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REDESCOBRIRÀS EL VALOR DE LA SIMPLICITAT EN LA TEVA VIDA 

Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu i fer el que ell vol,  

i tot això us ho donarà de més a més. (Mt. 6, 33) 

 

 

Hem de reflexionar sobre les nostres prioritats i considerar si vivim per sobre de les nostres 

necessitats, si consumim més béns dels oportuns. Aquest estil de vida nostre ha 

desencadenat una crisi global i ha fet palesa la insostenibilitat econòmica i mediambiental del 

nostre model de consum. 

La recerca incessant de lucre trastoca les possibilitats d'assolir models equitatius, ja que 

acumular capital, material i riquesa empobreix l'arribada del Regne de Déu i de la seva Justícia. 

És hora de fer noves totes les coses, de generar espais per a l'esperança, des de cada persona, 

cada gest i cada acció, perquè cada acte compta, per més petit o insignificant que sigui. 

L’espiritualitat cristiana proposa un creixement amb sobrietat i una capacitat de gaudir amb 

poc. És un retorn a la simplicitat que ens permet d’aturar-nos a valorar les coses petites, agrair 

les possibilitats que ofereix la vida sense aferrar-nos al que tenim ni entristir-nos pel que no 

posseïm. Això suposa evitar la dinàmica del domini i de la mera acumulació de plaers. (LS 222). 

L'encíclica Laudato Si' (LS) del papa Francesc, ens marca el camí per redescobrir el valor de la 

senzillesa i reflexionar sobre els nostres estils de vida. La recerca de la sostenibilitat és una 

oportunitat per tornar a les fonts. Necessitem basar-nos en un altre model de 
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desenvolupament per tenir la possibilitat d'un futur nou desenvolupament (Benet XVI, Caritas 

in veritate, 21). 

Un cop més estem convidats en aquest temps a preparar-nos per viure un Nadal amb 

senzillesa. Estem cridats a trobar la felicitat en les coses petites, a sentir propers tants milions 

de persones que viuen injustament en la pobresa, a mobilitzar-nos i implicar-nos per canviar 

les seves realitats i a compartir. Tenim l'oportunitat de reflexionar sobre les nostres tries 

quotidianes, personals i col·lectives, en relació amb el consum, la sostenibilitat i la utilització 

dels recursos. Temps de reaprendre i redescobrir la grandesa de viure la vida amb senzillesa i 

simplicitat. A més, com ens recorda l'evangeli, hi ha més felicitat en donar que en rebre (Ac. 20, 

35). 

 

VEUS QUE CLAMEN 

VALOR DE LA SIMPLICITAT EN LA TEVA VIDA 

 

Leonardo Tello 

Nauta. Amazònia peruana 

 

El jove agró es prepara per a una nova pesca 

Leonardo Tello és kukama. Viu a Nauta, un poblat prop d'Iquitos, a l'Amazònia 

peruana. Per a ell i per al seu poble, l'aigua és el lloc de la vida, perquè els 

kukama són la gent del riu. Al riu és on viuen els avantpassats, els savis... 

“La seva dona i el fill s’estaven a la comunitat tot esperant que tornés amb peixos per 

dinar. El jove es va aturar a la vora del riu, amb els peus a l'aigua, mirant els peixos que 

passaven. Al cap d'una estona, va anar sacsejant el cos fins a convertir-se en un 

enorme agró, que es va posar a pescar” (relat kukama "El jove Agró"). 

De petit sentia els meus pares explicar una pila de vegades aquest relat del jove Agró, el que 

era capaç de fer la millor pesca. Podia sentir aquesta història gairebé a qualsevol lloc. A casa, a 

la finca o navegant pel riu en canoa. En la meva infantesa, amb els meus amics, jugàvem a ser 

"el jove Agró". Algunes vegades vaig poder portar la davantera en la pesca (en realitat, molt 

poques vegades); els meus amics eren millors i el meu germà Rti era molt bon pescador. 

Preparar un fill per a ser un bon pescador requereix una dura disciplina física, mental i 

espiritual. Normalment la preparació estava en mans dels "bancs" (xamans kukama) però 

també podien fer-la els pares que havien rebut aquesta formació. Calia esmerçar-hi temps, 

però s’havia de fer, ja que gran part de la vida es dedicava al riu, a la pesca, navegant els grans 

rius de l'Amazònia. Lluny del riu, la vida no és vida per als kukama. Al riu hi viuen els nostres 

avantpassats, els nostres éssers estimats... 
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Els últims anys tot ha canviat ràpidament i violentament per a la vida dels habitants dels rius. 

Els canvis que s'han produït sempre han estat en perjudici del nostre benestar, de la nostra 

cultura i dels nostres drets fonamentals, com el Dret al riu i a viure-hi dins i fora. 

Vull tornar a recordar aquestes històries, històries com les del "jove Agró", per explicar als meus 

germans i germanes, als meus fills i filles, als infants, als més joves, que nosaltres som aquest 

jove Agró, abans un bon pescador amb un riu ple de peixos, que avui, però, s’esllangueix 

contaminat. Farem que tornem sentir que som amos dels nostres rius, que els defensarem 

dels que els destrueixen i volen destruir-nos." 

Per a Leonardo, atemptar contra l'aigua i el riu, no sols és matar els peixos, no sols és morir de 

set, sinó sobretot morir de tristor, perquè els esperits se’n van i perquè tota la història d'un 

poble se’n va amb ells. Ara tots els dies, de moltíssimes maneres, la contaminació, els 

megaprojectes hidroelèctrics i de mineria, el model extractiu, fan malbé l'aigua i van matant a 

poc a poc els kukama i la resta de pobles. 

Obro l'aixeta de l'aigua de casa meva, la deixo córrer una mica, en bec un got i m’empasso un 

glop de la seva història. L’assaboreixo i en aquest acte tan simple i quotidià miro tot un poble 

en el rostre de Leonardo i la seva lluita compromesa i valenta per l'aigua a l'Amazònia. 

 

Pere Casaldàliga Pla 

Bisbe del Brasil 

Només en la mesura que el Primer Món deixi de ser Primer Món,  

podrà ajudar el Tercer món. Pere Casaldàliga (1928)  

 

Pere Casaldàliga Pla és un religiós, escriptor i poeta català que ha viscut 

gran part de la seva vida al Brasil, defensant els drets dels qui en són 

privats. Va arribar a l'Estat de Mato Grosso el 1968, com a missioner claretià, 

i, des de llavors, s’hi ha estat, al servei dels més pobres, sempre vinculat a la 

teologia de l'alliberament.  

Prolífic escriptor, tenim la sort de poder consultar la seva obra a la seva web: 

www.servicioskoinonia.org/Casaldaliga 

Malalt de parkinson des de fa cert temps, no ha volgut deixar casa seva per poder estar, fins al 

final, al costat dels més pobres i exclosos. 

La Pobresa Evangèlica com la concep Casaldàliga en els seus versos, engendra una gran 

oportunitat en dates d'Advent i Nadal. Aprofitem-la. 

 

http://www.servicioskoinonia.org/Casaldaliga
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Pobresa evangèlica 

 

No tenir res. 

No portar res. 

No poder res. 

No demanar res. 

I, de passada, 

no matar res; 

no callar res. 

Només l'Evangeli, com una daga esmolada. 

I el plor i el riure en la mirada. 

I la mà estesa i encaixada. 

I la vida, a cavall, donada. 

I aquest sol i aquests rius i aquesta terra comprada, 

per testimonis de la Revolució ja esclatada. 

I "mais nada"! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM PODEM FER QUE S’ESCOLTIN 

AQUESTES VEUS QUE CLAMEN? 
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QUÈ POTS FER (O DEIXAR DE FER)? 

RECUPERAR EL GUST PER LES COSES SENZILLES, TAMBÉ PER NADAL 

L'Advent i Nadal són moments especials en què, com a cristians, anem preparant el camí del 

Senyor. I la manera que proposem és tot redescobrint el valor de la simplicitat en la celebració 

d'aquestes festes, a través d'un itinerari basat en els diumenges d'Advent: 

Primera fase 

Primer diumenge d'Advent. Estiguem en vetlla, se'ns anuncia la Bona Nova (vindrà el Salvador) 

i algunes bones notícies. Podem fer alguna cosa per canviar la nostra forma de vida per una de 

més sostenible i preocupada pels altres. El consumisme és una elecció, no una obligació. Què 

triarem? 

Segon diumenge d'Advent. Hem de posar-nos en camí vers una manera de viure més austera. 

Perquè austeritat no vol dir retallades, vol dir ser lliures de les cadenes del consumisme. 

L'austeritat és una forma de vida, un camí, i com la utopia, algun cop hem d’encetar aquest 

camí. No podria ser un bon moment, aquest? 

Desenvolupem, al llarg d'aquestes dues setmanes, una forma de celebrar les nostres festes en 

què l'austeritat sigui un principi: 

• Pensem menjars senzills per a les nostres celebracions. 

• Estiguem atents a les quantitats, per no malbaratar. 

Segona fase 

Tercer diumenge d'Advent. Veure què passa quan ens comprometem al canvi. Les coses deixen 

de ser tan importants, i ho són més les persones. 

Quart diumenge d'Advent. Anunciar, donar a conèixer als altres el sentit de la nostra celebració 

en la senzillesa. Jesús va néixer en un pessebre, sense luxes, envoltat de gent senzilla. 

Durant aquestes dues setmanes, preocupem-nos de les persones que hi ha al nostre voltant. 

Preparem la celebració pensant de compartir amb els éssers estimats. I amb els qui estan 

lluny, posem-nos-hi en contacte. 

• Preparem les celebracions tenint molt en compte les persones. Creem un ambient per 

estar de gust amb els altres i gaudim compartint el nostre temps amb els altres. 

• Pensem en cadascuna de les persones a qui farem regals. En els seus gustos, per crear 

regals personalitzats, que no necessàriament han de ser cars. Valuosos per la qualitat 

humana que comporten, pel temps que ens ha portat fer-los o cercar-los, no pas pel preu. 
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• Escriguem als qui són lluny. Però a mà, que és la manera que de veritat transmet una part 

de nosaltres. És un bon moment per contribuir amb les targetes de felicitació que moltes 

ONG ofereixen. 

PREGÀRIA 

Senyor, estic sentint que em crideu amb 

diferents veus perquè aturi la meva ànsia 

apressada, perquè recuperi l'alè pausat de la 

vida, la senzillesa d'una vida viscuda. Amb 

prou feines reconec la meva desorientació, 

tan ocupat com estic en les meves coses i 

també en les alienes! Malgrat la meva 

inconsciència, sento la vostra presència en 

mi, que em convida a ser jo mateix i a no 

deixar-me manipular per les propagandes i els sorolls dels mitjans que m'envolten, que tracten 

de dictar-me i imposar-me una vida superficial i materialista, plena de necessitats 

"innecessàries". Sí, Senyor; reconec que, en realitat, jo necessitaria molt poc per viure una vida 

sana i en pau amb mi mateix i amb els altres, una vida que ben segur em faria més feliç. 

Les meves resistències i impediments són grans, però sé que "Vós escolteu el meu plany i no 

m'abandoneu". Senyor, doneu-me la capacitat de recuperar el model del vostre Fill Jesucrist, la 

seva senzillesa i la seva humilitat, perquè, seguint la seva Paraula, pugui viure i obrar recolzat 

no en la meva capacitat, sinó en la Saviesa que resideix en vós. Que la vostra mare, la 

Immaculada Mare de Déu, exemple humà d'humilitat i senzillesa, m’ajudi a tornar a descobrir el 

valor de la vida simple que vull recuperar. Amén 

RECURSOS 

- Materials d’Advent 2016: Conversión ecológica con la encíclica Laudato Si'. Descarrega't 

els materials a: https://cristianismoyecologia.com/          

Un recorregut per ajudar la nostra conversió ecològica, preparant-nos així per a la 

celebració de Nadal. 

 

- Recomanem el llibre: "Todo contribuye: Guía práctica de la conversión ecológica" de José 

Eizaguirre. 

 

https://cristianismoyecologia.com/

