GEST SIMBOLIC
Barcelona, 21 de Maig de 1994
Avui ens hem reunit aquí, a Barcelona, persones provinents fonamentalment d'Euskal
Herria, per a realitzar una concentració silenciosa amb el propòsit de transmetre-us un missatge
de pau, solidaritat i esperança.
Volem realitzar un gest simbòlic similar als que, desgraciadament, convoquem a
diferents barris, pobles, centres d'ensenyament i universitats de la Comunitat Autònoma Basca i
Navarra. Avui, aquí, amb la nostra presència, volem representar a la immensa majoria del poble
basc que desitja fermament aconseguir la pau i la reconciliació.
I ho fem perquè no estem disposats a que la intolerància de pocs continuï produint més
morts injustes i inútils, i perquè ens solidaritzem profundament amb totes les víctimes de la
violència, allà a on aquesta es produeix. El crit silenciós dels qui en diferents punts d'Euskal
Herria es concentren per a denunciar la mort d'un ésser humà és el de les víctimes.
Els qui, d'alguna manera hem fet nostre el missatge i la pràctica de Gest per la Pau, som
persones amb molt diferent ideologia i opcions polítiques, però amb una convicció comuna, que
les nostres idees i projectes només tenen sentit si els desenvolupem i defensem per mitjans
pacífics. A Euskal Herria no existeixen idees perverses, sinó mitjans perversos. A ningú no se li
pot demanar que renunciï a les seves idees, tan sols que les dugui a terme mitjançant els únics
mitjans realment humans, que sön els de la discussió lliure i el convenciment. Hem de renunciar
a la violència i optar per la paraula, la raó i el diàleg.
Volem avui, també, donar les gràcies pels diferents actes de recolzament realitzats
recentment a Catalunya per a manifestar un rotund rebuig al terrorisme i solidaritzar-se amb el
treball per la pau que ha vingut desenvolupant el poble basc. Ho hem rebut com un petit impuls
que ens encoratja i ens anima a continuar amb la nostra tasca, oferint una via d'expressió al
poble basc.
Des de Gest per la Pau apostem per a un futur en pau per Euskal Herria. Es al nostre
abast, però és necessari el treball de tots i totes per desterrar la violència del nostre sistema de
valors i recompondre la convivència entre tots els ciutadants i ciutadanes de Euskal Herria,
sense excloure a ningú. Aquest objectiu no és un somni irrealitzable, podem aconseguir-ho. La
societat basca està des de fa temps avançant decididament per aquest camí, el de la pau, el
respecte, la tolerància, en definitiva la reconciliació. I per aquest camí avançarem amb el
recolzament de tots vosaltres.
Moltes gràcies.
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