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La pau es construeix 
estimant les persones 
de manera concreta, 
no només els valors 
o les idees
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Síria, Burundi, el Sud-
an del Sud, Kivu, el 

Pakistan, Nigèria, República Centreafri-
cana, Terra Santa, Mali, Colòmbia… són 
alguns dels noms de països o terres que 
a l’inici d’aquest any romanen colpides 
per la violència. Ens recorden que la 
guerra és el rostre més monstruós i 
violent de la història. És inútil, i deixa 
sempre totes les terres pitjor de com 
les ha trobat. 

Els infants són els primers grans dam-
nificats dels conflictes. El petit Abisch, 
de 10 anys, va morir en un atemptat 
a les portes d’una església de Joha-
nabat (Pakistan), volia un món millor 
a l’Escola de la Pau, però la violència 

Barcelona

P. Josep Rambla s.j.

Els creients estem sempre ame-
naçats de voler encabir Déu en els 
nostres conceptes o raonaments 
o en les nostres bones obres. Però 
quan fem teologia sabem que, 
com més avancem en l’estudi i 
la reflexió, més ens queda per 
conèixer del misteri inabastable 
de Déu. Josep Vives va saber com-
prendre els qui no creuen, o els qui 
estan en els mil dubtes i recerques 
que comporta el fet de creure. 
Jesuïta i teòleg, havia nascut a 
Montferri, a Tarragona, el 1928. 
Alguns el recordem al col·legi 
Sant Ignasi, als anys quaranta, 
bon amic de tothom que sabia 
animar i ajudar els companys. Ara 
l’acomiadem com un patriarca 
bíblic. Ho podem certificar els qui 
hem rebut el seu mestratge: reli-
giosos/es, seminaristes i sacerdots, 

En memòria del jesuïta Josep Vives

Clam per la pau a l’inici d’un nou any
La Comunitat de Sant’Egidio convoca la Marxa per la Pau

cultura de la solidaritat i de la misericòr-
dia podrà vèncer aquesta indiferència. 
Perquè la pau es construeix estimant les 
persones de manera concreta, no no-
més els valors o les idees. Com suggeria 
Don Milani cal fer una elecció concreta: 
«M’interessa. I care.» Sí, m’interessa la 
vida dels pobres, dels refugiats, dels col-
pejats per la violència. «M’interessa.» 
La pau no és només la fi de la guerra, 
és estimació concreta per les persones: 
és solidaritat amb els pobres, amb els 
milions de pobres que hi ha al món. Si 
volem la pau no podem abandonar els 
pobres i hem d’anar a trobar-los. 

No hi ha pau quan milions i milions 
de dones, infants, homes, sofreixen 
per la violència i la pobresa. Tant de 
dolor no es pot suportar i cal actuar, 
no podem restar indiferents. La pau és 
possible. Es pot conquistar emprenent 
una lluita espiritual en el cor de cadascú 
per derrotar la indiferència.

Moltes persones i entitats es van adherir a la convocatòria.La Marxa per la Pau va arribar fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona.

va truncar-li els somnis. El petit Alian 
Kurdi, de 3 anys, va morir a les platges 
turques el 3 de setembre passat quan 
fugia amb la seva família de la guerra 
a Síria. En la seva curta vida no havia 
conegut mai la pau. Com ell han mort 
l’any 2015 més de 1.000 infants a les 
aigües del Mediterrani, fugint de la 
guerra. Per a molts infants i ancians, 
per a molts homes i dones, la guerra 
ha significat una condemna a mort. Ells 
esperen la pau, la desitgen com el pa 
de cada dia. La Comunitat de Sant’Egi-
dio invita cada 1 de gener, i aquest ja 
és el quinzè, a començar l’any amb 
un pas de pau. Una sola manifestació 
que va començar a Roma, va travessar 
més de 800 ciutats del món i també 
va aturar-se a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona. Aquest any més de 500 per-
sones es van aplegar a la nostra ciutat 
per demanar «Pau arreu de la terra» 
i mostrar l’adhesió al missatge que el 

papa Francesc ha fet amb motiu de la 
Jornada Mundial per la Pau. 

En el text Venç la indiferència i con-
quereix la pau, el papa Francesc recorda 
que la pau està amenaçada per una 
indiferència globalitzada.  Només una 

seglars... a la Facultat de Teologia, 
a les Universitats de Barcelona, a 
Cristianisme i Justícia, al Centre 
d’Estudis Pastorals, a comunitats i 
parròquies de Barcelona, Bolívia o 
el Salvador. I sobretot, a la comuni-
tat del Centre Borja de Sant Cugat. 
La seva fe personal és testimoni i 
estímul per a molts. Ens féu com-
prendre que «misteri» no és cap 
mena d’enigma, sinó la manera de 
parlar d’un Déu que és amor. Ens 
mostrà amb la seva vida i amb la 
manera d’exercir la docència i el 
ministeri sacerdotal que la humili-
tat no exclou la intel·ligència. I fou 
especialment sensible a la realitat 
dels pobres i la injustícia. Per això, 
com a teòleg, participà a Cristia-
nisme i Justícia des de la fundació. 
Ens emportem el record dels seus 
consells que sempre deixaven 
pau, la llibertat d’esperit per no 
lligar-se amb cap tòpic ni voler 

defensar posicions políticament 
correctes, l’obertura a un pensa-
ment teològic renovador a partir 
de la teologia clàssica en la qual 
havia estat format, l’estudi i in-
vestigació sempre arrelats en el 
coneixement profund de la tradi-
ció, la capacitat de relativitzar les 
coses lluny de tot absolutisme... 
Ens ha mostrat el rostre d’un Déu 
que sentim com de casa, en el qual 
podem confiar, que ens exigeix amb 
dolcesa i ens acull i perdona de grat. 
En Josep ha estat un testimoni de 
la fe, un patriarca. Potser ara, per 
encoratjar-nos, ens repetiria amb to 
afectuós les paraules que figuren al 
davant del seu llibre més conegut: 
«Tant de bo que sentíssiu la seva 
veu, no enduriu els vostres cors!»

(Extracte de l’homilia del funeral, 
el 28 de desembre al Centre Borja 
de Sant Cugat del Vallès)

Vives, a l’esquerra de la foto, amb Adolfo Nicolás.


