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A. GRAMSCI

• “El pessimisme de la raó i l’optimisme de la voluntat” 

• “El vell món es mora, el nou món tarda en aparèixer

i en aquest clarobscur sorgeixen els monstres”.



PEP SOLER

• “Sempre disponible per a persones i grups, sempre fidel als seus principis, sempre

picant pedra. Sempre content de viure, sempre amb ganes d’anar més enllà, 

d’estar al costat dels qui més pateixen, de donar a conèixer Jesús.”     Mercè Solé



CÈLIA SABARICH



JAUME BOTEY

• “Amb la lògica d’allò petit aturarem el 

globalisme sense ànima.” 

• “Adaptar-se a la realitat pot ser una 

excusa per no lluitar per transformar-la”



SOR GENOVEVA MASIP

• “Les necessitats són moltes

i els nostres voluntaris posen 

l'amor allà on es necessita. 

Tots ens necessitem l’un

a l'altre.”

• “Fes un acte d'amor

incondicional cada dia, 

sense esperar res a canvi.”



PERE CASALDÀLIGA

• “S’ha de fer política, sí senyor, i no es pot

fer religió veritable, sobretot religió 

cristiana, si no es fa també política (...) Si no 

em preocupo de la terra, de la salut, de 

l’educació, de les comunicacions, fins i tot

de les vacances per descansar, no m’estic

preocupant de la vida humana.”



PERE CASALDÀLIGA

• “La Utopia ens obliga a anar trencant

esquemes (...) Hauríem de trencar una 

sèrie d’esquemes que tenim al cap i al 

cor que no corresponen al Déu de la 

vida. Perquè Déu no va fer motllos, 

ens va fer lliures d’esperit.”



NELSON MANDELA

• “La pobresa no és natural, és

creada per la persona humana 

i pot superar-se i erradicar-se 

mitjançant accions dels éssers

humans. I erradicar la pobresa

no és un acte de caritat, és un 

acte de justícia.”



ARCADI OLIVERES

• “Cal abolir el capitalisme, 

perquè crec que és un 

sistema pervers que mata 

vides. I tot el planeta.”



BYUNG-CHUL HAN, 

PSICOPOLÍTICA



SANTIAGO NIÑO BECERRA

• L’economista Santiago Niño Becerra ha augurat

que la fi del capitalisme seria entre els anys

2060 i 2070. Però l’important no és la data. 

Pot ser el 2080. El que sí que resulta evident

és que el capitalisme tindrà el seu final. 



FRANCESC TORRALBA

• “Intento fer un diagnòstic, palpar quines són les dinàmiques dels nostres

temps, els batecs de la nostra època. I el que observo és que la paraula

que li escau més és volatilitat.”



PARE MANEL POUSA

• “Quan algú ha estat infeliç, quan no ha 

pogut viure l’amor, quan no troba sentit

a la vida, quan ha delinquit i ha hagut

d’entrar a la presó, segurament no és

per culpa seva ni perquè sigui

essencialment dolent, sinó que li ha 

passat alguna cosa que li ha impedit

experimentar l’alegria de la vida.”



• 31 Els proposà encara una altra

paràbola:

• -- Amb el Regne del cel passa com amb

el gra de mostassa que un home va 

sembrar en el seu camp: 32 la mostassa

és la més petita de totes les llavors; 

però, quan ha crescut, es fa més gran 

que les hortalisses i arriba a ser un 

arbre; fins i tot vénen els ocells del cel

a fer niu a les seves branques.



F. FERNÁNDEZ BUEY

• “¿Com mantenir l’esperança de la transformació social davant de 

l’escàndol de la desigualtat, de la injustícia i de la depredació de la natura 

i quin tipus d’esperança, quan s’ha hagut d’abandonar l’optimisme històric 

que fou característic de les utopies progressistes, deterministes, 

cientifistes i mecanicistes?”



TERESA PÀMIES

• “Els ideals d’emancipació no es 

recolzen en textos morts ni en 

xifres gelades, sinó en la capacitat 

d’estimar i de patir pel que 

estimes”. 



TERESA LOSADA

• “Arribar a entendre el 

diàleg com una actitud 

interior, com una manera 

de ser, ja que els dics del 

nostre cor han cedit.”




