Glossa

No violència
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Avui fa 50 anys de la primera Jornada Mundial de la Pau,
instituïda pel beat Pau VI en plena guerra freda. El papa
Francesc, en el missatge d’enguany, citant aquell primer
missatge, conclou: “impressiona l’actualitat d’aquestes
paraules, que avui són igualment importants i urgents
com fa cinquanta anys”. I ell ho signava el dia 8 de desembre passat, abans de la cruelíssima i dramàtica conquesta d’Alep, dels angoixants atemptats de Berlin i Ankara.
Nosaltres hi podríem afegir: enmig de colpidors assassinats a casa nostra –una dona gran en una de les nostres
parròquies a mans d’un veí pertorbat, l’assassinat que un
periodista rellevant va perpetrar contra la seva esposa...!
El Papa fa una crida a la no violència activa com estratègia
única i real per a la construcció d’una pau justa i duradora.
Desemmascara totes les intervencions armades, totes les
repressions violentes, totes les accions de força, fins i tot
en el si de les famílies, com a camí per assolir la pau.
Tots ho sabem: la violència engendra violència. La ira
pròpia encén la ira de l’altre i el seu apaivagament per la
vida de la força engendra aquell ressentiment i esperit
de venjança que alimenta sense fi les violències i les injustícies del futur.
El Papa no es queda en consideracions sobre una ètica
política fonamentada en la no-violència activa, sinó que
invita a tots i cadascun de nosaltres a ser artesans de pau.
Mostra que l’origen de tota violència es troba en el cor de
cada persona i, per tant, la llar familiar és l’obrador de la
pau, fins i tot de la pau mundial: “la família és l’espai indispensable en el qual els cònjuges, pares i fills, germans
i germanes aprenen a comunicar-se i a cuidar-se els uns
als altres de manera desinteressada, i on els desacords
o, fins i tot, els conflictes han de ser superats no amb la

força, sinó amb el diàleg, el respecte, la recerca del bé de
l’altre, la misericòrdia i el perdó”.
Tots, aquestes festes, ens asseiem a taula amb la família
més propera. Alguns heu sentit de nou la punxada de no
parlar-vos amb els germans des de la mort dels pares. No
pocs heu reviscut el dolor del divorci propi o dels pares.
Sabem prou bé si el diàleg de sobretaula sobre temes
d’actualitat genera una escolta serena i amorosa o bé un
contrast crispat i conflictiu. Com diu el Papa: “les polítiques de no violència han de començar dins dels murs
de casa per després estendre’s a tota la família humana”.
Per això, fem nostra la seva crida: “el 2017, comprometem-nos amb la nostra pregària i acció a ser persones
que apartin del seu cor, de les seves paraules i dels seus
gestos la violència, i a construir comunitats no violentes,
que tinguin cura de la casa comuna”.
Que aquestes meves paraules no us estalviïn, al contrari,
us estimulin a llegir aquest bonic i comprometedor missatge. Us l’hem penjat a la web en català.
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