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uLA CARACOLA

L’estàtua de Moncho
Amigo a la ciutat de la
Corunya està situada de
cara al mar; acostar-s’hi
permet escoltar els se-
crets del mar. 

                                                          DESCANSOS    

Pep 
Garcia

PROMOTOR I GESTOR CULTURAL

L'hora de les
abraçades...,

segadors!
Ganes de parlar de qualsevol altra

cosa que no sigui la cosa. Però
res no té prou interès ni en tinc
prou ganes. Aparentment. Tan-

tes coses que tinc per dir, tantes, que no
tinc paraules. Aparentment. I ens passa a
molts això, crec. Ja ho deien les àvies: la
processó va per dins. Ens pensàvem que el
procés, tots aquests anys d'engrescat pro-
cés, anava per fora i aquesta setmana hem
descobert que el procés va per dins. Per
dins de cadascú. Plorar, ràbia, tristesa,
il·lusió, por, companyia, sentiment de país
i de cadascú amb cadascú. Jo dimarts vaig
descobrir que el procés també m'anava per
dins quan, a Vilafranca, després d'una con-
centració multitudinària, vam anar a salu-
dar els pagesos que ens esperaven amb els
seus tractors. Un munt de tractors. Em vaig
descobrir aplaudint tractors com no havia

fet mai. Pagesos, defensors de la terra.
Què t'està passant? Coi, que estimes la
terra. És bonica, una terra que aplau-
deix els pagesos armats amb tractors i
estima els bombers disposats a tren-
car-se la cara per tu. És bonic.  És es-
trany. És aquí on som. Estimo els

bombers i faig callar el rei a cops de casso-
lada molt emprenyat, per dins, perquè po-
ques hores abans, 70 bèsties disfressats de
guàrdies civils embogits han estomacat
mig Fonollosa. El meu país és molt petit
però és ple de Fonolloses indefenses. I ara,
pel que es veu, ple de policies indecents.
Callo. I gràcies, President, per dir «això, no»
al rei, en nom de la majoria del poble. I faig
callar el whatsapp. Aquests dies no haurien
existit sense el whatsapp, però també l'he
d'apaivagar una mica i prendre l'aire i dei-
xar passar consignes, crides, manifestos,
consells, també, notícies falses i respirar
mentre m'adono que les nostres paraules i
els nostres gestos ens van en contra quan
són posats en boca d'ells. Del que fem en

diuen tumult. Del que pensem en diuen
sedició, del que sentim en diuen ràbia i,
com a única resposta, «a por ellos», que
som nosaltres. I aleshores, què dic, què
faig, què escric? Si demà és dilluns, a la tar-
da, potser ens haurem autoproclamat in-
dependents. I sento que no hi ha una altra
sortida però tampoc sé si és ara mateix a
les nostres mans.  Ens ho faran gruar fins a
a límits insospitats. Ho tenim a tocar, sí,
potser demà a la tarda. I mentrestant, ama-
tents, en guàrdia amb les nostres emocions
que són d'estima i no pas d'odi. Ho tenim
clar tots, això. Us estimo. I què s’ha de fer?
Abraçades. És el torn de les abraçades. De
tocar-nos la pell, de mirar-nos als ulls i
d'abraçar-nos a desconeguts del sí i a co-
neguts del no. I conjurar-nos que sabem
qui som,  com som i el que volem. I que ho
volem per a tots. I que és tan poc el que vo-
lem... dignitat, respecte... que això ho vo-
lem tot. I ho seguirem dient per dins enca-
ra que sigui sense dir-ho per fora.  Perquè
allà no ens volen escoltar. I encara menys,
entendre.  Sap greu dir-ho, però, així com
som, no ens volen. Doncs som així, com
som, i no pensem canviar. Abraçada.
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La bona educació

Potser sí que el govern, en la càrrega policial
de diumenge passat, s'esperava per part
dels ciutadans que feien pinya davant els
col·legis electorals una rebuda com la po-

dríem trobar descrita en un manual d'urbanitat. És a
dir: quan s'atansi el senyor guàrdia, cal desitjar-li
que tingui un bon dia, a l'arribada, o que l'hagi tin-
gut, en retirar-se. És important adreçar-s'hi amb
l'educació i el respecte que es mereix tot represen-
tant de l'ordre. Doneu-li l'opció de ser atès en català
o en castellà. Un cop de porra, en català; dos, en cas-
tellà. Si el cop us fa mal, procureu dissimular: les
ganyotes són de mala educació, així com els crits i
els gemecs. No fomenteu amb la vostra expressió de
dolor més violència. Al capdavall, ell està treballant i
qui treballa no vol ser molestat. Si de cas porteu ulle-
res, llanceu-les ben lluny, i impediu així que el guàr-
dia es pugui fer mal quan us clavi les empremtes
dactilars als morros. Demostreu-los que els catalans
som considerats agenollant-vos amb els braços
oberts. No els obligueu a haver d'alçar la porra per
damunt de l'espatlla.  Si comenceu a sagnar, eviteu
esquitxar els agents, ja que com que no porten da-
vantal es poden tacar i no sempre la mare els queda
a prop per rentar-los la roba. Si sou dones i us sem-
bla que aprofiten l'avinentesa per magrejar-vos els
pits, no malpenseu. És fàcil que, com que duen la
cara tapada, els confonguin amb els poms d'una ca-
laixera. Si veieu que claven garrotades en l'aire,
guieu-vos la mà. Una garrotada fora de la mà no saps
on pot anar a parar. Pot ser que us petin algun os, us
buidin un ull o us girin el coll del revés. Si això passa,
només heu de deixar passar unes quantes hores,
plantar-vos davant el televisor i esperar la comparei-
xença del ministre: ell mateix us farà saber que no
heu pres cap mal. També us
dirà que, mai que es repeteixi
la topada, acomiadeu el guàr-
dia oferint-li l'altra galta.    
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«Del que fem en diuen tumult. Del que
pensem en diuen sedició, del que sentim en
diuen ràbia i, com a única resposta, ‘a por
ellos’, que som nosaltres»

«Què t'està passant? Coi, que estimes la terra.
És bonica, una terra que aplaudeix els pagesos
armats amb tractors i estima els bombers
disposats a trencar-se la cara per tu»

Sònia Parra Garcia


