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Durant el mes d'agost tingué lloc a Barcelona un nou atemptat terrorista en un dels
eixos principals de la ciutat, les Rambles. Un altre atemptat es repetí el mateix dia al passeig
de Cambrils. Aquests fets colpiren profundament la societat catalana i alhora Europa i el
món. Són moltes les veus que han reflexionat i reaccionat davant d'aquests fets. És unànime
el crit de rebuig dels atemptats. Recordo aquelles paraules del papa Joan Pau II quan cridà
amb força tot dient «mai més la guerra!» Ara hem de repetir un crit semblant: mai més cap
atemptat! Aquests fets manifesten el menyspreu radical de la dignitat humana, de la
convivència civil pacífica, el respecte de l'altre; són la negació de l'amor i per tant la negació
de la humanitat. «El terrorisme —assenyalà aquest pontífex— representa una formidable i
immediata amenaça per a la pau mundial. Generat per l'odi, l'aïllament i la desconfiança
afegeix violència a la violència en una tràgica espiral que enverina a les generacions
successives». És, de fet, un veritable crim contra la humanitat!
Amb fets i actuacions com les que dramàticament hem viscut a la nostra terra, ningú no
guanya i tots perden! Aquest no és camí a fressar per a ningú ni per cap motiu. Mai no és
justificable. El ser humà ha estat creat per a estimar i ser estimat, i només així es pot
construir un món just i pacífic.
El papa Francesc, en la missiva que envià al bisbe de Barcelona, apuntava, en
condemnar un cop més els atemptats terroristes, que aquesta «la violència cega és una
ofensa gravíssima al creador», alhora que animava la determinació de tota la comunitat
política de «seguir treballant per la pau i la concòrdia en el món», amb l’ajut de l’Altíssim.
Això no obstant, la violència social que patim no s’esgota en el terrorisme. «Quants
ferits, quant sofriment hi ha al món!», constatava tristament al papa Francesc en un dels
seus tradicionals discursos Urbi et orbi, bo i enumerant-ne les causes: «el terrorisme i el
segrest de persones, els milers d'actes violents que alguns intenten justificar en nom de la
religió, el menyspreu a la vida, la violació dels Drets Humans i l'explotació de les persones».
Què ens passa? Per què hem arribat a aquests extrems d’inhumanitat? I com ho podem
capgirar per construir un món digne de l’ésser humà, per fer possible la civilització de l’amor?
Benet XVI demanava en una assemblea de la Interpol, que a més de la necessària acció
repressiva, aquesta «vagi acompanyada d'una valenta i lúcida anàlisi de les motivacions
subjacents a aquestes accions delictives inacceptables; cal parar esment especial als factors
d'exclusió social i d'indigència que persisteixen en la població i que constitueixen un mitjà
de violència i odi».
I per canviar-ho? Cal que tots ens comprometem per eradicar tota mena de violència.
«Derrotar la violència —prossegueix el sant Pare— és una tasca que ha d'implicar no
solament les institucions i els organismes interessats, sinó la societat en el seu conjunt: les
famílies, els centres educatius, entre ells l'escola i les entitats religioses, els mitjans de
comunicació social i tots els ciutadans». Sobretot és necessari, però, en paraules de Joan
Pau II, «canviar les escandaloses situacions de gran injustícia, opressió i marginació que
segueixen pesant sobre innombrables membres de la família humana». Davant una nova
ambaixadora del Regne Unit, aquest mateix pontífex va advocar per la construcció d'una
«cultura global de la solidaritat», com a principal deure moral de la humanitat d'avui. La
solució radica en ser i viure com hem estat creats, és a dir, en fer que tothom, persones i
pobles i nacions, se sentin estimats i en capacitar-nos per estimar. Crist n’és la font, el model

i qui dóna suport per a fer-ho possible. Com deia el Concili Vaticà II, la pau se sustenta en
la justícia i cal també l’amor, però no ni n’hi ha prou; la pau és un do de Crist, sense el qual
no és realment possible. Preguem al príncep de la Pau que faci davallar a mans plenes
aquest do que tant anhelem!

