Cugat.cat / noticies
Arcadi Oliveres, un pensament que perdurarà
Hi ha persones discretes, que viuen sense fer soroll, la veu de les quals, quan ja no hi són, perdura a
través del temps. Són persones que no parlen mai per parlar, sempre enraonen, i que, quan ho fan,
emeten reflexions que forcen l'interlocutor a reflexionar també i a formular-se preguntes que tal vegada
no s'havia plantejat mai. Arcadi Oliveres era una d'aquestes persones. I el seu pas per la vida ha estat
una sort per la llavor que hi ha deixat.
Arcadi Oliveres era santcugatenc i universalista. Universalista de debò, autèntic, dels que creuen en el dret a la
llibertat dels pobles i que no defensen lleis ni constitucions que criminalitzin la voluntat de cap país a l'hora de
decidir el seu futur polític per mitjà d'un referèndum. Arcadi Oliveres mai no hauria apallissat la ciutadania al
peu dels col·legis electorals per gosar posar una papereta en una urna ni tindria exiliats ni persones innocents
tancades a la presó. No ho hauria fet perquè era un demòcrata de pedra picada, molt més que algunes de les
veus que ara el glosen però que pertanyen a l'òrbita de partits nacionalistes espanyols repressors de les
llibertats que ell defensava.
Arcadi Oliveres era antimilitarista i anticapitalista. No creia en els valors de les armes ni en els valors de
l'Ibex35, perquè són valors que esclafen l'ésser humà i que el fan captiu de l'autoritarisme i de la manca
d'escrúpols. Els valors del gran capital esclafen despietadament la gent i fomenten l'exclusió social. I els valors
de les armes, suposen una cursa inacabable que forma part d'un joc industrial pervers entre els qui les compren
per reprimir, conquerir, dominar, imposar, massacrar..., i els qui les fabriquen, diuen, com a contrapès als
primers. La part diabòlica és que tota la repressió, tot l'anorreament i totes les massacres d'aquests primers
estan fets amb armes que els han venut els segons. Ves per on, sense matances no hi ha negoci.
L'Estat espanyol, concretament, dedica 56 milions d'euros a despesa militar cada dia. Cada dia!
L'autoanomenat "Gobierno más progressista de la historia" dedica 20.000 milions d'euros anuals a aquesta
barbaritat. Però en realitat són molts més, perquè hi ha milers de milions que es dissimulen a través d'altres
ministeris i partides fantasma. Tot plegat són diners que, si anessin destinats a l'economia productiva i a les
demandes socials (subsistència, exclusió, desigualtat, sanitat, educació, investigació, cultura...), millorarien les
condicions de vida de la gent. Però tot forma part d'una gegantina espiral d'hipocresia. La mateixa hipocresia
que rescata bancs amb els diners de la gent més indefensa i que destinarà bona part dels fons procedents
d'Europa al cercle de l'Ibex35 on hi suquen, de manera directa o indirecta, tot una colla de noms que es
dediquen a anar pel món impartint remunerades lliçons de democràcia.
És un gest positiu que la Generalitat concedeixi la Medalla d'Or a títol pòstum a Arcadi Oliveres. És un acte de
reconeixement a la seva trajectòria i a la seva lluita, com també ho ha estat l'homenatge que li ha fet Sant
Cugat al Claustre del Monestir amb participació de la seva família. Però, com deia al començament, el que és
veritablement transcendent, allò que realment perdurarà, serà el ressò de la veu i del pensament de l'Arcadi.
Les seves paraules fomentaven una presa de consciència solidària i ens interpel·laven per fer-nos reaccionar
davant el fet que la depredació del planeta i el creixement indefinits constitueixen una espiral letal que porten
la humanitat i el seu hàbitat a la destrucció. Tanmateix, tot podria canviar, si volguéssim, perquè la gent tenim
molta més força i molt més poder dels que ens pensem. El problema és que no ho sabem o no volem saber-ho.
VÍCTOR ALEXANDRE és escriptor i periodista
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