
 

 
 

 
LLUITA SEMPRE: #RESISTENCIAINDEFINIDA 
 
Ara que ja estem a casa i a l'escola però sense la maleta desfeta i amb la 
tensió encara a la pell. Ara que la petita distància ens ho deixa veure. Ara que 
veiem al victoriós legislador intransigent a les ordres de la seva morta 
consciència. Ara que veiem que se'n riu de la nostra ràbia resignada. Se sap 
guanyador de no sap exactament què. 
 
Ara que hem esgotat totes les vies de lluita democràtica, no vull ni pensar en 
les possibilitats de les futures accions de sindicats i assemblees, de 
federacions de pares i mares, i d'altres entitats en lluita contra un mateix 
objectiu: contra les imposicions que ens des-eduquen. 
 
No. No vull radicalitzar la postura a la qual ens obliga l'intransigent estat de 
saqueig i a la que ens empeny el desànim o la resignació. No vull perdre allò 
que tan naturalment i fort s'ha cohesionat contra la imposició. No vull perdre ni 
a un sol dels que defensam l'Educació. 
 
Tan difícil és actuar amb responsabilitat? La mateixa que ens va fer aturar la 
vaga per no generar mals col·laterals que ningú desitja. Però, a quina situació 
ens aboquen si els que no governam demostram més seny que els que tenen 
la responsabilitat de governar-nos a tots i totes? 
 
Encara sort que existeixen els que lluiten sense res a perdre. Tenen tot a 
guanyar. Encara sort que existeixen els que lluiten arriscant el guanyat amb 
l'objectiu de conservar-lo i compartir-lo. Tenen tot a guanyar. Encara sort que 
existeixen els que només volen més. Més del que tenen els altres. Tenen tot a 
perdre. Contra qui si no lluit? Gràcies si no de qui aprenc? 
 
Ara, la que ens espera és una lluita pacient i constant. Una lluita que empenyi 
cap a les urnes. Les mateixes que ens han dut la LOMCE i el TIL i les mateixes 
que ens l'han de llevar de damunt. Una lluita protectora de la cohesió que 
espanta un Govern de majories i costums dictatorials. La que ens espera ara és 
la lluita de #ResistenciaIndefinida. 
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