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Des de la Mota...

Sóc pare de tres fills. Treballo d’educador en una escola de 
primària. La meva feina és ensenyar als alumnes a com-
portar-se, a conèixer els seus límits, a compartir, a cuidar 
les coses i cuidar-se, a controlar-se. 

11 de setembre. Em va causar molt bona impressió la 
manifestació de Barcelona. Deixant de banda l’aspecte po-
lític i sense voluntat de posicionar-me en cap bàndol, crec 
que va ser un exemple de civisme, de respecte i de claredat 
d’idees. D’una manifestació així només se’n pot esperar 

un futur correcte i més just..., a condició que aquest res-
pecte, civisme i claredat d’idees no siguin flor d’un dia.

15 de setembre al matí. Alguns carrers de Verges ja no 
llueixen la decoració de festa major; molta part dels de-
corats estan estripats. A la Mota, ampolles de vodka tren-
cades a deu metres de la paperera. Al rec de Molí, quatre 
contenidors a l’aigua. Les deixalles suren: alguns vàndals 
han fet la seva festa particular. 

El rètol que hi ha a la Mota, amb un mapa i on s’expli-
quen detalls de Verges, està ratllat, ple de pintades, algu-
nes de les quals són imatges en forma d’estelades. Quin 
model de poble, de país presentem? És normal això?

Una cosa es contraposa a l’altra. D’una banda, dema-
nem la independència argumentant que som un país 

madur, responsable, i, d’una altra banda, ens comportem 
com a vàndals. Què demanem amb aquests comporta-
ments, llibertat o mà dura? Estem realment preparats per 
a ser independents? Prenem països com Suïssa, Noruega 
o Dinamarca com a exemple. En una festa major poden 
produir-se alguns desordres potser a les grans ciutats, però 
en un poble petit és difícil que això succeeixi. En aquests 
països més avançats que nosaltres, la gent sol cuidar el que 
és públic, sol col·laborar amb el que és de tots. Si accep-

tem com a cosa normal la 
destrossa, com no podrem 
acceptar la corrupció, la 
manefleria i tots aquests 
mals dels quals ens quei-
xem tant?

Crec que no hi ha es-
tructura política, ni estat, 
ni forma de govern que 
s’aguanti si la gent no sap 
comportar-se amb respecte 
i dignitat. Ni socialisme, 
capitalisme, comunisme, 
dreta, esquerra, Espanya 
o Catalunya no es poden 
aguantar si la gent no és 
responsable, si no cuida el 
seu país, si no es controla. 

Si realment ens creiem 
l’esperit de l’Onze de Se-

tembre, ens tocarà fer un esforç important per a educar els 
fills, el nostre jovent, la nostra gent, en la responsabilitat, 
a tenir cura dels béns públics, a saber parlar sense insultar, 
expressar-nos sense ferir... Només així és com en el futur 
es pot defensar la credibilitat d’un país.

A mi, com a educador, em toca educar cada dia; com a 
pare, m’ha tocat i encara em toca; com a persona, encara 
vaig aprenent a comportar-me com a ciutadà. 

Espero que al matí del dia després de la propera festa 
major pugui passejar-me per Verges i pensar: «Anem bé, a 
Catalunya i a Verges, hi ha rauxa, però no es perd el seny.» 

LLUÍS VILANOVA

El lector escriu


