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LES PROTESTES

Les cartes al director de les publicacions clveriodiques

son una mina de noticies i un esplendid mirall de les reaccions del

public davant l'actualitat.Fa poe hi ha hagut un rebombori doble : en

un ambit referencial proxirn, la polernica sobre els productes lactis

Pascual; en un panorama mes ample ,el refus a l'estranya guerra de

l'Iraq , que encara. no ha comencat en el moment de redaccio

d'aquest article, perc de la qual ens arriben inquietants remors de

tancs i el retruny deIs projectils.

Sobre els productes Pascual, l'exemple donat per la

ciutadania ha estat magnific : tot de protestes escrites i, el rnes

important, un boicot a tots els productes d'aquella marca, que la va
/

,

portar a comptabilitzar una reduccio de vendes a Catalunya entre el

20 i elk 30% aproximadament. I a rectificar, finalment.

Protestar massivament des de la rao i el seny, deixant

traspuar una voluntat irreductible , ha donat quasi sempre bon

resultat : els politics que saben estar a l'altura de la Historia, fan cas

del que diu i pensa la gent ,elaboren enquestes, estudis previs

abans de prendre una decisio compromesa. Recordo la campanya

llarqa, llarguissima, dels usuaris de l'aigua a Barcelona, que en

adonar-se de certes irregularitats parcials abusives dels rebuts,

uns certs canons exagerats- es van negar a pagar els dits canons a

la Companyia .inqressant els diners, aixo si, en un compte bancari

obert expressament , fins que la Companyia va rectificar . Una

conducta aixi es totalment democratica, etica, i una lliyo per als

poderosos abusius: hom manifesta que no esta pas oposat a pagar,

pero que vol pagar el que es just. Una llarga lluita, per a la qual cal

conviccio i determinacio, i resistencia; perque per altra banda

conve recordar que les grans entitats economiques del pais i les

.



poderoses companyies internacionals tenen capacitat de

•

supervivertcia aparentment superior a la dels simples usuaris.

No hi ha hagut identica sort en el cas de la guerra de

l'lraq, a la qual s'ha apuntat el president del govern espanyol;

guerra refusada per una gran part del poble, tant mes com mes

sensible es a la realitat del proqres pacific, com es el cas de

Catalunya. EI president del govern espanyol es va entestar a
aliniar

se amb qui volia de totes passades fer la guerra contra el regim

iraquia, 0 sigui l'altre president, el del Estats Units, armadissim, i

que algun dia exposara les raons que el van menar a adoptar

aquella actitud, perque fins ara el m6n no ha entes les excuses

donades. Quelcom de molt confus ha planat damunt aquest

plantejament, perc un president del govern espanyol, contra el seu

poble, contra Europa, contra la pau, contra les Nacions Unides, s'ha

aliniat al costat dels atacants.

Les protestes de la gent, de la bona gent del carrer, no

han desmobilitzat aqueix castella de Cruzada , capa i espasa, que

en tot aquest afer, despres de tot, si es que esperava notorietat

historica, ha acabat tenint un paper molt i molt secundari . I ha fet

que els ciutadans amb dos dits de front i el cor sensible, siguem

mes conscients de la distancia que ens separa de personatges

d'aquest tirat. Abans de piegar , ha embolicat la troca.
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