
 
 

Terrorisme (s) 
 
Les societats avançades -complexes en la seva organització, 
contradictòries en els seus interessos- se senten avui vulnerables i 
reclamen seguretats. La seguretat, però, no sempre és troba en les 
grans dotacions policials i de defensa, sinó en l’enfortiment individual 
i col�lectiu de preceptes ètics que han de fer possible una societat 
capaç de combatre les pressions de diferent modalitat; pressions 
disposades a erosionar-nos les llibertats i substituir-nos l’esperança 
per la desesperança. Això és el que pretén tota tipologia de 
terrorisme: esventrar cossos i esclafar l’actitud decidida de defensa 
de les llibertats individuals i col�lectives creant por. 
 
Fer-nos perdre l’esperança d’un món més just i per tant les 
perseverança per fer-ho possible. Les víctimes són només un 
instrument del terror, no importa l’edat, el projecte de vida, l’amor 
que els envoltava. El terrorisme buscar causar morts per tal que els 
vius ens desesperem i renunciem. L’objectiu és atacar el bé comú, la 
seguretat, la llibertat de tots els que rebutgem la violència. 
 
L’únic objectiu del terrorisme (sigui el propòsit que diguin defensar) 
és desfermar la por, crear inseguretats, debilitar-nos com a individus 
i com a comunitats. Trencar la confiança en que la via pacífica vers 
un món millor és possible. Desestabilitzar i sembrar el dubte de que  
el diàleg, la prevalença de la paraula és el millor camí. 
 
Hem conegut un terrorisme proper (ETA) però igualment brutal. I un 
terrorisme que ens semblava llunyà (grups islàmics radicals) però que 
en els darrers anys ha adquirit presència real entre nosaltres amb 
esgarrifosos atemptats de centenars de morts. La seva aparició, però 
ha generat la pregunta de si també en el terrorisme la globalització 
engoleix el que és local; li fa perdre el sentit, redueix la seva 
presència, la relativitza i per tant pot afavorir la recerca de sortides 
negociades. 
 
Plantar cara al terror no sempre és fàcil. Ràpidament i fàcilment 
s’aixequen veus que reclamen venjances, penes de mort... Com tot 
gran problema requereix de ferma voluntat de no defallir en la 
defensa del sistema democràtic basat en la llibertat; en la unitat 
necessària perquè el terror no trobi escletxes per sembrar dubtes i 
oportunisme polític, que proclamen cuirasses immobilitzadores i 
anorreadores de progressos socials en nom de la seguretat. 
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