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Tot i que les xifres indiquen que vivim en una de les eres més pacífiques de la 
nostra història, el panorama mundial actual continua sent inquietant. Amb motiu 
del dia internacional de la no-violència, el present article analitza els conflictes 
més rellevants del segle XXI, així com les altres manifestacions de la violència.  

‘La'La violència ha descendit per milers d'anys 

i ara podem estar vivint en l'era més pacífica 

de la nostra existència com a espècie', decla-

ra Steven Pinker, prominent psicòleg, científic, 

lingüista i escriptor. Al costat de  Piker, molts 

altres investigadors donen suport a aquesta 

línia de pensament; ja no hi ha grans guerres 

mundials, i el nombre de morts producte 

d'aquestes ha descendit dramàticament. 

Com es pot apreciar en el gràfic elaborat per 

l'economista i filòsof Max Roser, tot apunta al 

fet que vivim en un món relativament segur en 

comparació amb el nostre  

sagnant passat. No obstant això, aquestes da-

des no aconsegueixen reflectir fidelment una 

realitat molt més desafortunada. A pesar que 

avui dia no hi ha grans guerres com les del se-

gle XX, la violència s'ha transformat i es mani-

festa de moltes altres formes. 

Des dels atemptats de l'11 de setembre, fins a 

l'actual guerra d'Ucraïna, el món continua sent 

escenari de nombrosos conflictes bèl·lics que, 

malgrat ser de menor intensitat, són més vio-

lents. Després de la guerra d'Afganistan, la 

qual va durar dues dècades, el país és avui dia 

governat per un règim talibà, autor de  
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despietats crims i que continua dedicant-se a 

sembrar el terror. A Síria, la guerra ha provo-

cat un èxode de més de 13 milions de des-

plaçats. A Líbia, el l inxament públic 

de  Gadafi  a les mans de la revolució va ser 

capturat en un vídeo que no he aconseguit 

oblidar, ja que jo tenia només dotze anys quan 

les bàrbares imatges van saltar sense previ avís 

en la televisió. A Iemen, escenari d'una de les 

majors crisis humanitàries, la població segueix 

sense veure el final d'una guerra civil que va 

esclatar fa més de vuit anys, i a Etiòpia, s'està 

duent a terme una neteja ètnica dels Trigriñas. 

Aquests són només alguns dels conflictes més 

importants del nostre segle, però la violència, 

desgraciadament, està també molt present en 

la nostra vida quotidiana. 

A Europa, els partits d'extrema dreta que pro-

mouen el discurs d'odi estan en auge. Als Es-

tats Units, on hi ha hagut un total de 508 tiro-

tejos massius en el que va d'any, la Segona Es-

mena manté als demòcrates i republicans en-

frontats. Al Salvador, les pandillas han arribat 

a executar fins a 60 persones en un mateix 

dia. A Espanya, 31 dones han estat víctimes 

mortals de la violència de gènere enguany, 

mentre que a l'Iran, la repressió de les protes-

tes en contra de la mort de la jove Masha Ami-

ni a les mans de la 'Policia Moral', ha provocat 

ja més de 80 morts. 

Podríem dedicar aquest article a debatre sobre 

si realment vivim en una de les eres més pací-

fiques, però no és la meva intenció exposar 

una visió desesperançada del panorama mun-

dial, sinó de conscienciar sobre la nostra capa-

citat de cooperació. El dia Internacional de 

la  No-Violència  commemora el naixement de 

Mahatma  Ghandi, per ser un líder del movi-

ment pacífic el qual rebutja l'ús de la violència 

per a aconseguir un canvi polític o social. Vi-

vim en un món globalitzat en el qual molts 

dels conflictes enquistats del nostre segle te-

nen una base identitària i en el qual les parts 

són incapaces de negociar. És aquesta la raó 

per la qual el conflicte entre els Palestins i Is-

raelians, o entre els Armenis i  Azerbayanos, 

entre molts altres, segueixen sense resoldre's.  

La raó de ser de les organitzacions internacio-

nals és precisament facilitar la cooperació en-

tre els diferents actors de la comunitat inter-

nacional, però actualment, s'anteposen massa 

els interessos geopolítics a la resolució 

d'aquests conflictes. Si bé hem avançat extra-

ordinàriament per a evitar grans guerres, ens 

falta la voluntat per a resoldre les nostres dis-

crepàncies de manera pacífica. En la lluita li-

derada per  Ghandi  per a alliberar el poble 

Indi, no va fer falta vessar sang, i per això el 

dia 2 d'octubre, data del seu naixement, se 

celebra el dia de la no-violència.  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