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Hem arribat al darrer capítol de la Carta del papa Francesc, i és el moment de concretar quines actituds ens cal adoptar per tal que les línies d’actuació proposades
en el capítol anterior esdevinguin realitat i siguin eficaces. És a dir, ens interessa
saber a quins recursos hem de recórrer per frenar el procés de deterioració del
medi ambient i per no ser víctimes de les conseqüències de la degradació humana
i social inherent a la greu crisi ecològica en què estem immersos.
En primer lloc, Francesc fixa la mirada en tres grans àmbits que li permeten indicar
com podrem afrontar «un gran desafiament cultural, espiritual i educatiu que exigirà que tots junts emprenguem un llarg camí de renovació»:
― Primer. Ens cal apostar per un nou estil de vida. Vet aquí l’única raó: «Moltes coses han de reorientar el seu rumb, però som sobretot nosaltres, els éssers humans, els qui necessitem canviar» (cf. LS 202-208).
― Segon. Hem de fomentar una educació per una aliança entre la humanitat
i el medi ambient, una educació que ens permeti prendre consciència que la gravetat de la crisi requereix l’adopció de nous hàbits (cf. LS 209-205).
― Tercer. És indispensable promoure una autèntica conversió ecològica, perquè els ensenyaments de l’Evangeli incideixen directament en la nostra manera de
pensar, de sentir i de viure (cf. LS 216-221).
En segon lloc, Francesc ens recorda alguns trets de l’espiritualitat ecològica, que
no són altra cosa que dimensions essencials de l’espiritualitat cristiana; aquesta
proposa una manera d’entendre la qualitat de vida i per això fomenta un estil de
vida profètic i contemplatiu, capaç de provocar una profunda satisfacció, alliberada
de l’obsessió pel consum (cf. LS 222-227).
En tercer lloc, Francesc dedica un apartat a valorar algunes actituds evangèliques
que tenen una relació molt estreta amb l’ecologia (cf. LS 228-232).

Finalment, la Carta inclou unes referències explícites als signes sagramentals que
tenen una especial relació amb la natura, a la presència de la Trinitat divina en el
món, i a la Mare de Déu i a sant Josep. Conclou amb la proposta de dues pregàries,
adaptables a contextos diferents (cf. LS 233-246).

45 Ens cal apostar per un altre ESTIL DE VIDA
El consumisme compulsiu, provocat pels models de producció i de mercat en les
societats dels països desenvolupats, ha determinat un estil de vida que impedeix
la solidaritat amb els més vulnerables. Fa la impressió que els diners estan en funció del consum, i que el consum s’ha convertit en el mitjà lògic per satisfer capricis
adquirint coses que no son necessàries.
Homes i dones de tota condició han arribat a una conclusió nefasta: la llibertat consisteix en la capacitat de consumir. Segons aquesta manera de pensar, tan
sols serien realment lliures els qui controlessin el poder econòmic i financer, que és
el poder que condiciona la política i determina en què ha de consistir el benestar
dels ciutadans. Les modes de cada moment fan tot el que calgui per divulgar
aquesta manera de concebre la llibertat (LS 203).
Una conseqüència immediata d’aquest comportament és la desaparició del
sentit del bé comú. Per una raó molt simple: la satisfacció dels gustos personals és
per damunt de tota consideració que tingui en compte les necessitats dels altres.
La sensació d’inestabilitat i inseguretat esdevé una font d’egoisme col·lectiu.
«Quan les persones es consideren el centre de tot i s’aïllen, la seva voracitat augmenta. Com més buit està el cor de la persona, més sent la necessitat de comprar,
posseir i consumir. Així, l’acceptació dels límits que la realitat imposa esdevé pràcticament impossible» (LS 204).
Vivim en un cercle viciós: els qui controlen els mercats fan tot el que poden
imaginar per incentivar el consum, i els compradors de béns innecessaris forcen els
empresaris a dissenyar nous models que converteixin els productes anteriors en
objectes obsolets que han de ser ràpidament substituïts pels nous models.
En canvi, si el nostre comportament com a ciutadans fos raonable en el moment de consumir, obligaríem els qui fan negoci amb el comerç a ser, també ells,
més raonables. Això comportaria un canvi profund en el nostre estil de vida (cf. LS
205-206).
«Sempre podrem tornar a sortir de nosaltres mateixos per anar a trobar-nos
amb els altres. […] Si superem l’individualisme serem capaços d’adoptar un
estil de vida alternatiu i provocar canvis significatius en la societat» (LS 208).
■ En quins aspectes hauries de modificar el teu estil de vida per no córrer
el risc de caure en el consum exagerat? O potser a tu no et cal canviar?
■ Pots fer una llista de coses innecessàries que has adquirit els darrers mesos? Consideres que la teva actitud és la correcta? Et convé canviar?
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