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48 Ens cal una profunda CONVERSIÓ ECOLÒGICA
El papa Benet XVI va escriure: «Els deserts exteriors es multipliquen en el món perquè els deserts interiors s’han fet més vastos». Francesc ha reaccionat davant
d’aquesta afirmació i n’ha tret una conclusió molt clara: «La crisi ecològica ens
crida a una profunda conversió interior» (LS 217).
Imaginem que, quan va escriure la frase que hem citat, Benet XVI pensava en
els llocs i els ambients del món en els quals l’aigua de la vida ja no flueix. Per això
utilitza la paraula desert, que ens recorda els amplis territoris d’algunes zones del
planeta que, per manca d’aigua, no poden acollir cap ésser vivent. Avui aquests
deserts exteriors són els llocs i els ambients on l’activitat humana causa estralls de
tota mena, arruïnant els ecosistemes i deixant la societat sense valors. És a dir, són
llocs i ambients sense vida.
Per això, Benet XVI afirmava que, si aquests deserts es multipliquessin, la causa
tan sols podria ser una: els deserts interiors són cada dia més vastos, és a dir, en el
cor humà hi ha cada dia menys amor, menys generositat, menys solidaritat. Res
d’això no pot ser motiu d’orgull, sinó de preocupació i de llàgrimes.
Avui Francesc ens convida a una profunda conversió interior, una «conversió
ecològica que comportarà que els efectes del nostre encontre amb Jesucrist es manifestin en les relacions amb el món que ens envolta. […] No consisteix en quelcom
opcional ni en un aspecte secundari de l’experiència cristiana» (LS 217).
En el fons, es tracta d’una conversió que implica el reconeixement dels propis
errors, pecats, vicis i negligències, una conversió que condueix al penediment del
cor i al compromís d’adoptar un nou estil de vida, és a dir, a un canvi del cor.
A més, el canvi interior dels ciutadans no serà suficient, perquè la complexitat
del problema supera les nostres possibilitats individuals. Es tracta d’un problema
social que requereix el compromís eficaç de les xarxes comunitàries i la implicació
de les institucions representatives. És a dir, estem parlant d’un compromís global.

«Els individus aïllats poden perdre la seva capacitat i la seva llibertat per superar la
lògica de la mentalitat egoista, i acabar presos d’un consumisme sense ètica, molt
lluny de tota consciència social i ecològica» (LS 219).

49 L’ESPIRITUALITAT CRISTIANA és molt exigent
Ja estem arribant al final de les nostres reflexions. Francesc aprofundeix cada vegada més en la descripció del caràcter dels compromisos que el conjunt de la humanitat, i en particular tots els seguidors de Jesús de Natzaret, hem d’assumir. No
s’oblida de precisar que «l’espiritualitat cristiana proposa una manera alternativa
d’entendre la qualitat de vida, i impulsa un estil de vida profètic i contemplatiu
capaç de gaudir d’una satisfacció plena, lluny de tota obsessió pel consum» (LS 222).
És a dir, ens proposa un estil de vida més cristià que:
— suposi un augment de la sobrietat en l’ús dels béns que tenim al nostre
abast i, per tant, també de la capacitat de ser feliços amb poca cosa;
— comporti el retorn a una simplicitat que ens permeti fixar l’atenció en les
coses petites, i a valorar-les sense prejudicis i amb objectivitat;
— ens mogui a estar sempre agraïts per les oportunitats que la vida ens ofereix, sense afecció excessiva al que tenim i sense entristir-nos pel que no posseïm,
procurant d’evitar l’afany de domini i l’acumulació de satisfaccions fugaces.
«La sobrietat que es viu amb llibertat i de manera conscient és alliberadora.
No és menys vida, o una vida viscuda a baixa intensitat, sinó tot el contrari: és una
manera de viure la vida en plenitud» (LS 223), prescindint de necessitats que ens
mantenen desorientats, i guanyant llibertat per compartir la vida amb els altres.
Amb aquesta pau interior podrem participar més activament en la cura de
l’ecologia i dedicar-nos amb més intensitat a la promoció del bé comú. Igualment,
aquesta pau es reflectirà en un estil de vida més equilibrat, amb una capacitat més
gran d’admiració davant la bondat i la bellesa de la Creació, i amb una més profunda
comprensió del sentit de la pròpia vida.
Així no deixarem espai per a l’activitat frenètica que ens manté sempre ocupats, en una pressa constant que ens mou a passar per sobre de tot el que tenim al
nostre voltant. «La natura és plena de paraules d’amor. Com podrem escoltar-les
enmig del soroll constant, de la distracció permanent i ansiosa, o del culte a l’aparença?» (LS 225).
«La felicitat demana saber limitar algunes necessitats que ens atordeixen, i
restar disponibles per a les múltiples possibilitats que la vida ens ofereix» (LS
223).
■ En la situació en què et trobes, quina serà la teva aportació personal a la
conversió ecològica? Amb qui podràs compartir-la?
■ Identifica les condicions ambientals i socials que t’impedeixen mantenir
la teva pau interior. Quina decisió adoptaràs per recuperar-la?
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