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Aquest és el número de pres que va portar durant 27 inacabables anys en Nelson Mandela. Jo avui no us parlaré de la 
persona que em sembla n’heu parlat molt a les classes, sinó de la simbologia que ell ha representat. 
 
Al llarg de la història hi  ha molt pocs personatges que la seva imatge i el seu missatge perdurin generació rere 
generació. Estic convençut que tots coneixeu personatges com Mahatma Ghandi, líder de la revolució pacífica més 
coneguda al món que va portar el seu país a la independència i a la seva pròpia mort quan va ser assassinat al 1948, o  
Martin Luther King líder de la resistència no violenta en defensa de la repressió racial als estats unitat, o Albert Einstein, 
més reconegut en l’àmbit científic però que durant la primera guerra mundial va ser un dels pocs acadèmics alemanys 
que arriscant la seva vida va continuar amb les activitats pacifistes condemnant la participació d’alemanya en aquesta 
guerra. 
 
Tots els que som aquí tenim el privilegi d’haver compartit planeta amb un dels personatges, Nelson Mandela que serà 
per sempre anomenat quan es faci referència a la Pau i ho podrem explicar a les generacions que vinguin darrera nostra. 
D’esdeveniments d’aquesta magnitud en passen molt pocs a la vida de les persones. Per posar un exemple similar molts 
dels grans que som aquí segur que recordareu la mare Teresa de Calcuta que va ser premi nobel de la Pau al 1979 i va 
morir al 1997 just abans de que nasquéssiu els alumnes que ara feu 4t d’ESO. 
 
Nelson Mandela va lluitar per un ideal i el va convertir en realitat. I aquest  possiblement serà el missatge més important 
que deixarà la seva presència. 
Ens va ensenyar que un altre mon es possible si cadascú de nosaltres, des de les nostres accions, ho fem possible. 
Mandela va derrotà la lacre de l’Apartheid racista a Sudàfrica. Un país on que durant el segle passat va viure una de les 
segregacions racials més vergonyoses del planeta conjuntament amb el nazisme alemany és clar. I a més ho va fer des 
del pacifisme. 
Mandela va dir una frase que em sembla el defineix molt bé: 
No puc oblidar però sí puc perdonar. 
 
Però avui en Nelson Mandela marxa deixant encara un continent i un planeta ple de desigualtats, violacions dels drets 
humans i molta, molta pobresa.  
I és aquí on la resta de ciutadans del món tenim el deure de continuar lluitant pacíficament i des del nostre entorn més 
immediat per contribuir a que el nostre sigui un món on es pugui viure en harmonia i amb igualtat d’oportunitats. I aquí 
des del nostre dia a dia tothom i té alguna cosa a dir. 
La nostra actitud cap els altres és la contribució a fer una món millor. És en el matisos de les nostres paraules, els 
nostres gestos i les nostres accions que poden fer un millor o pitjor món a tots aquells i aquelles que ens envolten. I no 
hi ha millor època que el Nadal per recordar-nos que sense els altres nosaltres no tenim sentit. 
 
A l’Àfrica hi ha una paraula que explica molt bé aquesta situació 
 
UBUNTU 
Ubuntu és com anomenen en la llengua zulú una actitud de lleialtat entre els uns i els altres 
Ubuntu prové d’una dita africana que segur que us agradarà i diu umuntu, nigumuntu, nagamuntu, que en zulú vol dir 
“Jo sóc per què nosaltres som”.  
 
Una vegada un antropòleg anglès va proposar un joc a uns nens d’una tribu africana. Va posar un cistell amb fruita i els 
va dir que aquell que arribés primer es menjaria tota la fruita. Quan va donar el senyal per què tots correguessin, ells es 
van agafar tots de les mans i van córrer junts. I després junts van agafar la fruita i se la van menjar.  
 
Quan els va preguntar per què havien corregut així, si un podia haver guanyat tota la fruita,  ells li van respondre: 
UBUNTU! Com un de nosaltres pot estar content si la resta estan tristos?  
Ubuntu: “Jo sóc per què nosaltres som” 
 
Bones festes a totes i tots! 


