011); Vers un temps de síntesi (2011);
Déu sense Déu (2015), i El desig essencial (2019).

Guhyapati (Gee)
Ha estat liderant una comunitat pionera d’Echo-dharma
(http://www.ecodharma.com/) als Pirineus durant molts
anys i vol veure alguns dels principis d'aquest moviment
duts a la pràctica, donant lloc a nous projectes que
transformaran la personalitat i el paisatge econòmic,
polític i ecològic del segle XXI.

Jorge Burdman
Auxiliar rabínic, professor de cultura hebrea i director
del Departament de Diàleg Interreligiós de la Comunitat
Israelita de Barcelona. (https://www.cib.cat/?lang=en).
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Irene Jimeno
Presidenta d’Advaitavidya i coordinadora del segell
editorial
Edicions
Advaitavidya
(https://advaitavidya.org/es/)

Dídac Lagarriga
Interessat en la pluralitat de cultures i religions, no ha
pogut separar mai l’escriptura com a poeta, assagista
i periodista de la seva tasca com a editor i traductor,
donant a conèixer especialment testimoniatges i títols
del món islàmic i del continent africà. El 2005 va
fundar
a
Barcelona
Oozebap
(https://www.oozebap.org/), una entitat dedicada a la
difusió d'experiències i reflexions culturals, polítiques
i espirituals d'Àfrica i l'islam i per a la promoció del
diàleg intercultural i interreligiós, amb la publicació de
vint títols de referència. També col·labora
habitualment en la premsa i participa en col·loquis i
trobades sobre qüestions relacionades amb l'islam i
el diàleg interreligiós. Ha publicat diversos llibres, entre els quals destaquen Eco-Yihad. Apertura
de conciencia a través de la ecología y el consumo halal (Bellaterra, 2014), i Un islam visto y no
visto: hacia un respeto común (Bellaterra, 2016).
Pau Cardoner i Bordes
Graduat en Ciències Ambientals a la UAB i implicat en la
pastoral de joves de la parròquia Sant Pere d’Octavià de Sant
Cugat durant deu anys. L’encíclica Laudati si va entreteixir
aquests dos mons exteriorment (ja ho estaven internament) i
des d’aleshores ha buscat dedicar-se a alguna cosa que tingui
a veure amb l'educació, l'espiritualitat i l'ecologia. Actualment
treballa com a docent en un centre públic de Sant Cugat i com
a voluntari lidera el Grup Laudati si a la parròquia Sant Pere
d’Octavià. Forma part del grup de Justícia i Pau que promou la
Xarxa de Parròquies ecosolidàries i del grup (també de JiP)
que participa en el projecte educatiu Petjada CO4.
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