
Creieu que avui dia hi ha PAU a tots els racons del món?  
Ens agradaria dir que sí, però lamentablement nosaltres creiem que no. I no som els únics                
que ho pensem.  
 
Per això avui, dia 30 de gener, és un dia destinat a commemorar i enfortir els ideals de la                   
pau. Aquest dia va ser celebrat per primer cop l’any 1964, i originat per Llorenç Vidal, un                 
poeta, pedagog, escriptor i pacifista mallorquí. Es recorda també la mort de Ghandi, un dels               
principals líders pacifistes que va promoure la no-violència. A més a més de lluitar per la                
independència de l’Índia d’una forma pacífica, ell ens va deixar frases tan intenses com “No               
hi ha camí per a la pau, la pau és el camí” o també “Ull per ull, i el món acabarà cec”.                      
Esperem que aquestes frases ens facin reflexionar i arribem a la conclusió que no tothom té                
la sort de tenir una vida com la que tenim tots nosaltres.  
 
Per molt que pensem que no podem fer res per canviar la situació de guerra en la qual                  
molta gent està vivint, no és cert. Sempre podem fer-hi alguna cosa. Només cal saber com.                
No cal que sigui un gran acte, amb un de petit n’hi ha prou, com ara tenir un bon                   
comportament tant a l’escola com als carrers i tenir un bon tracte amb la gent que ens                 
envolta. En fi, aplicar-se la frase que deia Jiddu Krishnamurti: “El que és decisiu per a portar                 
pau al món és la vostra conducta diària”. 
 
Per acabar, des de l’escola Els Arcs volem desitjar la pau a tothom i donar suport a totes                  
aquelles persones que viuen entre violència injustament.  
 
Ara volem dir-vos algunes frases que ens han agradat i que volem compartir amb vosaltres.               
Ens agradaria que un cop les hagueu escoltat, apunteu al mural la que us hagi cridat més                 
l’atenció, o el que vosaltres vulgueu per difondre la pau i la no-violència. 
 
“La pau més desavantatjosa és millor que la guerra més justa.” 
 
“No n’hi ha prou amb parlar de pau. Un ha de creure en ella i treballar per aconseguir-la.”  
 
“La violència no és sinó una expressió de la por.” 
 
“La guerra és la sortida covarda als problemes de la pau.” 
 
“Desitjar el bé amb violència és tan injust com desitjar el mal.”  
 
“Els cinc enemics de la pau que viuen entre nosaltres són: por, avarícia, enveja, odi i orgull.” 
 
“La violència mai podrà crear cap cosa, només la destruirà”. 
 

 


