
  LAUDATO SI’  
(Una crida al retrobament amb Déu, els altres i la natura) 

 
L’Encíclica Laudato si’ del papa Francesc pren el seu 
nom de la invocació de Sant Francesc d’Assis 
Laudato si’, mi’ Signore (Càntic de les criatures, 
1224). La carta ens recorda que la Terra, la nostra 
casa comuna, és com una germana amb la que 
compartim l’existència...és com una mare bella que 
ens acull entre els seus braços (1). Nosaltres som 
terra (cfr. Gn 2,7), el nostre propi cos està format per 
elements del planeta, el seu aire ens dóna l’alè i la 
seva aigua ens vivifica i restaura» (2).  
 
Donat que tot està íntimament relacionat (137), el 
Papa Francesc proposa una ecologia que integri les 
dimensions humanes i socials amb la natura per 
canviar i millorar la realitat social i ambiental i sortir de 
l’espiral d’autodestrucció en la que ens estem 
sumergint (163). Ell diu que “fa falta la consciencia 
d’un origen comú, d’una pertinença mútua i d’un futur 
compartit per tots perquè ens regenerem” (202) 
 
L’encíclica està amarada de franciscanisme, posa 
com a model St. Francesc (10) que viu amb joia i 
harmonia amb Déu, els altres, la natura i amb ell 
mateix. En l’espiritualitat i la vida de St. Francesc 
són inseparables la natura, els pobres i la pau 
interior; Francesc ens mostra amb quina actitud cal 
acostar-se a la natura (85) –cada criatura reflexa 
alguna cosa de Déu i te un missatge per ensenyar-
nos- també la seva humilitat i fraternitat cap a tots 
els éssers vius són una font de inspiració (87). 
 
L’encíclica es desenvolupa en 6 capítols. El capítol 1 
(17), tracta de la situació social i ambiental actuals: 
contaminació, canvi climàtic, la qüestió de l’aigua, 
pèrdua de diversitat, deteriorament de la qualitat de 
vida, degradació i iniquitat social...En el capítol 3 
(101), parla de les causes humanes de la 
degradació ambiental: (105) Es tendeix  a creure 
«que tot increment del poder constitueix sense més un 
progrés, un augment de seguretat, d’ utilitat, de 
benestar, d’energia vital, de plenitud dels valors», com  
i la realitat, el bé i la veritat brotessin espontàniament 
del mateix poder tecnològic i econòmic.  

 
L’antropocentrisme modern, ni sent la naturalesa com 
a  norma vàlida, ni menys encara com refugi vivent. 
D’aquesta manera , es debilita el valor que el món té 
en sí mateix. En lloc de representar el seu paper de 
col·laborador de Déu en l’ obra de la creació, l’ home 
suplanta a Déu i amb això provoca la rebel·lió de la 
natura. 
 

 
 
El capítol 2 fa una aproximació a la realitat des de 
la perspectiva de la fe. Els textos bíblics suggereixen 
que l’existència humana es basa en tres relacions 
fonamentals estretament connectades: la relació amb 
Déu, amb el proïsme i amb la terra. Tot està 
relacionat, la cura autèntica de la nostra pròpia vida i 
de la nostra relació amb la natura és inseparable de la 
fraternitat, la justícia i la fidelitat amb els altres (66).  
 
El Capítol 4  (137) parla de l’ “ecologia integral”: «la 
protecció del medi ambient haurà de constituir part 
integrant  del procés de desenvolupament i no podrà 
considerar-se de forma aïllada». Cal considerar 
juntament amb la natura, la protecció de totes les  
cultures enfront el pensament únic, l’ecologia de la 
vida quotidiana (148), el bé comú enfront de 
l’inequitat (158), la justícia entre generacions (160)... 
 
El capítol 5 (163) proposa unes línies orientatives i 
d’acció i de diàleg, que facilitin processos de decisió 
arran noves polítiques globals i locals i nous models 
de progrés: Un desenvolupament tecnològic i 
econòmic que no deixa un món millor i una qualitat de 
vida integrament superior no pot considerar-se  

 
progrés” (194), aquest ha d’estar orientat a la cura de 
la natura, a la defensa dels pobres, a la construcció de 
xarxes de respecte i de fraternitat. També és imperatiu 
un diàleg entre les ciències, perquè cadascuna sol 
tancar-se en els límits del seu propi llenguatge i 
l’especialització tendeix a convertir-se en aïllament i 
en absolutització del propi coneixement. La gravetat 
de la crisi ecològica ens exigeix a tots pensar en el bé 
comú i avançar en un camí de diàleg recordant 
sempre que «la realitat es superior a la idea»” (201) 
 
Finalment, el capítol 6. està dedicat a l’Educació 
ambiental i  espiritualitat ecològica (202), que en 
llargs processos de regeneració, ens permetin 
desenvolupar noves conviccions, actituds i formes de 
vida: 
 
– Un altre estil de vida menys consumista i menys 
individualista. Recordar  que  «Comprar és sempre un 
acte moral, i no solament econòmic».  
 

I. – Educació ambiental per una “ciutadania 
ecològica” per desenvolupar  hàbits i comportaments  
que tenen una incidència directa i important en la cura  
de l’ambient  (211-215) 

II.  
– Conversió ecològica «Per realitzar aquesta 
reconciliació hem d’examinar les nostres vides i 
reconèixer de quina manera hem ofès la creació de 
Déu amb les nostres accions i la nostra incapacitat 
d’actuar. Hem de fer l’experiència d’una conversió, 
d’un canvi del cor » (220-221) 
 
–  Gaudir amb poc, estar en pau interior. 
 
– Fraternitat universal. Fa falta tornar a sentir que 
ens necessitem els uns als altres , que tenim una 
responsabilitat pels altres i pel món, que val la pena 
ser bons i honestos (229). 
 
.../... 
 
Pregària: Càntic de les criatures 
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Preguntes per dialogar i reflexionar  
 
- Quines són al teu parer les causes humanes de 

la degradació ambiental actual? 
 
- Quines aportacions fa l’espiritualitat franciscana 

en aquesta “conversió ecològica” que proposa 
l’encíclica?  

 
- En la vida quotidiana quines accions  pràctiques 

podem fer per crear el dinamisme de canvi i de 
millora duradors que proposa el Papa en la seva 
carta?  

 
- .../... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


