
Les nostres paraules són com les
estrelles, que no s’apaguen

Les nostres paraules són com les estrelles, que no s’apaguen i que perduren, doncs són les 

paraules del món, d’un món antic que nosaltres avui hem fet nou, i que el vent les transporta de 

generació en generació. Les meves paraules no són meves, són d’un món que ressona i que ve de 

molt lluny. Les meves paraules són l’anhel d’una humanitat que crida i pateix, però que no ha perdut 

l’esperança de ser un món en Pau.

Les meves paraules estan resades a cau d’orella, doncs és just aquí on poden ser escoltades. Les 

meves paraules són com les estrelles que no s’apaguen mai, i continuaran brillant perquè un dia tots

trobem la nostra i ens sentim un cel complet.

Jo també vaig ser un nen i un jove que somiava. I vaig somiar amb una llar comuna, on el batec del 

cor és sentit, com el discurs més important del dia. Paraules d’amor senzilles, que no s’escolten, se 

senten. I vaig cometre errors, molts segurament. I tot i que els porto a la meva motxilla, de tant en 

tant els recordo amb nostàlgia i comprensió. Doncs els errors estimats són encerts i les motxilles 

buidades, són pau.

Segurament vinc de lluny, és cert, però qui no ve de més enllà? Hi ha qui ve del nord, o del sud o de 

l’est... quina gran sort, quin gran miracle que ens haguem trobat aquí, en aquest temps i en aquest 

indret de l’univers. El problema dels occidentals és que no sabem d’on venim, doncs és tanta la por 

a acceptar els nostres passats, que ens és impossible pensar a crear nous futurs junts. Són tantes 

les ferides i el dolor que duem a sobre, que ens fan oblidar qui vam ser i què vam viure. Qui no sap 

d’on ve, com pot saber cap a on va? Qui no està curat, no pot recuperar la memòria i la consciència 

que som realment meravellosos.

Un poble sense utopies no és cap poble

Jo vinc d’un somni, d’un esperit que m’acompanya des de l’origen dels temps. I a la meva motxilla 

porto històries precioses i utopies, meravelloses utopies. Jo convisc amb elles cada dia. Porto tatuat

al cor la fe en què podem crear un món nou de pau i de felicitat. Jo crec en la bellesa intrínseca de 

les persones. Crec que tots i totes podem arribar a ser bones persones, perquè en realitat ja ho 

som, però ens n'hem oblidat; i de què podem conviure en pau. És cert, us ho asseguro, ho podem 

fer, el meu cor m’ho diu i les històries que he viscut i vosaltres m’ho demostreu cada dia.

No perdem mai les utopies, elles són les que ens fan sublims. Un poble sense utopies no és cap 
poble.

El meu món és dels invisibles

El meu món és el dels humils, dels qui pateixen, dels que són humiliats cada dia, dels que passen 

fam de pa i fam d’amor. Aquests són els meus preferits, i qui els cuida m’omple el cor i m’enamora.



Noves creences

Els humans, o som éssers complets, o no som. Hem buidat els temples de déus antics i els hem 

omplert de consumisme, d’egoisme, de pertinences i d’exclusions. Hem posat en els altars de la 

societat a noves deïtats i adorem el liberalisme salvatge, el valor del capital, una paraula, per cert 

sense cap contingut. Què és el capital? Algú respira capital? Algú menja capital? Algú l’ha vist? Avui 

adorem l’estatus econòmic i social i fem reverències als acadèmics. Ens encanten els títols, les 

possessions i els nostres debats no estan basats en el fet de compartir, sinó en qui crida més i en qui 

guanya. En els meus temples hi són les mares i pares de família que estimen sense mesura, a pesar 

de sentir-se números per una societat injusta, que s’equivoquen i que a pesar de no trobar sortides 

econòmiques, ni afectives per part de la comunitat, a pesar d’estar sols en un món que els humilia amb

una vida precària i empobrida, deixen la ràbia a la porta de casa, i cada dia abans de llevar-se al matí, 

s’abracen i ploren, i es tornen a aixecar cada dia amb la il·lusió de continuar cuidant i vetllant dels seus

amb un amor incondicional. Aquests són els meus déus!

Us proposo una nova espiritualitat

La meva utopia proposa una nova espiritualitat, us proposo reconèixer l’esperit que ens aplega, la 

transcendència que hi ha en cada gest, la responsabilitat que hi ha en cada paraula que diem, en la 

divinitat dels moments, en la dignitat de cada persona que ens fa únics i irrepetibles. Us proposo 

menys soroll i més recolliment. Us proposo temps de silencis compartits, doncs és en el silenci, i en la

seva buidor on podem trobar l’espai per crear un món nou, una nova manera de mirar-nos als ulls i de

reconèixer-nos com a persones valuoses. Amb més silencis compartits podrem reconèixer i recuperar

la dimensió espiritual perduda durant aquests segles i serem complets, perquè tots hi podrem ser.

Perquè si un sol falta, no hi som tots, i si no hi som tots, és que hi falta algú.

Us proposo no demanar mai més permís per viure

Us proposo donar sentit a les petites coses. Passem molt temps guanyant-nos la vida i no ens adonem

que la vida ja la tenim, la vam guanyar quan vam arribar a aquest món! En canvi ens passem la vida 

demanant permís per sentir-nos vius. Que mai ningú no necessiti el permís per tenir un sostre, o el 

permís per posar-se un tros de pa a la boca. Que cap govern, ni multinacional pugui mai més donar 

permís a ningú per alimentar els seus fills, ni per prohibir la salut a qui no la té, ni per plorar els seus 

desapareguts. Cap home no pot tenir la potestat de decidir sobre allò que és essencial. Mai més ningú 

hi hauria de infringir patiment sobre els altres. Això no està bé.

Us proposo educar, no en la Pau, sinó en l’amor.

Avui dia és una valentia parlar d’aquesta paraula. Siguem valents, aquesta és la nostra essència! Us 

proposo tornar a allò que és essencial, allò que és petit. Deia el mestre al seu deixeble “fill meu, noto 

com a dins meu habiten dos llops que lluiten per mi. L’un està enfadat, és violent i venjatiu. L’altre és 

amor i compassió. El deixeble li digué: Mestre, quin dels dos guanyarà el teu cor? I el mestre 

respongué: Aquell que jo alimenti”. Si eduquem en l’amor, alimentarem la part més bella nostra i només

hi haurà un camí: el camí de la Pau. Quan naixem no sabem odiar, ni fer sentir malament a l’altre, ni 

sabem competir ni excloure. Som els adults els que els hi ensenyem. Molts s’han convertit en 

monstres, però que ningú ens faci oblidar mai que tots vam néixer humans.



Us proposo estimar a l’altre sense condicions

Cada vegada que menyspreem a una persona estem negant la seva dignitat i l’estem convertint en les

versions menys humanes d’ella mateixa. Us proposo donar sentit a la gran sort de viure, al miracle 

d’estar aquí avui! No sabem d’on venim, no sabem qui som, però sabem que estem aquí, quin 

esdeveniment més únic a l’univers!

Us proposo estimar, senzillament això, estimar. Només qui estima pot arribar a ser lliure. Només qui 

estima podrà arribar a ser feliç.

Us proposo que us comprometeu a combatre la soledat imposada del nostre 
sistema

Us demano que us comprometeu, que no poseu barreres a qui transita per la vida. Us demano que 

tinguem vergonya, una vergonya que la nostra civilització ha perdut fa molt. Un poble digne no tanca 

portes a qui necessita ser acollit. Us demano que us comprometeu amb els que més pateixen, amb els 

desterrats de terra i de cor, doncs fins que el darrer pobret deixi de patir en soledat cap de nosaltres 

podrà ser lliure.

Us proposo que vetlleu per la terra, la nostra mare que ens va deixar néixer

Us demano que us comprometeu amb la casa comuna, la terra, la nostra llar vertadera. Un jardí fet per

nosaltres, per simplement ser feliços. No cal que fem res... només cal ser-hi, contemplar el nostre 

jardí, meravellar-nos de la seva bellesa, i estimar-nos els uns als altres incondicionalment. Si la nostra 

terra no és cuidada amb devoció, com ens cuidarem nosaltres?

Us demano que siguem artesans, artesans de l’amor. Us demano que estimem allò que fem cada dia, 

perquè només qui estima allò que fa, pot arribar a fer allò que estima.

No ens calen més coneixements tècnics, us ho asseguro, no cal més tecnologia, ni molt menys més 

idiomes. Mai a la història de la humanitat hi havia hagut tant de tot això, i aquesta mateixa història ens 

demostra que res d’això ha servit per ser millors persones, ni per eradicar la fam al món, ni molt 

menys per a què les persones siguem felices i visquem en Pau. Cal una nova educació que 

revolucioni els cors. Una comunitat que no sap distingir el que és important del que no ho és, és una 

societat infantil i irresponsable. Què és més important la tecnologia o la pau? La competitivitat o 

l’eradicació definitiva de la pobresa? Per un país nou: menys economia en colors i més vergonya.

Us proposo un nou objectiu, una nova missió

Haurem de deixar de fer guerres, doncs les guerres són la resposta a la ineficàcia de la política 

adormida i controlada pels grans capitals. Cal reconèixer que els indigents no estan solament al tercer 

món, la indigència ja és global. Potser encara no ha entrat a les nostres llars, però us asseguro que ja 

està trucant a la porta. És urgent que ens organitzem i que canviem no la manera de produir, sinó la de

sentir-nos. Cal canviar urgentment el model relacional entre els humans i fer les paus amb la natura.

Cal deixar els vells arquetips individuals i posar-nos al lloc que ens correspon. Cal que promovem un

canvi que faciliti el desenvolupament integral de les persones en totes les seves dimensions, a través

de la comunitat.  I  això,  amics meus,  només ho podrem fer  amb un gran sentit  i  amb una gran

emoció: l'única que ens salvarà i ens farà lliures: l’amor.



Som capaços, ho som. Cal despertar, per això estem aquí, perquè hem sentit una melodia que ens 

desvetlla del somni dels que dormen eternament. Aquestes terres que tant m’han estimat, són un 

exemple d’una societat generosa, bella, acollidora. Aquí hi ha motius per l’esperança. Teniu una ànima 

especial, sou especials. Si voleu canviar el món, canvieu i el món canviarà. Tenim una oportunitat única

de fer d’aquestes contrades un lloc de Pau, on el món es pugui emmirallar. Ho tenim tot, un mar 

preciós, unes muntanyes inspiradores, uns camps sublims, i el més important, vosaltres, homes i 

dones de bona fe, amb un cor eixamplat.

Fa cinc anys em vaig enamorar de la vostra mirada. Qui pot comprar el cel? O la frescor d’una brisa? 

Qui pot apropiar-se de la remor de l’aigua o de l’escalfor de la vostra abraçada. Quant costa una 

mirada de comprensió? Sou immensament rics. Com no em podia enamorar de vosaltres? Sou gent de

mirada dolça i de mans generoses. Sou gent de pau.

Només em queda donar-vos les gràcies, gràcies per tant, gràcies per acollir-me amb tanta generositat. 

Heu estat i sou un exemple per mi.

Gràcies per tanta dolçor i per tanta humanitat regalada.

Ara ja sé perquè hi ha un delta aquí baix. Ara ja sé perquè són tan únics i poc habituals. Ara ja sé 

perquè aquest delta de l’Ebre és tan gran. Quan us vaig conèixer, vaig entendre perquè el mar va 

decidir regalar-vos un tros de la seva immensitat en forma de delta. 

Gràcies,

Santi,

Comes en lloc de punts,
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