
B per la Pau

 

Per una pau justa, aturem la guerra!

Benvolguts ciutadans, benvolgudes ciutadanes:

Barcelona ha donat veu i caracter propi al moviment ciutadà i mundial per la pau.

Manifestacions massives, concentracions, cassolades, espelmes, globus, draps, pancartes, webs, 
signatures, concerts, enganxines, etc. La immensa majoria de ciutadans ha expressat amb 
rotunditat el seu no a la guerra. La dissidència és una expressió profunda de civilitat quan 
manifesta el rebuig a una guerra injusta, que vulnera el dret internacional, ignora els dictàmens 
de les Nacions Unides i d'aquesta manera compromet greument l'ordre mundial. 

Barcelona sap prendre una posició clara davant de la violència i, sobretot, sap estar amb aquells 
que en pateixen les conseqüències. Ho vam evidenciar l'onze de setembre de 2001, quan vam 
expressar tota la solidaritat amb les víctimes nordamericanes i vam reclamar que la justícia 
s'imposés a la venjança. Ara, amb coherència i rotunditat, ens tornem a pronunciar. 

Un cop més, Barcelona és una ciutat respectada i admirada, que ha esdevingut referent mundial 
dels moviments cívics contra la guerra. Això significa que hem adquirit un nou patrimoni comú: el 
de ser ciutat activa per la pau, ciutat tenaç disposada a mobilitzar-se sense descans per tal 
d'aturar l'horror de què som testimonis cada dia. Constatem com la barbàrie de les bombes ocupa 
el lloc de la negociació, de l'ordre jurídic internacional, del diàleg, que és la base de la pau justa. 
No podem callar davant de tanta destrossa inútil, de tanta sang vessada en nom de l'interès 
espuri i el mesianisme il·luminat. 

Ciutadanes i ciutadans de Barcelona, tenim una nova responsabilitat. Els dies que vindran ens 
exigeixen una màxima capacitat de resposta, però també una màxima capacitat de convivència. 

Hem d'accentuar el respecte, la tolerància i la discrepància pacífica davant de les idees de la 
minoria. Hem d'accentuar el civisme en l'ús de l'espai públic. 

Al mateix temps que ens fem presents en carrers i places, hem de col·laborar en el bon 
funcionament de la ciutat: el desordre i l'aldarull no són propis del caràcter de Barcelona ni del 
nostre desig de pau. La imaginació és més eficaç per comunicar la nostra ràbia. 

Les ciutats són entitats de pau, perquè hi viu la població civil i sobre aquesta població cauen les 
bombes de les guerres modernes. És just, doncs, que les ciutats tinguin un protagonisme especial 
en el moment de la reconciliació i en l'àrdua construcció de la pau en el món. 

Hem de mantenir tensat el nostre compromís per la pau i hem de moure alhora els mecanismes 
de la cooperació i la solidaritat. 

Hem d'exigir, però, que la lluita per la pau, la canalització de l'ajuda internacional i la 
reconstrucció de l'Iraq es facin sota la tutela de les Nacions Unides. Som conscients que només 
uns organismes internacionals forts poden garantir la pervivència dels fràgils equilibris que 
sustenten l'ordre actual en el món. Trair-los és una responsabilitat històrica greu. 

Per això, des de l'Ajuntament de Barcelona ens comprometem a promoure mecanismes i recursos 
de solidaritat i ajut humanitari per a la població civil iraquiana, a coordinar iniciatives amb 
institucions i organitzacions no governamentals i a sumar-nos a les accions impulsades per les 
entitats internacionals reconegudes. Barcelona té una experiència llarga i fructífera en cooperació. 
Ho vam demostrar fent costat a la ciutat de Sarajevo i ara hi tornarem. 

Així mateix, estimularem el debat en el si del Fòrum 2004 sobre la situació a l'Iraq, perquè la 
confrontació de cultures que està en la base d'aquest conflicte és una amenaça per a la pau en el 
món. Ni la religió, ni la cultura ni el patriotisme poden justificar mai una guerra d'agressió. 

Finalment, l'Ajuntament de Barcelona dóna suport a les convocatòries col·lectives de rebuig a la 
guerra, com ara la concentració de cada dijous a les 19.00 h a la plaça de Sant Jaume i les 
cassolades dels dimecres a les 22.00 h, perquè compartim plenament la convicció que avui uneix 
els barcelonins i les barcelonines en la seva protesta. 
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B per la Pau

El compromís per la pau i la solidaritat, el civisme i la convivència, la vitalitat i la capacitat de 
mobilització, constitueix l'essència del tarannà de Barcelona i ara sabrem posar-ho novament de 
manifest. 

Barcelona, abril de 2003 

Joan Clos i Matheu 
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