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Tornem a ensopegar
Aquests dies he estat llegint dos llibres, d’aquells que fan mala
consciència: «Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen», i «Les
causes pendents»( que no perdudes); ambdós llibres nous i
disponibles a la Biblioteca per obra de la bibliotecària i dels
diners del poble.
Dos llibres per refrescar la memòria, un ajut imprescindible en
aquests temps d’oblit i egoisme.
L’un parla de l’experiència dels refugiats republicans en camps
de concentració i extermini francesos i alemanys, des de les
vivències i fotografies robades a les SS. A més, el llibre conté el
testimoni de Francesc Boix en els judicis contra alguns nacional-socialistes genocides, on ja s’intueix el desinterès d’aquest
tribunal pels homes i els pobles des de la «justícia internacional».
L’altre llibre conté un seguit de converses en forma d’entrevista amb vuit «cracks» morals (a mi me’n donen molta, de moral)
d’aquest planeta: el bisbe Pere Casaldàliga, activista en favor
dels pobles indígenes a preservar-se; la Núria Cadenes, víctima de la justícia espanyola; en Pep Riera d’Unió de Pagesos;
en Josep Ricard, jesuïta al servei dels refugiats; en Martí Boada,
premi global 500 de nacions «unides»; Hebe de Bonafini, revolucionària de 72 anys sense pèls a la llenga; Leonardo Boff,
teòleg de l’alliberament i de l’ecologia; i Joan E. Gracés, assessor de Salvador Allende (víctima de l’acte terrorista comés pels
Estats Units d’Amèrica l’11 de setembre de 1973, fa quatre dies,
quan el caudillu encara terroritzava).
El llibre narra les lluites que han viscut i viuen fins l’actualitat,
lluites per diferents causes; causes que voldrien perdudes alguns, causes pendents pels defensors de l’ésser humà, causes
per la resisistència davant l’imperi en qualsevol de les seves
facetes destructives.
Aquests dos llibres m’han recordat que el famós holocaust
europeu, amb protagonistes íbers, encara no se n’ha fet justícia,
ni se n’han arrencat les seves arrels. L’imperialisme de torn continua sotmetent als pobles que li dóna la gana, de forma militar
(OTAN, forces de «pau» espanyoles, paramilitars,...), econòmica
(FMI, BBVA, explotació humana,..) i/o cultural (consumisme destructiu, robatori del temps, malalties nervioses, comerç d’humans,...).
El judici als nacionals-socialistes assassins i torturadors, no
s’acabà amb els pocs nazis condemnats, falten molts altres nacionals que s’escaparen o es camuflaren sota el vel de la democràcia d’Espanya, França, Estat Units d’Amèrica, Britània, Turquia,
Marroc, Rússia, Aràbia, Talibània, Xile, Xina, .... i d’altres nous
que en recullen la seva horrorosa herència. Encara és hora que
s’hagi de fer justícia, una justícia fins el moment impossible per
les lleis que tenim, que amparen la immoralitat. La lluita continua; les condicions socio-polítiques no han canviat tant com
ens pensem; per això hem de continuar dient no a l’imperialisme, no al feixisme, no a l’autoritarisme. Sí al diàleg, sí a la cooperació, sí a la democràcia popular, sí a la cultura. Les fites no
han canviat.
No podem oblidar, per molt que volguéssim. L’horrorosa actualitat internacional, nacional i local, ens colpeja l’enteniment
cada dia i l’ombra del feixisme, disfressada de falsa democràcia, avança arreu, inclús a Cassà.
Fa poc, es disparaven les alarmes perquè l’extrema dreta democràtica europea (quina fal.làcia! ) arrenca vots entre les classes populars, fartes de ser les últimes de la fila i excloses del
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somni de la riquesa i el luxe. Aquí no ens cal l’extrema dreta, el
nacional-catolicisme del PP, el trobem avui renovat en el govern
de l’Asnar, dominat per ministres de la secta de l’Opus Dei i de
Legionarios de Cristo, amb actituds de falsedat, incultura i d’extrema xuleria i agressivitat social.
Per què ha guanyat posicions en Le Pen i tots altres autoritaris
(o feix-istes, que porten un bon feix de..., bitllets)? Doncs perquè
el socialisme moderadíssim que col.labora amb el poder dels
grans capitals ha desenganyat molts votants, que han deixat de
votar, mentre que el socialista d’arrel, l’altruista, el solidari, amb
vocació d’ajut ha estat essent calumniat en totes les esferes. El
socialisme es troba en hores baixes.
Una mostra és la societat espanyola, una societat amb dos
valors democràtics imperants: l’egoisme profund, i els diners. La
resta pels jipis ecologistes fumadors de porros, fills de satan o
de la mare Teresa de Calcuta.
En cas que algu gosi envair aquest egoisme profund o vulgui
una part del pastís de diners, llavors apareix (i l’estem vivint en
la nostra vida quotidiana), el menys democràtic valor, el de la
pertinença a una raça, la blanca, la francesa, l’espanyola, la
jueva, la cassanenca; de races n’hi ha per triar i remenar, i la
«millor» és la pròpia, la de pura cepa vaja, com si fóssim animals
de granja , una colla de porcs, de dòcils ovelles de ramat,
d’aburrides vaques de granja.
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