Espai d'Opinió

D'AQUÍ

I D'ALLÀ

Divagar
Ignoro si passa a la majoria de persones de la meva edat, nascudes al primer quart del segle passat. Particularment, sóc incapaç d’assimilar els grans avançaments científics efectuats a partir de la segona guerra mundial. Els que vam néixer gairebé
amb la llum de carbur, ens hem desenvolupat en un parell de fils
elèctrics i ens és molt difícil comprendre els més moderns aparells electrònics, des de la TV passant per la telefonia mòbil,
commutadors, ordinadors, internet, compact discs, satèl.lits i, els
que és pitjor, armes teledirigides, anomenades intel.ligents i una
sèrie sense fi que no sé ni quin nom tenen.
Fins que em vaig jubilar no em va ésser fàcil adaptar aquells
nous descobriments que m’afectaven; però quan vaig tenir els
65 anys enganxats a l’esquena, el meu cervell es va rebel.lar i
va dir prou. Així es va quedar: aturat permanentment i solament
capaç de divagar, arribant a la conclusió que aquelles coses
que no entenc, que són moltíssimes, procuro no intentar d’entendre-les, així estic més tranquil.
El més curiós és que aquests tipus d’aparells que ho fan tot, a
més de no entendre’ls m’impressionen; més que un respecte
diria que em causen temor; però quedo enormement sorprès
quan criatures al voltant dels 10 anys els fan anar exactament
igual que un pilot de F1 amb el seu prototip .
Dono molta importància als que han estat positius per la medicina, avui és molt elevat el percentatge en encertar diagnòstics
i aplicar degudament el medicament de curació. Si els primers
mandataris de les grans nacions mundials continuen amb la
contaminació mediambiental, es pot afirmar que ens curarem
d’una cosa; però ens mataran per l’altra.
Continuem divagant: en deliqüència, sóc partidari que qui la
fa, la pagui. En un robatori, hauria d’ésser castigat per la justícia
proporcionalment al valor sostret.Avui no és així: si hom fa un
robatori, per exemple superior als 10 milions d’euros, en sortirà
ben lliurat pagant un milió per la llibertat vigilada, i a viure. L’infortunat que tingui l’acudit de només emportar-se uns 10.000
euros, està ben arreglat: arrossegarà cadenes una infinitat
d’anys, excepte que es tracti de la banda dels peruans que es
mofen de la policia i la justícia.
Si ens trobem amb lladres dins de casa, hem de tenir molt
d’enteniment i sang freda, no els toquis ni els insultis, te la podries carregar; és aconsellable que siguin tractats amb el màxim
de respecte, inclús d’excel.lència, i els donis tota classe de facilitats per tal que el seu robatori sigui un èxit. En el seu comiat,
encara que et quedis amb calçotets, és millor fer-ho amb un bon
cava; així possiblement evitaràs reclamacions.
Un dels anteriors ministres de l’interior, va gravar un disquet
tan bon punt va prendre possessió del càrrec, sempre deia el
mateix respecte al nombre de morts provocats per ETA. Això sí,
anava a tots els enterraments; però sigui per falta de voluntat o
per incapacitat, anem de mal en pitjor. Els que moren d’aquesta
organització manipulant artefactes explosius per matar ciutadans anònims innocents , els seus capitosts demanen que siguin nomenats fills predilectes del poble d’origen, amb manifestacions i pancartes reivindicatives, com si es tractés d’Agustina
d’Aragó.
Amb aquest pas, ens podem trobar que facin retirar els sants
de les esglésies i siguin substituïts per “herois” d’ETA.
En política - tant li fa l’espanyola com la catalana- no s’aprecien diferències, cada dirigent polític s’ha confeccionat la seva
pròpia cana a la mida convenient per amidar la democràcia del
país al seu propi gust; tot depén de la intensitat d’interessos

econòmics que vulgui acumular. D’idealistes, ben pocs. Ni a un
d’aquests professionals polítics no els ha interessat de descobrir que la democràcia no està renyida amb l’ordre i la justícia.
Els que repetidament s’omplen la boca i esgrimeixen el que són
els drets humans, malament, la major part se’n foten, n’han prescindit totalment; però si són enxampats per provocar un desmesurat escàndol, després els reclamen amb privilegi.
Espanya està dominada pel capitalisme, encara falta molt de
rodatge per arribar a una democràcia acceptable; aconsellaria
als pares de la pàtria que donessin un cop d’ull als països nòrdics d’Europa, Suïssa i també Canadà; tenen molt per aprendre.
Amb tot, em pregunto cap on s’encamina la joventut actual,
que hauria d’ésser una de les principals precocupacions governatives. Afortunadament, no tots; però malauradament una massa elevada majoria, drogues, alcohol, sexe i violència són les
seves prioritats. Difícil veig que, en un immediat futur, puguin
establir una base sòlida per crear una família. Si hom tracta de
fer-los comprendre la seva equivocada conducta, t’enviaran a
fer punyetes com si fossis un subnormal .
Cal reconéixer que tot el que és bo en avançaments científics
es deu a les generacions actuals; però, per més que ens costi
d’admetre, també tot el que és dolent; la desmesurada afecció
al diner ha provocat estralls a la salut de la joventut, amb el tràfic
i comercialització de tot tipus d’estupefaents, com també les elevades tècniques en armes mortíferes de guerra per matar a
mansalva bona part de la humanitat; no poden constituir motius
d’orgull per als seus inventors.
Per la meva part, si em fos donat escollir una època per tornar
a viure, possiblement escolliria l’entremig de la que va de la llum
de carbur a la dels satèl.lits que van a Mart. Per cert, què hi farem
a Mart?El destruirem com estem fent amb la Terra?
Com que considero que ja he divagat més que el suficient,
deixo per a una altra ocasió altres temes; com per exemple: el
problema dels pèssims drets humans de què gaudim.
El diccionari de la llengua catalana diu de divagar: vagar,
anar-se’n d’un costat a l’altre fora del lloc on caldria estar. Deixar
anar la pensa, el discurs, d’un costat a l’altre, especialment allunyar-se de l’assumpte que es tracta, fora dels límits de la raó.
El possible lector podrà escollir el que cregui més adient.
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