ROMANDRE EN SILENCI TAMBÉ ES FER POLITICA
Un relat de: Antonio Mora Vergés
En ‘recomanaven’ no ‘fer política’, com si això fos possible, oí?. Fem política quan parlem i/o escrivim, però
també, quan callem o tolerem.
Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller (14 de gener de 1892 – Wiesbaden, 6 de març de 1984) va escriure :
Quan els nazis van venir a buscar els comunistes,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era comunista,
Quan van empresonar els socialdemòcrates,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era socialdemòcrata,
Quan van venir a buscar els sindicalistes,
no vaig protestar,
perquè jo no era sindicalista,
Quan van venir a buscar els jueus,
no vaig protestar,
perquè jo no era jueu,
Quan van venir a buscar-me,
no hi havia ningú més que pugues protestar.
Recentment s’han endut al Jordi Cuixart i Navarro (Santa Perpètua de Mogoda, 1975), i al Jordi Sánchez
Picanyol (Barcelona, 1964), massa persones han callat, i callen
Han aplicat l’article 155 – seguint curiosament – l’iter que explicava la Trinca al seu CALIFA, i massa persones
han callat, i callen
Els francesos han de viure a l’eterna vergonya d’haver lliurat – contravenint les lleis internacionals al Lluís
Companys i Jover (el Tarròs, Tornabous, l'Urgell, 21 de juny de 1882 - Castell de Montjuïc, Barcelona, 15
d'octubre de 1940) als sediciosos que havien derrocat la II República ( D’això van els delictes de sedició i rebel·lió
), i de lliurar als seus connacionals de religió jueva als alemanys perquè els assassinessin.
Els Alemanys s’entrenaven a Gernika i això afegit a l’holocaust és la seva perpetua vergonya.
Els Italians enviaven tropes a lluitar al costat dels sediciosos feixistes, practicaven el genocidi a Abissínia,..,
aquesta és afegida a la col·laboració amb els alemanys la seva creu eterna.
La resta d’Europeus, callaven, callaven, i callaven, fins que va esclatar el conflicte mal anomenat III Guerra
Mundial; avui continuen callant, callant i callant, aquesta és la seva contribució a la indignitat humana.
Les accions, i les omissions, tenen ens agradi o no, sentit polític.

1

