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Manifest per la pau

Molts de nosaltres no ens podíem imaginar una guerra a Europa. Simplement, no ho
veiem com una possibilitat. Percebíem el concepte de guerra com a molt llunyà, com a
tret d’una pel·lícula distòpica i pràcticament com a irreal. I, sobre tot, creiem que no ens
afectava a nosaltres. Sentíem a parlar de guerres com la de Síria, o com la de Palestina i
Israel, i mai ens podíem imaginar res semblant passant al nostre país.
Ara, de sobte, la guerra està aquí al costat. Veiem les imatges de nens i nenes com
nosaltres, que van a escoles com les nostres, havent de marxar de les seves cases i
deixant enrere a familiars i a vides senceres. I quan veiem aquestes imatges i sentim
aquestes històries, ens veiem a nosaltres mateixos en aquestes situacions. Entenem que,
per circumstàncies que no podem controlar, la vida de milions d’innocents està en perill.
I que molts estan sent ferits i morts ara mateix.
La situació a Ucraïna està afectant a tota Europa. Els europeus l’estem vivint amb por
pels ciutadans afectats, i també amb por de com podria afectar en un futur als nostres
propis països. Estem observant certa mobilització per part d’Europa per intentar ajudar
a aquells que ho necessiten, i s’està donant la importància necessària tant als ciutadans
ucraïnesos com a la situació del poble rus. Però aquesta solidaritat i empatia no les hem
observat sempre.
Guerra al món hi ha hagut sempre. Avui en dia, hi ha una gran quantitat de conflictes
tan cruents i injusts com el d’Ucraïna. Però sembla que fins que no ens veiem a nosaltres
mateixos reflectits en la guerra, no som capaços d’escoltar i d’actuar. Perquè,
efectivament, hi ha guerra a Europa. I també hi ha guerra a la resta del món.
Bé, ja he acabat amb el meu discurs. Ara ja pots tornar a desconnectar. Aquesta nit
dormiràs tranquil en un llit segur després d’un sopar calent. Les bales i les bombes no
et busquen a tu ni a la teva família. Però, n’estàs segur del tot? També en aquest
moment les bombes cauen sobre Barcelona.

