
Bona tarda a tothom.

És molt bonic veure que aquesta plaça expressa horror per la guerra i solidaritat

pel poble d’Ucraïna. Com a sentinelles de pau enmig de la nit, volem trobar el camí de

la pau. Aquesta guerra ens recorda que l’amenaça atòmica no és un fantasma que alguns

evoquen, sinó una cosa que pot acabar sent realitat.

En les darreres setmanes ha disminuït l’ajuda humanitària que arriba a Ucraïna i

sentim a parlar  amb insistència d’escalada  militar  i  d’enviament  d’armes.  Fins i  tot

Europa,  la Europa del “mai més la guerra”  s’ha contagiat d’una visió bel·licista.  La

situació és greu. S’ha desencadenat una  crisi mediambiental, energètica i social amb

conseqüències planetàries que afecten sobretot els països més pobres.

Més  enllà  de  les  anàlisis,  en  aquesta  plaça  sentim  que  la  pau  és  l’objectiu

central  que  ens  uneix,  perquè  sense  la  pau el  futur  és  terrible.  La pau  sempre  és

possible i sense la pau no hi ha futur.

El crit de la pau ens arriba primer de tot des d’Ucraïna, violentada i agredida per

la Federació Russa. Ens ho recorden cada dia els morts i els ferits, els bombardejos i les

violències. Però també ens ho recorden els refugiats. 1 de cada 4 ucraïnesos ha hagut de

marxar de casa seva. La paraula  pau clama sobretot de les dones d’Ucraïna. N’hi ha

moltes entre nosaltres. Han marxat del seu país amb els seus fills i hi han deixat els seus

marits i els seus ancians. Elles ens mostren el seu coratge i l’esperança d’un futur en

pau.

Benvolguts amics,

La  guerra  s’ha  rehabilitat  com a  únic  instrument  practicable  per  resoldre  els

conflictes. N’és una bona mostra el bel·licisme general de la classe política europea. Es

parla  poc o gens de diàleg i molt d’armes i estratègies militars.

La  pau ha estat  arxivada  durant  massa  temps.  Nosaltres  hem vingut  aquí  per

rehabilitar-la, per rehabilitar la pau com a únic instrument practicable per resoldre els

conflictes. 

Avui les guerres comencen però no se sap com s’acaben. En una guerra poden

passar  les  coses  més  horribles,  es  desfermen  els  sentiments  més  terribles,  l’odi,  el

menyspreu  per  qui  és  diferent,  la  venjança.  Sembra  un  futur  terrible  per  al  demà.

Mentrestant, com ha passat a Síria després de 12 anys de guerra, els pobles s’apaguen.

Volem això per  al futur d’Ucraïna? Volem que el poble d’Ucraïna acabi  ofegat per

aquesta guerra?



Això és el que passarà si no trobem el camí de la pau. Pau vol dir evitar moltes

morts. La pau ha de ser possible, però és un somni de gent ingènua? És una utopia?  Per

a alguns, buscar la pau és bonisme, és un somni d’ingenus somiatruites. Altres diuen

que la  pau és  una traïció,  una rendició.  Nosaltres diem que no buscar  la  pau per  a

Ucraïna és trair tot un poble. Ha de ser una pau justa, negociada, segura.

La guerra és un fracàs de la política i de la humanitat, una claudicació́ vergonyosa.

Cal invertir en una política i en una diplomàcia que cerqui de debò el diàleg i la pau, i

cal que hi participin la comunitat internacional, les Nacions Unides, els Estats Units i

Europa.  Europa  s’ha  de  mostrar  unida  al  voltant  d’una  política  de  pau.  Aquest  és

l’esperit de les manifestacions  que s’estan fent  a moltes altres ciutats europees com

Roma o Brussel·les. Europa per la pau.

Volem la pau, no la victòria de l’un o de l’altre, perquè la victòria és la pau. No

som  neutrals, ens hem decantat clarament per la pau i demanem que s’apliqui el dret

per resoldre els conflictes sense violència. Per això fem nostres les repetides crides del

papa Francesc, que demana a les parts en conflicte que deposin les armes i treballin per

una solució negociada.

La pau no és feblesa.  Nosaltres creiem en la pau dels forts.  No en la pau dels

atemorits o dels que miren cap a una altra banda.

Encoratjarem a  tothom a  tornar  al  camí  de  de  pau.  Els  estats  i  els  subjectes

internacionals adormits i encantats pel son de la guerra han de desvetllar-se.

Cal l’audàcia de tothom per aconseguir-ho. 

Nosaltres volem la pau i treballem cada dia per la pau.

Gràcies a tots per ser aquí aquest vespre.


