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A vegades ens trobem davant de situacions on no tenim vot ni paraula. Passen fets davant dels nostres 

ulls als quals sovint no prestem l’atenció que es mereixen, i què acostumem a fer?  Oblidar. Tenim el mal 

costum que ens limitem a observar, i en poc dies ja ni ens en recordem del que per uns instants ens 

havia preocupat. Aquesta situació la podríem generalitzar i aplicar-la a gent diversa en diferents 

moments de la història, però ara mateix parlo de nosaltres, persones que tenim la sort de viure en un 

país com és Catalunya, on no hi ha guerres i la pobresa és mínima en comparació d’altres llocs.  

Però estic segur que tots veiem pràcticament cada dia, ja sigui a la televisió, llegint diaris o per internet, 

gent que s’està morint en conflictes armats, nens que passen gana i han de fugir del seus països sense 

possibilitat d’una sanitat i educació dignes. I el que us vinc a dir ara és que sí, és cert que una sola 

persona no hi pot fer res, però potser si molts països es posen d’acord poden intervenir per poder 

finalitzar els conflictes que s’estan vivint, i a la base d’aquesta piràmide, la cúspide de la qual és un món 

sense desigualtats, hi som nosaltres, l’únic fonament sòlid possible que ajudi a aquesta finalitat: la fi del 

patiment de tanta gent pel seu futur. 

Perquè no hem d’oblidar que no es tracta d’una ficció, no és una guerra d’un llibre que passa a un altre 

planeta, no, aquesta història està passant dia a dia al nostre món, i no podem tancar els ulls i fer veure 

que no passa res, perquè així mai podrem posar-hi punt i final. Tots hem sigut nens i hem tingut somnis. 

Us podeu imaginar quin seria el somni d’un nen que ara mateix ha fugit de Síria perquè allà no s’hi pot 

viure? Jo posaria la mà al foc que somiaria amb una vida digna, però desgraciadament això no és a les 

seves mans, és a les de tots nosaltres. 

Si deixéssim de quedar-nos callats sense fer res i comencéssim a parlar, a fer-nos sentir, a lluitar en 

contra de les injustícies i ajudar el món en general a tenir una vida millor tot canviaria. Perquè a l’article 

u dels drets humans està escrit: naixem lliures i iguals en drets i dignitat! I crec que tothom mereix això, 

no pot ser que famílies senceres amb nens estiguin fugint dels seus països, deixant-ho tot enrere. I, a 

sobre, els dificultem l’entrada a algun país d’acollida. Crec que el punt i final s’ha de posar ja, hem de 

destapar-nos els ulls i actuar davant d’aquesta realitat. Hem de donar esperances a tothom, no posar les 

coses més difícils encara. Com ja he dit, aquestes guerres no estan passant al nostre país, però qui diu 

que no hi passin algun dia? I estic segur que, si es donés el cas, ens agradaria que la gent del món es 

preocupés de nosaltres, que es parlés del que està passant i, si hem de marxar, ens agradaria que la gent 

ens obrís les portes. Empatia, hem de tenir molta més empatia. 

No es pot viure en un altre món oblidant la realitat de les guerres, de les famílies destrossades i les 

persones que ho han perdut tot. Hem de posar-nos a la seva pell, i tot i que ara tenim més present 

l’exemple de Síria, això passa a tot arreu. Sí, a Àfrica hi ha conflictes constantment d’un grau de 

destrucció molt alt. I, als nens, en comptes d’un llibre o un camió de joguina se’ls donen fusells d’assalt 

amb l’objectiu que matin en comptes de jugar o llegir. Però què passa? Bah, queda lluny, i al cap i a la fi, 

és un continent pobre, i la gent d’allà és molt diferent de nosaltres, no? Doncs podem ser blancs, negres, 

alts, baixos, rossos, morens, però tot això importa ben poc, perquè abans que res som persones, tots 

amb el mateix dret a una vida digna.  

Hem de prendre consciència de la situació que s’està vivint al món, hem de difondre-la perquè se li 

presti més atenció, perquè potser algú dels aquí presents vol un mòbil, una Play, roba o diners per 

Nadal. Tant de bo tot el que es demana ens ho portessin els reis, per així demanar també pau mundial, i 

un sostre per tothom. Però ens hem d’esforçar tots molt més. Perquè diuen que els nens són el futur, 

oi? Doncs fem-los creure en un de millor. 


