Glossa

És el nihilisme l’únic camí?
Romà Casanova, bisbe de Vic

Els greus atemptats a Barcelona i a Cambrils l’agost de
l’any passat ens van tocar ben de prop. No solament amb
les víctimes, sinó també amb els qui foren els autors d’uns
fets que atempten contra la vida humana, sense cap altra
raó que l’odi i el menyspreu de l’altre. Passat un any ens
pertoca de recordar les víctimes, tant les que moriren i
els ferits com els seus familiars, les ferides dels quals romandran sempre en el seu cor. Però també és bo que reflexionem com a societat: com poden sorgir entre nosaltres
fets com aquests? Més enllà de les ideologies que porten a
les guerres, i els interessos mesquins , què ens passa amb
l’educació dels nostres infants i joves perquè alguns puguin prendre opcions tan inhumanes?
En el nostre país hi ha un gran interès per la integració dels
immigrants. Certament és gran l’esforç que s’hi fa. I, en això,
totes les escoles i centres de formació, tant públics com privats i concertats, sense oblidar tantes institucions d’inserció i de lleure, coincideixen. Tanmateix, parlar d’educació
no significa solament fer referència a centres educatius,
pròpiament parlant; sinó que l’educació afecta tota la societat: començant pels pares, que són els primers responsables de l’educació dels seus fills, i arribant al mateix Estat,

en totes les seves administracions, que ha de vetllar perquè
els pares puguin exercir aquest dret i aquest deure, des de
la seva responsabilitat. Tota la societat és educadora dels
qui s’obren a la vida. El que en aquesta es viu, el que es fa o
es deixa de fer, el que es digui o deixi de dir, tot educa positivament o negativament els infants i joves.
La nostra educació forma —això sí— en valors. Però, eduquem a fi de trobar el fonament d’aquests valors? La raó
que es posa, moltes vegades, als ulls dels educands és molt
feble. Hi ha sentiments, però arriben al cor? ¿N’hi ha prou
de fonamentar els valors en el sol consens, en el que la
majoria pensa? En el fons, molts joves no troben fonament
sòlid en els valors en què els eduquem. Hi manca la veritat
profunda. I, des de la mirada cristiana, hi manca la veritat i l’amor profunds. Si Déu no està en el fonament de tot,
l’únic que resta és el no-res. I això és el nihilisme.
Una persona educada en el nihilisme és molt feble davant les ideologies I en això tots els nostres joves són
febles, tant si vénen d’una cultura cristiana, com musulmana, com laïcista. I amb els nostres infants i joves no
podem fer experiments!
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