Paraules de Silo amb motiu de la inauguració
Los Manantiales, Xile. 6 de maig del 2006

Benvolgudes amigues, benvolguts amics.
El 4 de maig de 1969 vam fer un primer acte públic que es va convertir en l'acte
fundacional del nostre corrent de pensament. En aquest acte fundacional de fa trenta-set
anys no es va partir d'una declaració de Principis, ni d'un document més o menys
ideològic, ni d'una institució, sinó d'una actitud testimonial que, tot desafiant una
dictadura militar, es va expressar en contra de tota forma de violència.
El 1999 es va realitzar la celebració del trentè aniversari d'aquell fet, ja convertit
aleshores en un Moviment amb multiplicitat i varietat de formes. En aquests trenta anys
l'opinió pública havia variat prou per acceptar que un Moviment no tenia per què ser
únicament un partit, o una organització social, o una agrupació cultural. Ja en l'atmosfera
ideològica de l'època es va començar a privilegiar la diversitat d'expressions i d'idees,
almenys en abstracte, encara que no s'acceptés mai la nostra diversitat d'opinions, de
camps d'interès i de procediments.
Va seguir passant el temps i el 2004 la celebració, que anava prenent periodicitat anual,
es va realitzar en un sol punt geogràfic, el 2005 en diversos punts i en aquest 2006 en
diferents continents, països i llocs.
Així resumim l'historial d'aquests actes públics. Però no, per cert, l'historial de les nostres
nodrides i diverses activitats que avui en dia es multipliquen en el món.
També avui, inaugurem aquí a Xile aquest Parc, Los Manantiales, i des d'aquí aprofitem
per enviar una salutació càlida a les nostres amigues i als nostres amics molt estimats
que a les seves sales, saletes i llocs de reunió en diferents latituds, rememoren un any
més allò que succeí aquell 4 de maig de 1969. Des d'aquest magnífic indret hauríem de
consagrar aquest dia mòbil a fi que sigui conegut a futur com el "Dia del Testimoni". Un
testimoni que privilegia aquesta actitud humana i que la justifica en si mateixa per sobre
de tota ideologia, de tota teoria i de tot càlcul de conseqüències pràctiques. Aquest punt
de vista segons el qual primerament està l'expressió de la vida humana amb les seves
certeses, els seus dubtes, els seus intents, les seves rebel·lions, torna a posar dempeus
als qui tenen el peu a la terra i el cap al cel.
La inauguració del Parc Los Manantiales ens convida també a encoratjar la construcció
dels parcs a Alexandria i a Bombai, alhora que els veiem concretar a Úmbria, Itàlia; a
Red Bluff, Califòrnia i a Toledo, Espanya.
Els parcs del Chaco i de la Reja se sumen a aquest de Los Manantiales. Tots ells
enllestits i habilitats. I, en aquests moments, estem en condicions de reiniciar la
construcció de l'històric Parc Punta de Vacas.
Com sabem, els parcs són llocs oberts de passeig amb diferents punts de reunió,
d'intercanvi, de meditació i, en alguns casos, amb punts habilitats per al retir i l'estudi.
Havent esbossat la situació actual, ens resta comentar que aspirem a incentivar les
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activitats planificades a fi que tots els Parcs puguin estar acabats el 2007.
En aquesta bonica i càlida celebració del trenta-setè aniversari, no podem deixar de
donar el testimoni que ara ratificarem en una cerimònia conjunta.
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