
H
i ha qui pensa que té millor

salut qui no pren drogues que

qui ho fa. Possiblement,

aquesta persona es passi tres hores al

dia davant la televisió –veient el

futbol o el programa del cor– o es flipi

amb el món virtual de les pantalles.

És probable que cregui que són

sempre bones les drogues legals (“Me

l’ha receptat la meva metgessa”), no

s’espanti amb un anunci d’aquells

d’“Opera’t l’autoestima en el meu

quiròfan” i prefereixi que la gent jove

es gasti els diners en la potència

masculina d’un 4 x 4. La bona vida no

passa per no consumir drogues (o sí),

sinó per fer-ho d’una manera en què

una persona hi surti guanyant (més

beneficis que prejudicis) i en la qual

els pobles i les comunitats no surtin

malparades.

Cap persona addicta a una o més

drogues és feliç –digui el que digui–,

perquè no és lliure; per això, no li

recomanaria mai l’experiència a algú

a qui estimés. Per això, és el primer a

evitar. Almenys nosaltres, perquè

sempre hi ha qui s’alimenta amb

neurones i/o euros del nostre dopatge

permanent. D’experiències, en tenim

amb l’alcohol (el “patró” posa una

cantina a la sortida de la fàbrica o la

mina, perquè el personal s’alcoholitzi

i desconnecti de...), amb l’heroïna

(alguns poders van facilitar aquesta

drogodependència per callar, als

vuitanta, els joves crítics del País

Basc, o als setanta els participants

del moviment hippie que qüestiona-

ven l’*establishment dels EUA), amb

la medicació (perquè no alterin la pau

social aquells que deliren en sole-

dat...).

Evitar un ús diari de les drogues

–quan no es necessiten per a alguna

patologia– va bé per mantenir el

consum en el món del plaer. Si ho

fem, mantenim a ratlla la tolerància

(perquè el cos s’acostuma i en vol

més), reservem millor les substàncies

per a la festa i la relació, ens fa més

gràcia consumir-ne (res millor per

matar una il·lusió que repetir-la

massa sovint) i disminuïm els riscos.

Tots en general i, en particular, el

d’enganxar-nos.

Escollir drogues i formes de

consumir-les que ens ho facin passar

bé (les estimulants?) o tenir expe-

riències vitals diferents (les al·luci-

nògenes?) també ens pot anar bé.

Però les drogues són massa sovint

emprades per fer mal (a una mateixa,

a un mateix i a d’altres). Sap greu,

però també per això poden ser força

útils.

I cal fer-ne un consum que uneixi.

L’ús de drogues en soledat – llevat

d’excepcions– i en males èpoques (“se

m’ha mort una persona estimada”,

“no em veig capaç de buscar feina”...)

no acostuma a portar-nos per bon

camí. Així doncs, ens ajuda que el seu

ús sigui social, que l’important siguin

les persones –més que no pas allò que

prenem– i que afavoreixi el “bon

rotllo” –ni la mala gaita, ni l’assetja-

ment a gent que no té cap culpa de les

nostres penes, ni la fanfarroneria.

Quina trio?

Per a l’elecció de les substàncies,

podem tenir en compte molts crite-

ris. Des de l’edat (a certes edats

millor que...), el tracte legal (“passo

de multes o anar a no-sé-on pillar”),

el preu (“tinc coses més importants

on gastar-me la pasta”), la potència

(“un d’haixix encara, però passo d’un

pedal de maria”) i els efectes. Les

persones que tenim el cervell delicat

–amb un diagnòstic psiquiàtric o

sense– podem tenir problemes

seriosos amb les drogues en general

i, en particular, amb les al·lucinòge-

nes (bolets, LSD, keta, maries tripo-

ses...).

En qualsevol dels casos, el

consum haurà d’anar de la mà de la

prudència, especialment quan

agraden molt i/o són desconegudes.

També ens convé estar atentes o

atents de com ho estem fent. Quan es

busquen excuses per prendre’n, quan

només tenim col·legues del “rotllo”,

quan el consum de drogues va

avançant en l’escala de valors o en el

temps o energia que invertim, quan

ens foten un toc d’atenció (i encara

més si responem de “mal rotllo”),

tenim prou motius per baixar el

ritme. I, si no podem, abstinència o

canvi a una substància menys

potent.

No hi haurà bon viure si només

valorem l’ús de drogues des del “jo-jo-

jo”, amb afirmacions cutres del tipus

“amb el meu cos faig el que vull”. Al

darrere de la cocaïna, hi ha la massa-

cre de comunitats de l’altiplà; al

darrere de l’ús de la medicació per

mitigar qualsevol tipus de problema,

hi ha les farmacèutiques; al darrere

de les grans alcoholeres –com ara

Bacardi– i tabaqueres –com ara Philip

Morris–, hi ha negocis d’allò més

fraudulents. Per això, millor MDMA o

speed que cocaïna (per molts motius:

potencial addictiu, plaer desitjat i

pels negocis que arrosseguen al

darrere); birra artesanal que cubata

amb coca-cola; teràpia personal que

pastilles quan no calen; tabac natural

que nicotina tractada amb amoníac

de cigarretes cow boy.

I, com que tots sabem que l’ús o la

tinença de drogues –a més de plaers–

duen riscos, podem posar (també)

atenció en qualsevol altra cosa

pensada per desconnectar i afegir-

nos al ramat blanc: des de la ideologia

jólibut-disnei-chanel, passant per la

ximpleria e-social de les pantalles

fins a arribar a la droga més dura i

sanguinària de bona part d’aquest

món: els diners.

Bons consums (també) de drogues
Educació per l’Acció Crítica
opinio@setmanaridirecta.info
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A
quest 10 i 11 d’abril, totes les

associacions veïnals i federa-

cions adherides a la CONFAVC

celebrem la nostra assemblea a Reus.

Enguany, com marquen els estatuts,

toca renovar la Junta Directiva,

l’òrgan que quinzenalment es reu-

neix per a tirar endavant el Pla de

Treball que votem els i les represen-

tants veïnals perquè les associacions

veïnals que treballen al territori es

puguin enfortir a través de la forma-

ció, la comunicació i les campanyes

que impulsem, amb una visió de país.

Un dels reptes que la nova Junta

tindrà és la de crear complicitats i

incorporar les aportacions oxigena-

des de les noves generacions. Les

entitats veïnals necessitem de la

frescor dels i de les activistes que ja

estan desplegant moviments socials

als barris i que lluiten per l’accés a

un habitatge digne, a una sanitat

pública enfortida, a una educació

innovadora i a l’abast de tothom:

veïnat català i nouvinguts d’altres

cultures.

Un jovent i una militància

social que ja està impulsant mit-

jans de comunicació “alternatius” i

comunitaris, i que com nosaltres fa

30 anys, és crítica amb la societat

actual, allunyada dels valors de la

solidaritat, la justícia social i la

igualtat. Que vulgui participar en la

construcció col·lectiva dels barris i

dels pobles i ciutats de Catalunya,

salvaguardant el llegat històric de

les nostres conquestes socials: els

equipaments pels quals hem lluitat

tant de temps, la dignitat dels

barris dels treballadores i les

treballadores, i el patrimoni histò-

ric, herència viva de moltes histò-

ries vitals col·lectives.

A través de la Fundació CON-

FAVC, són moltes les persones joves

que estan acudint a la formació que

impulsem des de les entitats veïnals.

Cursos com el de “Gestió multicultu-

ral i intervenció en immigració” del

projecte dels Grups d’Interacció

Multicultural. És esperançador veure

cares noves als nostres locals,

intercanviant visions de món amb els

i les que fa temps que estem treba-

llant voluntàriament pel moviment

veïnal. També és jovent el que està

participant del curs de Dinamització

sociocomunitària, per aprendre a

impulsar intervencions socials als

barris, amb les orelles obertes al

veïnat i una mirada de coherència i

cohesió social. És a dir, impulsant

accions per millorar la qualitat de

vida del veïnat, però creant vincles

entre les persones de l’entorn,

d’antigues i noves generacions que

alimenten el teixit associatiu ja

existent.

Us convidem, doncs, a participar

a la nostra assemblea anual, per

escoltar-vos i intercanviar experièn-

cies de lluites, que tenen, encara que

no ho penseu, molts punts i somnis

en comú.

Una nova fornada de representants veïnals
Joan Martínez • President de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
opinio@setmanaridirecta.info
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