
Corrosiva enveja 
Els pecats capitals que s’enu-
meren a la tradició catòlica i 
també per plomes tant emi-
nents com la de Dante Alighieri 
no són només patrimoni de la 
fe cristi ana o de la literatura 
universal. Aquesta sistemati t-
zació dels excessos que acostu-
mem a cometre és quelcom in-
herent a la nostra evolucionada 
espècie i les seves divulgacions 
per part de certs àmbits no els 
fa patrimoni d’aquests. Ans el 
contrari.

L’enveja és una sensació 
estranya i esti c convençut que, 
tal com passa amb les altres 
passions de la llista, no és del 
tot volguda conscientment per 
qui la pateix, vistos els seus 
nefastos resultats. La literatura 
psicològica ens ajuda a com-
prendre l’arrel causant d’aques-
ta patologia de la conducta, 
però no ens dóna eines per 
exterminar-la de la nostra pràc-
ti ca social habitual, per oblidar-
nos de la seva existència. La 
posada en escena de l’enveja 
té un element social bàsic, ja 
que és a través de les relacions 
que sorgeix, creix i s’instal·la en 
nosaltres. Un cop el procés de 
maduració del virus està com-
pletat i la seva extensió ocupa 
totes les nostres activitats i 
pensaments, la marxa enrere 
és quelcom que adquireix una 
gran complicació.

Hi ha qui ho percep com 
un problema i intenta posar-hi 
remei, hi ha qui no se n’adona 
i ti ra endavant, hi ha que ali-
menta el seu creixement i el fa 
estendre’s potencialment dia a 
dia, i hi ha qui se n’adona, però 
no té intenció de fer res (l’en-
veja combinada amb la peresa, 
oferta del mes: 2x1!). 

A banda de les diagnosis i 

ajuts professional als quals es 
pot recórrer per  pal·liar-ne els 
efectes i, en el cas més desit-
jable de tots, eliminar la plaga 
del nostre laberint psicològic, 
hi ha un símptoma que qual-
sevol de nosaltres és capaç de 
reconèixer sense cap difi cultat: 
la infelicitat i la sensació de 
ressentiment constant que 
l’enveja provoca en nosaltres. 
El caràcter s’amarga, els recels 
creixen, la suspicàcia s’agudit-
za, la desconfi ança sorgeix del 
no res, ... i com a resultat de tot 
plegat, la relació amb les altres 
persones pateix una mutació i 
la nostra visió de la realitat es 
distorsiona. 

Soc de la creença que les 
persones som més intel·ligents 
o intuïti ves del que creiem o 
del que acostumem a practi car. 
Res del que he dit aquí és llavor 
nova ni descobriment de la 
sopa d’all. Ara bé, la senzillesa 
és un remei que cal tenir en 
compte per combatre aquesta 
plaga de proporcions bíbliques, 
aquesta infecció vírica univer-
sal que fa de nosaltres pitjors 
persones i del món, un niu de 
teranyines relacionals malal-
ti sses i viciades. La senzillesa 
es pot aplicar en peti tes dosis 
en molts aspectes de la nostra 
vida i ens pot ajudar a millorar 
com a persones individuals 
i socials. Els nostres avis ens 
deien que si una sabata feia 
un descosit, calia apedaçar-la 
per tornar-la a fer servir. Avui 
en dia, els nostres “amics” els 
anuncis ens recomanen que 
comprem una de nova. Jo no 
vull una sabata nova, vull la 
meva sabata ben cuidada i 
apedaçada, si cal, per circular 
per la vida valorant cada passa 
que dono. 
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Els governs del PP a nivell de 
l’estat i de Convergència i Unió 
a Catalunya estan destruint 
allò que constitueix el pal 
de paller del nostre precari 
estat de dret, els Serveis Pú-
blics essencials: la Sanitat, 
l’Ensenyament i els Serveis 
Assistencials.... Aquests ser-
veis públics no tan sols eren la 
columna vertebral del nostre 
feble Estat del Benestar, eren 
i són la essència mateixa que 
ha de permetre que tots els 
ciutadans, amb independèn-
cia del seu origen o de la seva 
fortuna, ti nguin garanti des les 
atencions bàsiques.

Les polítiques fiscals del 
govern ens allunyen de la 
senda de la sorti da de la crisi 
i ens acosten a l’abisme de 
la recessió. Per a molts és la 
desesperació, mentre que a 
una peti ta minoria els permet 
nedar en un mar d’oportuni-
tats on naufraguen les espe-
rances de milions d’honrats 
ciutadans.

Hi ha alternati ves viables. 
Les mesures que caldria pren-
dre han de situar com ele-
ments fonamentals: en primer 
terme, la necessitat de sorti r 
de la crisi i la creació d’ocu-
pació; en segon terme, cal 
que siguin equitati ves en la 
distribució de l’esforç entre 
tots els agents, atenent a les 
possibilitats i les responsabi-
litats; i, en tercer terme, cal 
mantenir allò que és essencial 
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ara per impedir el trencament 
social del nostre país. Cal ga-
ranti r els elements bàsics de 
l’estat de dret i els referents 
de decència necessaris perquè 
una societat que es vol lliure i 
democràti ca pugui funcionar.

Cal construir instruments 
de protesta, de rebeŀlió i 
de lluita contra la por, però 
també de solidaritat i suport. 
No podem esperar que les 
elits dominants ens treguin 
d’aquest atzucac. No tenen 
credibilitat. Les mou els seus 
interessos iŀlícits, allunyats de 
les necessitats de la majoria 
del poble treballador. Uns 
interessos que han trobat la 
complicitat de bona part dels 
mitjans de comunicació instal-
lats en el discurs de la por i la 
insolidaritat.

Per tot això, nosaltres, 
organitzacions i ciutadans de 
Rubí, ens consti tuïm en Plata-
forma en Defensa dels Servies 
Públics i volem tornar a fer 
palès el nostre total rebuig a 
les retallades que s’estan efec-
tuant en els serveis públics 
més essencials: la sanitat, 
l’educació i els serveis assis-
tencials a les persones.

Denunciem que la situació 
actual és responsabilitat di-
recta d’aquells que la van 
provocar: 
1.- Dels especuladors - fi nan-
cers i immobiliaris- i els grups 
polítics que van incentivar 

aquesta situació permetent 
que el govern de José Maria 
Aznar aprovés la Llei del Sòl, 
origen de l’escalada de preus i 
de la bombolla immobiliària.
2.- D’aquells governants que 
han permès les pràctiques 
fraudulentes i el descontrol de 
la banca, la qual cosa ha ti n-
gut com a conseqüència que 
milers de milions d’euros de 
tots els ciutadans hagin anat a 
parar a empreses privades.
3.- D’aquells que generen la 
corrupció i el frau fi scal i dels 
que permeten la seva exis-
tència.

Reclamem  que els costos 
d’aquesta situació es repartei-
xen de manera justa, en funció 
de les responsabilitats i de les 
capacitats de contribuir. Re-
butgem fermament la direcció 
que han pres les mesures dels 
governs de la Generalitat i de 
l’Estat que fan recaure en els 
sectors més febles de la socie-
tat el pes de les retallades.

Estem convençuts que hi 
ha altres camins, ritmes i ac-
cents per cercar sorti des a la 
crisi. Cal que enmig d’aquesta 
greu situació es preservi la 
dignitat i la cohesió social del 
nostres ciutadans i ciutadanes 
i que ningú sigui exclòs del 
sistema.

DEFENSEM 
ELS SERVEIS PÚBLICS!

Rubí, 11 de maig de 2012


