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NOTA. Solidaritat entre generacions. S’aplica al sentit de solidaritat entre els ciutadans de diverses generacions i, en particular, entre els de la generació actual i
els de les generacions futures.

En preguntar-nos quin món deixarem els nostres fills no tan sols ens estem referint
als boscos, als rius i a tots els recursos que l’univers creat ens ofereix, sinó també a
l’orientació general del món pel que fa als valors ètics, que haurà d’incloure necessàriament la cura del medi ambient. «La solidaritat entre generacions no és una
qüestió opcional, sinó que constitueix una qüestió bàsica de justícia, ja que el món
que hem rebut pertany també als qui ens seguiran. […] El medi ambient se situa en
la lògica de la recepció. És un préstec que cada generació rep i que ha de transmetre
a la generació següent» (LS 159).
L’ecologia, entesa com a defensa del medi ambient, s’ha d’emmarcar en
aquest context, en una visió global. Aquest criteri ens exigeix que ens fem preguntes sobre la nostra pròpia vida i els nostres valors. És a dir, ens exigeix plantejar-nos
quin és el sentit últim de la nostra vida en aquest món. «Si no ens plantegem amb
rigor aquestes qüestions, les nostres preocupacions ecològiques no podran aconseguir resultats significatius» (LS 160).
Aquest és un tema d’interès evident en l’actualitat, ja que els ciutadans
d’aquesta generació hem rebut de les generacions que ens han precedit una gran
quantitat de recursos de la natura que han permès que una part de la humanitat
hagi assolit un nivell de benestar molt considerable.
Malgrat això, el mal ús que fem d’aquests recursos podrà provocar que les
generacions futures no puguin tenir al seu abast allò que nosaltres haurem destruït. També podem referir-nos a altres béns no materials que no respectem com
caldria. «Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i

ironia. Als ciutadans de les generacions que vindran, els podríem deixar massa escombraries, deserts i brutícia» (LS 161).
Des d’aquest punt de vista podem afirmar que sovint no valorem la importància del que Francesc ha qualificat de solidaritat entre generacions.

35 SOLIDARITAT EN EL SI DE CADA GENERACIÓ: una necessitat
NOTA. Solidaritat en el si de cada generació. S’aplica al sentit de solidaritat entre
els ciutadans d’una mateixa generació, sense distinció pel lloc d’origen, les races,
les cultures o la condició social, amb una opció preferent pels menys afavorits.

Una altra dimensió de la solidaritat és la que ens mou a pensar i actuar tenint en
compte que els destinataris de la nostra solidaritat no són tan sols les persones que
ens són més properes, sinó també totes les que formen part de la generació que
ara ocupa algun lloc del planeta Terra, és a dir, els actuals habitants de la nostra
casa de tots.
És veritat que no coneixem les persones que viuen en llocs llunyans, però tots
compartim la mateixa llar, els recursos que tenim al nostre abast pertanyen a tots,
i tots tenim el mateix dret a beneficiar-nos-en.
Podem entendre el que Francesc ens ha explicat en el capítol primer d’aquesta
Carta si recordem allò que sant Joan Pau II ja havia escrit «Déu ha donat la Terra a
tot el gènere humà perquè sustenti tots els seus habitants, sense excloure ningú
ni privilegiar ningú»; i també havia escrit: que «no és conforme amb el designi de
Déu usar aquest do de tal manera que els seus beneficis afavoreixin només uns
quants» (LS 93).
En aquest mateix context Francesc ha raonat que la propietat privada està
subordinada a la destinació universal de tots els béns creats, i que «el medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tots. Si
ens apropiem d’alguna cosa és només per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem
així, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l’existència dels altres».
I ha recordat que els bisbes de Nova Zelanda es van preguntar: «Què significa el
manament ‘No mataràs’ quan un vint per cent de la població mundial consumeix
recursos en tal mesura que roba a les nacions més pobres, i també a les generacions
futures, el que necessiten o necessitaran per sobreviure» (LS 95).
Aquí és on entra en joc la solidaritat en el si de cada generació.
«Avui creients i no creients estem d’acord que la Terra és una herència comuna, els fruits de la qual han de beneficiar tothom. Per als creients, això és
converteix en una qüestió de fidelitat al Creador» (LS 93).
■ Estàs d’acord amb aquesta manera de concebre la solidaritat en el si de
cada generació? Què et cal canviar per esdevenir solidari de debò?
■ Quin dret tenim a abusar de béns que no són a l’abast d’una gran part
dels habitants de la Terra?
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