
LA MESURA O'UN HOME

Un home es una miserable pila de secrets. Sembla alhora

totalitari i democrata, alguns creuen que es tot just una

mica mes que un animal, altres el posen a l'altura d'un Deu,

i uns tercers diuen que es una barreja d'infern i eel.

Tot el que Deu ha fet es bo i perfecte i el nostre cos es el que

es. Respecte de l'anima

no la podem mesurar en termes de tant per cent.

EI conjunt constitueix el misteri de l'home, meravellosa i

contradictoria creaci6 de Deu.Per axio un cop posat a la

Terra, pot pecar, si fa mal us de la seva llibertat. Es com una

ovella esgarriada. Que fer aleshores? Demanar la divina

Gracia. Si persistim a trobar-la actuarem be els uns amb els

altres, i farem tots els possibles per la desaparici6 de la

miseria que pateixen a la nostra naci6 seetze milions

d 'habitants, germans nostres.



L'home que no ha descobert cap objectiu pel qual morir, no
es digne de viure.

Hem apres a volar com els ocells, a nedar com els peixos;
pero no hem apres la senzilla art de viure com germans

Si sabes que el mon s'ha d'acabar dema, JO avui encara

plantaria un arbre
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EI segle XX ens ha llegat molts invents, mes que en tots elsjegles

anteriors, pen> tambe calamitats i guerres . Igualment ens ha obsequiat

amb algunes figures extraordinaries de la ciencia, l'art, i l'humanisme.

Algunes van ser models de lluita per la llibertat, de compromis amb les

persones � de dignificacio de la germanor entre els humans.

� em concentro en els

dignificacio del seu germa, I'home ,la dona :aquelles figures que van fer

de la seva vida una lluita i un sacrifici constant per millorar els que

tenien a la vora: i de la bona dotzena de personatges que podriem ficar

en aquesta cistella en separo tres que son tres banderes molt altes i

que van portar a terme una lluita semblant tots tres: Gandhi, Teresa de

Calcuta i Martin Luther King, tots tres pacifistes fins al darrer sospir...

EI primer va alliberar India del colonialisme angles , i va aconseguir que

aquella gran potencia s'enretires del seu domini: al mateix temps va

predicar la pau incansablement iva marcar el cami per a tots els

pacifistes que han vingut darrere d'ell, i malgrat 1a societat de castes, i

les moltes ramificacions religioses de la gent del seu pais, va relligar-los

tots en el concepte de dignitat. Va independitzar India, i el seu missatge

de pau ha impregnat tot el mon.
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La segona, Teresa, va treballar estrictament des d'una optica cristiana

extrema, sacrificadissima: es va bolcar sobre els mes desvalguts, els

qui rebutjava tothom ijeien per carrers i marges, els mes pobres d'entre

els mes malalts, els mes empestats d'entre els foragitats de la societat,

va dormir amb ells als abocadors, va eixugar les nafres dels leprosos, va

amoixar en la llarga agonia aquells i aquelles ,tot pell i os, que morien

de sida , i va netejar les ferides dels apunyalats. A la mare Teresa que

no li parlessin de matissos , de politica i del si pero no, ella creia que

algu s'havia de fer carrec dels que no tenien res ni ningu, nomes el

sofriment i la malaltia. No volia saber res mes..
II

El tercer, sobre el qua1-��Q'&>"'tt�;!£�iva operar dins una societat

occidental, en un pais desenvolupat, vestia be i anava en cotxe, com un

ciutada de classe mitjana als Estats Units; predicava des d'una optica

cristiana tambe, pero forcant palanques politiques per tal de canviar

lleis que havien estat incrustades dins la societat americana i que

segregaven, discriminaven. i envilien els negres, germans seus de raca.

Era un pacifista lluitador. Alliberant els negres millorava tambe

moralement els blancs. Va aconseguir molt per la igualtat de negres i

blancs, i sense els seus avencos avui potser no tindrien els

nordamericans un president negre.

II

Els negres van arribar a America des de l'Africa i no per propia volutat.

A partir del segle XVII amb el comencament de la formaci6 dels imperis

els blancs van idear de portar a America rna d'obra barata tan barata

que era composta d'esclaus . (1 )
EI transport de negres va ser un negoci vergony6s, en el qual van

participar moltissimes persones que passaven per honorables. �

Comencant perque molts dels africans morien durant el viatge per mar,

l'esclau no tenia cap dret, treballava de sol a sol, el tractaven a assots, i

era objecte de tota mena de vexacions; no rebia educaci6 i nomes en

molts poques ocasions era alliberat. Aixo va durar mes de dos cents

anys, i era mes estes en els estats agricoles del sud dels Estats Units,

1\
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Alabama, Mississipi, Georgia, en rao dels seus camps de blat de moro,

coto i tabac. Finalment, despres de la Guerra de Secessio el President

Abraham Lincoln declara il.legall'esclavitud. Pero l'esclavitutd va

continuar perque els blancs no volien alliberar els negres. I quan ja no

eren esclaus, van quedar discriminats, segregats i pobes.

Torno als tres personatges exemplars esmentats abans. Martin Luther

King i Gandhi van morir assassinats. Teresa de Calcuta, en el catre on

dormia, troba el descans definitiu que no havia conegut en vida.

Teresa de Calcuta i Gandhi van arribar a veIls i havien tingut temps de

consolidar la seva tasca: Martin Luther King va morir als trenta nou

anys i com si pressentis aquella fi sobtada havia fet en molt poe temps

un gran recorregut.

Martin Luther King neix al sud dels Estats Units, Atlanta, a l'estat de

Georgia, on passa I'accio de la celebre pel.licula Alla que el vent

s'enduque .

. Els seus pare i seu avi havien estat pastors de I'esglesia baptista, una

branca protestant, i tambe havien estat activistes dels drets civils.

Com sabem, drets civils son tots els que la Constitucio d'un pais

reconeix als seus ciutadans : dret a habitatge, salut, educacio, -S��/

assegurances, partlcipacio ciutadana, pensio de jubilacio, Ais Estats del

nord des Estats Units, industrials, els negres estaven tambe

discriminats, ells ocupaven llocs de treball de rang inferior als blancs, i

en general els seus drets civils eren parcialment, nomes molt poe,

respectats. Als estats del sud, on l'esclavitut ,ja abolida, havia durat

mes anys ion inicialment tots els negres havien estat esclaus

durament dominats pels blancs, la discriminacio era molt separadora,

brutal, se'n deia segregacio, I en molts de casos era purament

esclavitut.

II
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Els negres no podien votar, ni anar als pares ijardins publics, ni ales

piscines, ni als resturants cinemes i teatres ni esglesies, ni biblioteques
ni platges ni museus ni escoles ni cliniques reservades als blancs la

immensa majoria ; si volien '- J,�
,

".aquests serveis havien de ser

segregats es a dir especials per a negres. Anaven a escoles negres i

assistien als oficis religiosos en congregacions negres. Hi havia

universitats negres ijutges negres, pero aquests ,malgrat exercir,

estaven sotmesos tambe a aquelles descriminacions explicades, per rar i

estrany que sembli. Us imagineu un jutge 0 metge negre que no pogues

entrar en una biblioteca a consultar un llibre?

Tot aixo havia creat una quantitat de gent de raca negra, que vivien

una estranya vida, perque alguns dels quals ,amb el temps, van

destacar en les seves professions i eren prospers en els seus negocis.

Naturalment es consideraven injustament tractats. I encara comptem

una gran massa de negres pobres, que vivien en pessimes condicions

d'habitatge i higiene, amb una forta sensaci6 d' inferioritat .Ja feia cent

anys llargs, des del temps del President Lincoln, que l'esclavitud havia

estat abolida, pero als estats del sud els negres tenien tan pocs drets

que semblava que mai no reclamarien la igualtat.

Un gran nuvol de cinisme presidia la societat. Els negres no eren ja

esclaus, pero segons en quines ciutats, en quines regions, en quins

estats, estaven molt discriminats. I tambe la seva qualitat de vida
(\.D

depenia del cap de policia, de l'alcalde, dels rics del poble ....EI negre era

. gens considerat.

Martin Luther King havia de ser decisiu en aquest tema i camp. Prendra

consciencia del problema des de la seva posici6 de negre de situaci6

economica bona i educaci6 completa.

EI noi King fa els estudis secundaris i ha de triar carrera; vacil.la entre

medecina i lleis, pero fmalment entra en una facultat de teologia i

esdevindra predicador, seguint la tradici6 familiar. Estudia a l'Est , a

l'estat de Pennsilvania.
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Durant els seus estudis un dia assisteix a una conferencia sobre el

Mahatma Gandhi. Gandhi havia portat durant tota la seva vida una

campanya de resistencia pacifica contra la dominacio anglesa a l'India

l'India era la nina dels ulls de l'Imperi Britanic, pen> Gandhi la volia

independent.. Realitza un llarg rosari de protestes constants en favor

dels indis, reduits a la miseria mentre la gran Bretanya s'aprofitava dels

recursos naturals del gran pais. Gandhi, a consequencia de les seves

campanyes fou repetidament empresonat; passa anys ales presons,

pen> la seva gran arma eren alguns discursos curts, mes aviat

sentencies, i els dejunis, vagues de fam en realitat."Pel nostre sofriment

els farem veure la seva injusticia", deia.

El 1947 se signa l'Acta d'Independencoa de l'India. Gandhi havia

triomfat sense cap bomba ni tret ..

King comenca a pensar que les campanyes de Gandhi en favor dels

indis podrien ser a Nordamerica campanyes pacifiques contra la

dominacio blanca sobre els negres. Tambe els negres estan reduits a un

paper humiliat i secundari per uns dominadors blancs.

Pen>, com Gandhi, King es un pacifista i no es deixa dominar,malgrat

ser un home jove, pels impulsos de rebel.lio violenta. Creu que es pot

aconseguir molt per la insistencia pacifista.
Mentrestant es casa amb Coretta Scott. La seva dona va ser decisiva en

1a seva inspiracio. Li donen una placa de pastor en una esglesia de la

ciutat de Montgomery, a Alabama, mes a l'oest i mes al sud d'Atlanta.

Aqui es troba amb la plena segregacio. Blancs per una banda negres per

l'altra, portes d'entrada per als negres altres per als blancs, fonts

publiques amb dues cane1les separades, negresj blancs, molts locals i

serveis son reservats als blancs, no hi poden accedir els negres, i molts

d'aquests viuen de treballs eventuals, en 1a pobresa 1a desnutricio i la

impotencia. Call1uitar , perc) com?

El 1955 King te un cop de sort indirecte amb l'episodi de Rosa Parks.

La senyora Rosa Parks li marcara el cami. Els fets van passar a l'estat

de: .• -;a 1a ciutat de Montgomery, tambe al sud.

�
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Una de les segregacions mes radicals era la dels autobusos urbans. Els

blancs seien a la part davantera, els negres ocupaven els seients del

darrere. Cap negre no provava de seure en un seient reservat als

blancs perque era sancionat. Ni pensar-ho.

La senyora Rosa Parks, negra, de quaranta anys i ajudant de sastreria,

va pujar en un autobus urba d'aquella ciutat de Montgomery,cansada

de tot el dia de feina, iva seure en un seient del cinque reng, el primer

dels reservats als negres. Pen> quan un blanc es troba que no tenia

seient el conductor va indicar a la Rosa Parks: Aixeca't i ves al darrere,

negra; aquestseient es araper als blancs. Llavors la senyora Rosa

Parks va fer una cosa que cap negre no havia fet mai : va respondre

amb veu suau que no s'aixecaria. Sense cridar, ben asseguda.

L'autobus va parar , ella va negar-se a baixar, si ho hagues fet s'hauria

acabat l'incident, pero no es movia. EI conductor va avisar la policia. La

van detenir i dur als calabossos i l'endema, despres de pagar una fianca

de 100 dolars,va sortir en llibertat.

Aixo va commoure la societat, blancs i negres, sobretot els negres I

especialment Martin Luther King. Alli tenia un exemple de resistencia

pacifica en la Rosa Parls.
r

King tenia llavors 26 anys. Amb dos amics mes - sempre va tenir un

escamot de gent molt fidel, col.laboradors preparats en dret i economia

- va comencar els mitings i les protestes. Van demanar que cap negre

de Montgomery puges als autobusos. Van enganxar cartells, van fer

campanya en locals i esglesies, ivan convencer la comunitat de color.

Era la primera vegada que tota la poblacio negra d'una ciutat feia una

demostracio de protesta Els negres, ells i elles, anaven cada dia a la

feina a peu, i aixi a la tornada.

La companyia urbana d'autobusos comenca a notar les perdues

economiques, Montgomery era una ciutat com Tarragona. King va ser

detingut i li van llancar una bomba incendiaria a casa seva. Es va

accostumar a sortir del calabos i un cop alliberat, ser detingut al cap de
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poe altra vegada.. Els altres capitostos de la protesta rebien amenaces,

xantatges, intimidacions.

Durant tretze mesos els negres de Montgomery no van pujar als

autobusos urbans, i eren unes vint mil persones. Anaven a peu 0

aprofitaven els cotxes dels ciutadans negres que en tenien, un invent de

la colla de King, tot i les denuncies que atxo era un servei de taxis

encobert, pero no es podia demostrar. Ells declaraven que eren

automobilistes que recollien i portaven amics.

El cas, finalment, va ser portat per l'ajuntament i la companyia dels

autobusos al Tribunal Suprem de l'Estat d'Alabama, pero contrariament

al que els blancs esperaven i els negres temien, aquell tribunal va

obligar per una famosa sentencia del desembre de 1956 a des-segregar i

integrar els autobusos. Els negres podien ocupar qualsevol seient ( pero

aleshores els que es discriminaven ells mateixos eren alguns blancs que

canviaven de seient si es posava al seu costat un negre). Tot amb tot

l'ordre estava donada, i es va complir ; es mes, King i el seu equip van

demanar des dels diaris i les emissores de radio que els negres anessin

massivament als autobusos, per fer mes evident la normalitat. S'ha

sabut despres que a partir d'aquell instant el KuKluxKhan va

confabular-se per destruir King i el seu moviment. El KuKLuxKhan es

la branca mes extrema i violenta, de l'anti-negre: assassinava 0

torturava els de raca nera. Era il.legal, pero moltes autoritats feien la

vista grossa. En aquells anys era perillosament potent..Avui ja no

existeix.

El KKK va neixer cap a 1865 al final de la guerra de Secessio entre Nord

i Sud. El sud va rebre malament la fi de l'esclavitud. Els extremistes

van fundar el KKK, anti-negre, anti-catolic, anti-immigrant. Caputxes

blanques. El President Grant els va dissoldre amb l'Acta dels drets civils

el 1871.Reneixen el 1915 ben organitzats, per tots els Estats. El 1920

havien fet ja molts actes sobretot intimidatius, crema de creus,

apallissaments, tortures, i alguns linxaments . Van decaure amb la

Gran Depressio i la II Guerra Mundial. Durant tota la seva existencia

policies, politics, professionals, i altres han estat membres del KKK. Ara

II
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encara son uns milers amb grups separats i noms diferents, Klan de la

Sisena Era, Cavallers de la Camelia blanca. (AI Sud i Mitja Oest.)

Tomem a King . Avancava el nostre predicador , creant comites de
'

protesta no-violenta per tot arreu.

E11958, mentre firmava llibres a Harlem Nova York, una dona negra,
"

amb les facultats mentals pertorbades, li va clavar un punyal al pit. A

I'Hospital el van poder salvar de miracle: la punta del punyal tocava

l'arteria aorta. Kimg expIicava: els metges m'han dit que si hagues fet

un estemut, el punyal m'hauria seccionat l'aorta.

Aquell mateix any 58 el president Eisenhover el crida per tenir una

reuni6 sobre els problemes racials. EI poder nomes fa cas de la forca, i

King en comencava a tenir.

La figura de King encara s'havia de consolidar a comencos dels

seixanta. Altres liders negres seguien un cami paral,lel, com Medgar

Evers, secretari general de la NAACP, a l'estat vei de Mississipi,

investigador de totes les violencies que es feien als negres, instigador

de la campanya pel vot dels negres, assassinat d'un tret a l'esquena el

1. 963, quan arribava a casa seva.

EI 1957 King havia viatjat a' l'India. Era un homenatge que feia al seu

admirat Mahatma Gandhi, assassinat feia nou anys, i una expedici6

d'estudi dels metodes gandhians. Va ajudar-Io a fer el viatge un blanc,

que fou mes tard senador federal, i conseller del President Kennedy.

Es deia Harris Wofford i des del primer moment fou partidari que es

complis la llei anti-segregaci6, perque les lleis federals prohibien la

discriminaci6 i la segregaci6, pero en molts estats i ciutats no s'acabava

de complir.Harris Wofford va estar sempre al costat de King.

En tomar de l'India King funda la Conferencia Pel Lideratge del sud

Cristia; aquest moviment pretenia convencer tothom, blancs i no

blancs, que calia conviure, protestar si convenia, pero pacificament fins
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a aconseguir la igualtat efectiva, Les frases que llancava en els seus

discursos eren, per exemple: "mai violencia" ,i la repetia a crits. 0
" No

s'ha de tocar ni un cabell de cap persona". La conferencia del Sud

Crtstia aplega aviat les esglesies negres del sud dels EEUU, que

representaven una massa imponent de gent, altament fidel, perque els

negres son molt religiosos. D'aquesta manera es mobilitzaven milers de

ciutadans, disposats a protestar pacificament, sempre pacificament.

King publica aleshores el llibre El cami cap a la llibertat , que va tenir

una influencia decisiva en el moviment negre. King, a mes ames, es

consolidava com un predicador excepcional. Jo he tingut la sort de

traduir al catala tot un llibre dels seus discursos, i s'endevina el foc

que l'impulsa a parlar i es constata el sentit de la gradaci6 que tenia

I 'bl' d
. ���� it t Iquan par ava en pu IC, com eta l{i_--=,-",_-: � �'.;;.��_'•. mes grosses ven a s, es

deixava caure com cops de maca. A mes a mes he vist i escoltat

enregistraments amb imatges dels seus discursos i en tree una

consequencia: la gent sortia dels seus pregons, conferencies 0

discursos commoguda, canviada. Nosaltres mateixos, a tant de tamps

de distancia i en lloc tan allunyat, ens emocionem, ens sentim vibrants

amb la seva vibraci6. King es un dels mes grans oradors universals del

segle XX. Si Martin Luther King hagues volgut predicar la violencia, hi

hauria hagut sang. Pen> sempre parlava de germanor, de pau, de

conviccions. Feia veure que Deu parlava :

" En e1 pais del coloDialisme milions de germans de color han estat

dominats politicament, explotats economicament i desproveits de

Dur sentiment de v81ua personal. Tomeu en vosaltres i retorneu a

]a vostra autentica casa de justicia,Wbertat i germaaor, i jo amb

tot el goig us acoDire". 0 sigui , feia parlar Deu pare, i si hagues

acabat aquest exordi a prendre consciencia amb les paraules Germans,

Deu ha parlat, la gent hauria respost Amen. Quedaven electritzats/f
EI resultat de la Conferencia pel Lideratge del Sud Cristia fou molt

esperancador. Pero King temia que el moviment negre derives, sobretot
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per part dels joves impacients, en actes violents. Al contrari. A Carolina

del Nord, un grup d'estudiants negres van asseure's en un restaurant

on no servien als de la seva raca, No nomes no van poder fer-los fora,
sino que al final tot el restaurant, fins ala cuina, era ocupat per nois i

noies negres.

Des del carrer els amenacaven ,els llancaven pedres, els insultaven de

manera insuportable i ells mai no van respondre als atacs, ni quan eren

aplicats directament ales seves persones
" Ni un sol cabell" havia dit

King. Si els arrossegaven per terra, es deixaven arrossegar, si els

bastonejaven es rentaven despres les ferides, pen} la campanya era

presidida per la no-violencia, Una fe viva que Martin Luther King havia

descrit molt be, i que anava acompanyada de l'esperanca .

Quan som somoguts pels vents glacials de l'adversitat i batuts per
1es tempestes rabitides de la desesperan9a, i quan a traves de la

nostra foWa i pecat, fem cap a 1es apartadea regions de la

destrucci6 i ens sentim frustrats a causa d'una estranya sensacw

d'enyorament, ens cal saber que hi ha Algil que ens estima, que te

cum de nosaltres, que ens enten i ens donara una altra oportunitat.

Quan els dies s'emosquemea i lea nits es fan UObregaes, podem
donar pcles que el nostre Deu combiDi en la seva natura1esa una

sintesi ereadora d'amor i de justicia que ens guiari per les valls

tenebroses de la vida fins ala senderols assoleUats de l'esperan9a i

la plenitude

Arriba la campanya presidencial de 1960, en la qual competien

Richard Nixon i John F Kennedy. Aquell personatge, Harris Wofford,

ara conseller privat de Kennedy, va fer-Ii observar que milions de negres

el votarien si tenia un gest d'apropament a King. Precisament en aquells

dies King complia quatre mesos de preso perque havia fet una

"·asseguda" en un restaurant per a blancs. Els bons oficis dels dos

germans Kennedy, John i Robert, van fer-lo posar en llibertat. Des
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d'aqueU moment Kennedy i King van estar amatents a seguir les

respectives carreres. Kennedy va comprendre l' enorme forca que podia

desplegar King, que ja era un simbol i un lider per als milions de negres

dels Estats Units.

El novembre de 1960 John Kennedy era proclamat president.

El 1961 diverses organitzacions recolzades 0 coordinades per Martin

Luther King_aconsegueixen que la comissi6 de comerc interestatal

prohibeixi la segregagaci6 en els viatges llargs en autocar, d'estat a estat

(comparar amb Montgomery)- A aixo va seguir mesos mes tard una

totalitzaci6: el mateix any el Congres per la Igualtat Racial va comencar

els viatges d 'Estat a Estat , negres i blancs, en els autocars mes

populars del pais,Greyhound f despres d'una sentencia del Tribunal

Suprem dels Estats Units. Mentrestant King ha passat a viure a

Atlanta, fa poca tasca de pastor a l'esglesia i es concentra en l'acci6 pels

drets civils.

El 1963 comenca una campanya a la ciutat de Birmingham, Alabama,

un deIs moments mes importants de la seva lluita al sud. Amb motiu

d'una manifestaci6 al carrer no autoritzada l'empresonen durant onze

dies i a la pres6 escriu la famosa Carta des de 1a preso de

BirmiDgbam. En aquella ciutat alguns clergues blancs havien qualificat

les protestes de King de poe sensates i fora de lloc- A1.Jegaven que
t:

semblaria que des de fora els venien a donar llicons. King es defensa :

.cS6c aqui perque m'hl haD cODvidat perc) sobretot perque aqui hi ha

injusticia. Jgual que e1s apOstols jo demo el meu rac6 i predico

arreu del mOD. Perque he viDgut a Birmiugbam? Jo DO puc estar

me oclOs a Atlanta sl a Birmingham cal fer manifestacloDS .Aqui els

blancs DO deixeD alternatlva a1s Degres, brutaUtat eD el tracte,

judicis denigraDts, bombes contra les seves cases I eagle-Ies.

HavieD prom_ que des- segregarieD, perc) jo veig arreu cartells

segregadors, ales botigues, les barberies, els despatxos, els hotels,

e1s autobusos, les fonts.
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II

Passem,doDcs, obUgadameDt a l'acclo directa. Pero ens demaDem ,

estem a punt de rebre cops sense tOrDarDos-hi? Estem a pUDt de

sofrir pres6?
Direu: per que acclo directa? No es mmor Degociar?

ResPODC: DO; l'opressor DO dODa mal la Uibertat voluntiriameDt.

Com voleu Degociar amb qui us recomana pacreDcia meDtre us

bastoneja, us avia gossos i us mata i tot?

20.000.000 de Degres SOD pobres enmig d'una societat rica. Que U

direu a la vostra filleta quaD us demani per que ella DO pot eDtrar

eD el parc d'atraccions? Li estem creant una personaUtat amargada

I amb una solada d'odi.

Direu: tu treDques la Del. Jo treDco una Dei injusta. Perque com

diu saDt Agusti, una Del injusta DO es Dei.

Que es una Dei injusta? La que imposa quelcom a una majoria per

obra d'una minoria. Qaatre regidors, i un cap de poUcia dieten la

Dei sense cUscutir-la amb el poble. Vol votar la geDt, tota la geDt?

Per que una DO poden?
Som persisteDts. Diem que DO podem admetre la injusticia. Els

aDtics cristians morien a l'am.t1tatre devorats per feres a causa de

Dels injustes. Per que era n.legal , sota Hitler, ajudar un jueu?

No podem esperar. Es l'hora de fer realla promesa de democri.cia i

canviar 1es Dostres queixes per UD himDe de germanor. Lincoln ho

va dir : aquesta nacio DO pot sobreriare si esmeitat esclava i

meitatWure.

Birmingham va quedar trasbalsada per la campanya de King. Una

ciutat de les mes grans on havia actuat": 350.000 habitants.

Poc mes d'un mes despres de la carta, va anunciar-se un acord entre el

Consell Municipal i els comercos , pel qual botigues, restaurants i

escoles seran des-segregades, augmentaran els llocs de treball per als

negres, i hi haura una aministia per als detinguts.

Tots aquests espisodis feien augmentar el nombre de negres que

perdien la por i tambe donaven ales a King per a fer manifestacions i
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actes cada cop amb mes resso, Ara abandona les ciutats del sud per

manifestar-se a favor dels negres de les grans ciutats industrials del

nord ,que tambe vivien en la pobresa . Una pobresa que:� ·---'_'O.��7 - _-:;,,-�

les ciutats es veu mes que no al camp. perque al camp ningu viu i dorm

al carrer entre cartrons, i ales ciutats si..

Al mes de juny d'aquell any singular de 1963, King encapcala una
marxa per la ciutat de Detroit, bressol de la industria automobilistica, i
el segueixen 125.000 persones.

Pen) sera a l'agost quan sobrevindra l'apoteosi. Martin Luther King
aconsegueix que arribin a la capital federal, Washington, 250.000
persones .Tota aquella avinguda fms a l'obelisc, plena de gent.per a un

miting que fara ell , i que es el mes vibrant parlament de la seva vida.

Ho va fer davant el Capitoli, al peu de l'estatua de Lincoln on pronuncia
el fames He tiDgut un somni,

He tingut un somni . EI negre encara no es Ware, cent anys despres
del ,est del President Lincoln. EI negre viu en una iDa soUtiria

enmig d'un immens ocei. de prosperitat material, desterrat en la
seva propia terra. La CODStltuciO I la DeclaraciO d'lndependencia
era la firma d'un pagare per a tot ciutadi deJa EEUU. Se U garantien
e1s drets a la vida, la Dibertat ,la recerca de la feUcltat.

Els EEU han incomplert aquest pagare pertocant e1s ciutadans

negres. Els ha donat un xec sense fODS. Pero aval venim a cobrar

aquestxec.
1963 no es un final sino el princlpl. No hi haud ni descaDS ni

tranquU.Utat a1s EEUU fins que a1s negres no se'ls garantebdn e1s

drets de clutadania..Mal no podrem estar satisfets mentre els

-nostres cossos, fatigats de tant de viatjar, no puguiD aIlotJar-se en
e1s motels de carretera I en els hotels de clutat. NI mentre un negre
de Mississlpl no pugui votar I un negre de Nova York consideri que

no cal votar.

Aval us die, amies, que jo encara tiDc un somni.

- -:�-- ..
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Un c1ia aquesta nacio s'aixecari i viura el veritable signifcat del seu

credo: afirmem que tots e1s homes son creats iguals.

Tinc un somni; que un c1iaf en e1s turODS vermells de Georgia e1s

fills dels antics esclaus i els dels antics amos, es puguin asseure

Junts a la taula de la germanor.

Tinc un somni, que els meus quatre fills, viuran un c1ia en que no

seran Jutjats pel color de la peU, siDo pels trets de la personalitat

Tinc un somni.

Algan dia les vans seran muntanyes i les muntanyes plan1iries, els

Docs mes abruptes seran anive11ats i els tor9ats seran adre9ats.1

reve1ada la g19ria de Deaf i sera unit tot el ge:uere huma.

Aquesta es la noatra esperan9a.

El discurs, molt llarg i exaitat, dit amb una veu que semblava venir de

les altures, va causar una gran impressio, la premsa seguia atentament

els passos de King, i el mateix la televisio, King sabia que l'equip del

president Kennedy estava molt interessat a veure com ell, King, feia

madurar tota la problematica dels negres. Aquell any 1963 era molt

prometedor.

Massa prometedor. El 22 de novembre d'aquell any el President

Kennedy moria assassinat.

El 1964 es convidat pel President Johnson ala Casa Blanca per assistir

a la firma d'una nova Acta de Drets Civils, ( Acta, en el llenguatge

politic america es unamena de Projecte de Llei ).Aquesta es bona

noticia.. Pen> King es apedregat aquell estiu per grups de joves negres

radicals, musulmans. Una mala experiencia,

Ai novembre d'aquell1964 Martin Luther King rebia a Oslo el Premi

Nobel de la Pau. Era la persona mes jove que mai l'havia rebut, 35 anys.

En el seu discurs les paraules finals eren
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Deixeu-me acabu expressant 1a meva personal conviccio que 1a

humanitat en certa manera sabra viure a l'altUl'a de I'ocasio donant

DOVes cUrectriua a una era que rapidament s'encaminava a 1a seva

perdiclo. A despit de les tensions I mcerteses d'aquest moment

s'esta produmt quelcom profundament significatiu. S' emonsen

veDa sistemes d'explotaciO I d'opresslo, I del ventre d'un mon &&gi1

surten a 1a Bum noua sistemes de justicia I igaaltat.

Gradualment s' obren portes d'oportunitats per a1s que estan a1s

estrats mea baixos de 1a societat. Els descamisats i descal90s de 1a

terra descobreixen-de mica en mica un sentiment de solidesa, I

van excavant un tUnel d'esperanqa que forada 1a negra muntanya

de la desesperacio..

EI 1965 es arrestat a Alabama durant una manifestacio en pro del dret

a votar. EI president Johnson eleva l'Acta de Drets Civils a Llei.

A partir d 'aleshores, King es dedica a problemes socioeconomics.

EI 1966 viatja a Chicago, als barris suburbials i de barraques per

cridar I'atencio sobre les condicions de vida dels molt pobres. Eleva una

peticio al govern perque prioritzi l'ajut als pobres amb 30 bilions de

dolars; diu que es el que se'ls deu als que han treballat tants anys

d'esclaus; demana plena ocupacio, ingressos anuals minims garantits, i

cases barates. Els exemples de gran pobresa que havia vist el van

moure per endegar aquesta campanya, que no era I'unica, perque

tambe comenca la Marxa contra la Por al Sud dels Estats Units.

Despres torna a Chicago i fa una campanya per acabar amb la

discriminacio dels habitatges, empleus i escoles. D'aixo en va dir la

Campanya pels Pobres, on tambe afegia dotacions per als discapacitats

per treballar.

Mentrestant, es arrestat sovint, per manifestar-se sense permis, per

donar suport a treballadors en vaga,
-

en diferents estats i ciutats,ara a

Birmingham, ara a Menphis.
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De l'any 1968 es el fames discurs Hepujat a la mumianua, dit a

Memphis, T��
A Memphis els treballadors negres de la neteja feia mesos que estaven

en vaga. Martin Luther King hi va per donar-los suport.

Els treballadors de la neteja urbana, majorment negres, demanaven

mes bon material i millors condicions: els dies de pluja no treballaven ni

cobraven, per exemple . Els treballadors blancs els dies de pluja no

treballaven pero cobraven. Fins que dos obrers negres van morir

esclafats per causa d'un compressor defectuos del seu carnic. La

Conselleriamunicipal paga un mes de salari a les families i 500 dolars

pels funerals. Ningu del consistori ana a l'enterrament. L'alcalde era

furiosament contrari a millorar les condicions laborals dels negres .

Llavors una coalicio de grups reIigiosos, laborals i d'associacions de

veins dona suport a la sostinguda vaga i ales marxes de protesta, ales

quals respon la policia, a ordres de l'alcalde, amb gran brutalitat.,

apallissaments, atacs dels gossos, manegues d'aigua Es tallen les

converses que mentrestant tenien els vaguistes i l'alcalde.Un noi de 16

anys es mort per un tret policial.

La situacio era la mes perillosa possible. Grups antinegres aprofitaven

aquell conflicte per mostrar.se mes bel-ligerants i amenacadors. EI

servei de seguretat de Martin Luther King li aconsella molta prudencia,

que faci, si vol un discurs, pero que no desfili pel carrer.

Llavors , la nit del 3 de marc'de 1968 King fa el seu discurs a Memphis,

amb un ambient enrarit ala ciutat, perque el boicot i la vaga feia dies

que duraven. EI discurs es una mica mes aspre que no els feia abans,

demana una actitud de resistencia total, que no es temps de floritures ;

en aquest discurs utilitza frases de la Biblia en contrast amb la reali

tat del carrer :Parla de les llargues uniques blanques dels

benaventurats, dels rius de llet i mel significant l'abundancia, i de pujar

al cim de la muntanya des d'on es veu la Terra Promesa. Va ser un

discurs profetic,

,
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Esta molt be de parlar de Bargaes tUDiques blaDqUes, amb tot el seu

simboUsme; pero de fet aqui baix hi ha geDt que Decessita de

seguida roba i sabates. Esti. be de parlar de dus de Bet i mel pero,

Deu ens ha ordeDat de teair cura de les barraques d'aqui bam, i dels

DeDS que DO podeD fer tres ipats diaris.

RealmeDt que passui? Tant se val el que passi. Aquestmati sis

persoDes hem agafat I'avio a Atlanta. EI pllot ha parlat pels

altaveus . "lameDtem el retard a ealairar-Dos, pero com que portem

a bord el doctor Martin Luther Kiag eDS hem hagut d'assegurar de

revisar tots e1s equipatges, que res DO escapes a la Dostra

meticulosa iaspeccio. I tota la Dit hem tingut I'avio protegit i

vigilat.

I he arribat a Memphis. I alguns han comeD9at a parlar d'ameaaces,

i del periUs que eDS eDvolteD. Que em podeD fer els meus exaltats

germans blancs?

No se que em passari.. Ens espereD dies dificils. Pero ara DO hi

penso, perque he puJat a la muatanya. No estic aagoixat.

Com tothom, m'agradaria viure molts aDYs. La loagevitat te la seva

importiacia. Pero DO hi penso, ara com ara. Nome. vall fer la

voluatat de Deu. I en m'ha permes de pujar a la mUDtanya.1 he

mirat des de dalt i he vist la Terra Promesa. Potser DO hi podre

anar amb vosaltres. Pero vuU que aquest vespre sapigueu que

Dosaltres, com a poble, arribarem a la Terra Promesa I

Aquesta nit sOc feli9 ---Res DO em famal- No temo aiag6 ---Els

meus u1ls haD vist la gloria del SeDYor ressuscitatJ

Martin Luther King tenia reservada la cambra 306 al segon pis del

Motel Lorraine a Memphis. La tarda del dia 4 va sortir al balco a parlar

'I



amb un music que havia de fer un concert aquell vespre.Despres es va

quedar sol al balco, Eren les sis i un minut de la tarda quan el van

assassinar. Un sol tret. De rifle ,disparat des de fora del Motel. La bala

entra per la galta esquerra, rebenta la mandibula, arriba a la columna

vertebral i s'allotja a l'espatIla. A les set i cine de la tarda despres

d'una operacio d'urgencia a pit obert, l'Hospital el declara mort.

L'autopsia revela que malgrat tenir nomes trenta.-nou anys , el seu cor

era el d'un veIl de mes de seixanta.

Immediatament a tot el mon esclataren protestes, manifestacions i una

commocio especial entre els negres. Robert Kennedy demana de seguir

l'exemple de Martin Luther King.. EI President Johnson declara dia de

dol el 7 d'abril. 6'- VI _�
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AI. funeral, segufnt la seva voluntat, no es va parlar de les seves

condecoracions, premis i honors, nomes va esmentar-se que

va esforqar-se a doaar meDjar ala pobres I vestits ala despullats ,

.. aDar cODtra 1a guerra I va estimar i servir 1a Humaaltat ..

Mahalia Jackson va cantar la canco predilecta de King: D6na'm la md,

Senyor.

Es va detenir un sospitos, un petit delinquent, el qual confessa el crim a

canvi de no rebre la pena de mort. Fou condemnat a 99 anys de preso,

Pero en realitat, com en el cas de John i de Robert Kenendy, tot i que

no s'ha pogut mai aclarir, darrere l'assassinat de King hi havia una

conspiracio, EI desgraciat que prem el disparador no es res al costat

dels poderosos que li donen l'arma .

Com va dir un comentarista " Un desgraciat que no valia dos dolars va

acabar amb la vida d'un home que tots els diners del men no haurien

pogu t comprar",

L'Espluga, 13 octubre 2011
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