Fem memòria de les bases de l’ECOLOGIA INTEGRAL i la NOVIOLÈNCIA des
de la nostra perspectiva creient1
Les ciències i la realitat ens mostren que som part de la Terra, no som les seves mestresses ni ella és
quelcom separat de nosaltres. A més, la seva estructura BIO-DIVERSA i INTERDEPENDENT garanteix que la
vida existeixi per mitjà de la cooperació i la solidaritat entre els éssers. No sobreviuen els que no són flexibles
per sostenir les pròpies fragilitats en cooperació amb els altres éssers diferents, ni els que només toleren
als altres; els forts i inflexibles amb els seus oponents han anat extingint-se de manera natural. També els
éssers humans depenem de l’amor i de la solidaritat per viure, no de la competència i de la lluita. És la
religació de totes les criatures del cosmos, la COMUNIÓ UNIVERSAL DE LA DIVERSITAT, sense fronteres,
fruit de la Comunió Trinitària, en la qual ens correspon “llaurar i cuidar” el jardí del món (cf. Gn 2,15)», la mare
Terra, perquè totes les seves criatures tinguin vida, en abundància (Jn 10,10), especialment les més
fràgils, obeint així a la naturalesa de la que formem part (E. Galeano) perquè “la terra proporciona allò suficient
per cobrir les necessitats de tots els homes, però no la cobdícia de cada home” (Gandhi). Aquest vincle
inseparable entre tots els éssers fa que qualsevol petit dany que fem a les persones o a la natura repercuteixi
negativament en tot: en la pau interior i social, en la justícia i en l’ecologia. Per això la crisi sociocultural i
ambiental que vivim és en realitat una sola crisi socioambiental.
Perquè la vida segueixi, necessitem la CONVERSIÓ de la nostra mirada, pensament, cor i manera de
viure… arrelades en l’ESPIRITUALITAT INTEGRAL i la seva mirada unitiva que ens ajudi a sortir del nostre
antropocentrisme, de nosaltres mateixes, cap a l’amor solidari amb totes, amb un respecte sagrat, afectuós i
humil per aquest “medi diví” del que formem part; allà on el Misteri palpita en allò ordinari de la nostra vida,
contingent, habitant en cada u dels milions de rostres diversos. “La terra és plena de l’amor de Déu” (Sl 33,5).
La intimitat amb el Misteri en elles, mou el nostre cor a col·locar la vida en el centre i escoltar el clam de la
creació i de les empobrides per la crisi socioambiental, convertint en patiment personal allò què li passa al món,
i avivant el foc de la crida que allí ens fa Déu:
a la humilitat i misericòrdia per deixar de banda moltes arrogàncies i fronteres en les nostres relacions; a
afinar la nostra delicadesa espiritual per despertar i viure la reverència per tota vida, amb contemplació,
respecte, gratitud, i admiració; a reanimar allò femení de la cura que totes les persones tenim i la defensa
de la vida amenaçada i fràgil, amb zel entranyable, tendresa i gratuïtat, també amb qui se’ns oposa o ens
costa, sense judici o control dels altres, sense altre poder que el de l’amor desarmat.
Aquesta nova sensibilitat ens ajuda a ser profetes d’esperança en la MANERA DE VIURE QUOTIDIANA:
vivint el decreixement amb llibertat i alegria, i la sobrietat, al nostre ús i consum, solidàries amb les
empobrides, sense les trampes d’allò que creiem necessari, perquè tenim la “ferma resolució d’atènyer la
sostenibilitat” sense la lògica egoista de l’espoli dels bens finits que pertanyen a totes; amb relacions
inclusives i de cura amb totes les persones en allò local i global, amb renovada opció per les empobrides;
per l’acceleració en la lluita per la justícia i la pau des de la confiança i seguretat de l’amor, reconeixent la
dignitat i la part de veritat que té la oponent, que desarmi pors, desconfiances i trenqui la lògica violenta;
amb l’alegre celebració de la vida, gratuïta, d’allò petit.
Es requereixen milions de GESTOS DE GENT CORRENT COM NOSALTRES que ens ajudin a sortir de
l’espirall d’autodestrucció on som submergides, apostar per aquest altre estil de vida noviolent, i exercint una
sana pressió sobre el poder polític, econòmic i social. Així, farem possible que la creació que ara estem
destruint, pugui regalar-nos la vida i l’esperança amb la seva pròpia capacitat d’autoregenerar-se. I la
Comunitat Trinitària contempli la seva petjada fraterna ben viva en nosaltres.

Escrit basat en Laudato Si, especialment els nombres 11.12.19.67.89.139.163.223.230, i els nombres 4 i 12 de FVCPA i d’altres
autors sobre noviolència, tenint en compte les vostres aportacions al respecte a les enquestes JPIC de l’any passat. Més endavant,
us adjuntarem un power point per paladejar aquest resum reposadament.
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