EDITORIAL

Algunes reflexions
sobre la pau

E

ncara que la guerra ha estat una maleïda constant
de la humanitat, Europa,
principal territori on van començar i es van estendre majoritàriament les dues confrontacions
bèl·liques més terribles i sanguinàries de la història, sembla que
tenia l’absurda convicció que un
patiment tan extrem havia estat
fruit d’un període i unes causes
avui periclitats.
Però quan tornem a veure de
prop com ha estat ara, en un
país europeu com Ucraïna, una
agressió violenta i injustificada
d’un exèrcit, se’ns fa evident amb
perplexitat que encara no hem
sabut preservar aquella condició
que el pensador Ludwig von Mises va definir com l’essència de la
societat: la pau.
I per enèsima vegada també
constatem amb tristor l’estrepitós
fracàs de les institucions suprana-

cionals europees i mundials per
impedir la guerra i consolidar la
convivència pacífica en unes societats de persones que ni volen ni
haurien de patir les conseqüències del despotisme i la immoralitat
d’autòcrates asseguts al poder.

aquesta convicció i aconseguiríem, paradoxalment, incentivar
l’agressió violenta com una forma alternativa a la democràcia,
que utilitzarien sense impediments els que se sentissin més
forts per imposar les seves idees.

Aquesta convicció respecte a
l’absoluta inoportunitat i els horrors de la guerra és compatible,
per contradictori que sembli i
dur que sigui, amb la legítima
defensa, que és, sense ambigüitats, un dret que han d’exercir els
ciutadans en general i en aquest
cas els ucraïnesos i els seus governants.

Parafrasejant el polifacètic actor i
cantautor francès Yves Montand,
no podem ser com ovelles convençudes que el llop és vegetarià.

Si no fos així, molts països, organitzacions i persones que estem
convençuts plenament que la cooperació pacífica és la clau de la
convivència pròspera en un món
tan complex com aquest on vivim, estaríem sempre en mans de
qui no comparteix amb nosaltres

El veritable valor de la pau és
com el de la salut: només el reconeixem plenament quan la
perdem. No han existit mai una
bona guerra ni una mala pau.

També sembla oportú recordar
que no n’hi haurà prou de derrotar els agressors per obtenir una
pau duradora. Caldrà arraconar
les idees que han generat la guerra.

No ho tornem a oblidar quan la
recuperem.n
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