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Militàncies i contemplació, des del quotidià

«El segle XXI serà el segle més decisiu de la història de la humanitat. 

Suposarà una gran prova per a totes les cultures i societats, i per 

a l’espècie en el seu conjunt. Una prova que dirimirà la nostra 

continuïtat a la Terra i la possibilitat d’anomenar “humana” la vida que 

siguem capaços d’organitzar després. Tenim davant nostre el repte 

d’una transformació de calibre anàleg al de grans esdeveniments 

històrics com la revolució neolítica o la revolució industrial».

Yayo Herrero, protagonista de l’entrevista d’aquest número de 

Salillum, és una de les redactores del manifest Darrera crida, del qual 

hem extret l’encapçalament de l’Editorial. El manifest es va publicar 

l’estiu del 2014 i s’alertava que «com a molt tenim un lustre per fer 

un debat ampli i transversal sobre els límits del creixement, i per 

construir democràticament alternatives ecològiques i energètiques 

que siguin alhora rigoroses i viables».

Pràcticament ja han passat aquests cinc anys i seguim sense veure 

ni assumir canvis de calat. Certament, el papa Francesc ha publicat 

l’encíclica Laudato Si’ (juny 2015) que, com admet Herrero, ha 

representat un gran suport als plantejaments de l’ecologia social i ha 

denunciat amb valentia els estralls d’una civilització capitalista. Però 

amb això no n’hi ha prou.

«El capitalisme és una veritable religió civil», ens diu Yayo, que es 

refereix no ja a l’economia capitalista, sinó a la cultura capitalista, 

que transcendeix el marc de l’estrictament econòmic i que tan 

interioritzada tenim. Ara bé, parlem d’un sistema, d’un bloc, però amb 

intersticis, hi ha alternatives. A la mirada ecofeminista que proposa 

Yayo Herrero, us proposem afegir-hi també una lectura pausada del 

Dossier «Noves "militàncies" per a temps nous».

Les noves militàncies ens condueixen a la síntesi del millor de cada 

tradició —Julio Anguita ha dit que «el futur està en la síntesi entre 

marxisme, feminisme, ecologisme i multiculturalisme»— des d’una 

òptica no sectària, amb l’ànim de cuidar-nos millor i , sobretot, 

d’integrar-les a la vida.

Vist això, ens reafirmem en allò que ens recordava l’abadessa del 

monestir de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar, en 

la ponència de l’última Jornada General i que va centrar en els 

conceptes de l’autorecepció i l’autodonació: «Déu ens crida a viure 

intensament el present des del més profund que batega en el cor 

de tota persona i que ens impulsa a actuar des de l’amor i des de la 

llibertat, per crear una societat nova, més humana.»
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