Opinió | 27 | Actualitzat el 08/07/2014 a les 00:00

Actituds dictatorials
Ens diuen els que manen que estem en una democràcia de règim parlamentari, però de vegades,
alguns comportaments ens remeten a tics dictatorials del passat franquista. Així ho sembla
l'actitud de Ricardo Rodrigo, un empresari argentí, resident a Barcelona, que actualment presideix
RBA, amb el 100% de les accions. Es tracta d'un personatge curiós que es vanta del seu passat
montonero i d'haver donat la mà a Fidel Castro. La Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu
de Sant Jordi l'any 2006 i actualment forma part d'un lobby empresarial barceloní. Fins ara, la
seva actitud empresarial havia estat la de deixar fer a les diverses publicacions que controla,
entre elles El Jueves, sempre i quan n'obtingués un rendiment econòmic. Però, de cop i volta,
canvia d'actitud i prohibeix taxativament la portada que havia d'aparèixer en un dels números
del mes de juny, en ser crítica amb la monarquia. I no només això, sinó que prohibeix als seus
professionals que aquest tema pugui tornar a aparèixer en portada. El nou capitalista i màxim
accionista de RBA censura directament aquells temes que no vol que apareguin en les seves
publicacions. No admet cap possibilitat de diàleg i tant li fa si els millors professionals abandonen
la revista. És lliure de fer el que vulgui, però sens dubte es tracta d'un comportament ben allunyat
de les pràctiques democràtiques.
Tampoc no em va agradar l'actuació de l'empresa Endesa, que en col·laboració amb l'Ajuntament
de Manresa --que va atorgar ràpidament el permís d'obres per al seu enderrocament-- van fer
desallotjar de males maneres el CSO La Tremenda, després de nou anys de lluita antipatriarcal.
No sembla gaire democràtic que sense cap ordre judicial, empreses subcontractades per Endesa,
entrin a l'antic taller de reparació de maquinària, propietat de Fecsa-Endesa, però abandonat des de
feia anys, el destrossin de cap a peus i el converteixin en un solar. L'edifici, situat al xamfrà del
carrer de l'Hospital amb el de Sant Salvador, era ocupat des de març de 2005 per membres del
col·lectiu Columna Clitoriana, que l'utilitzaven com a local social de La Tremenda, on s'hi feren
jornades de Dona i Salut, xerrades, tallers, projeccions de pel·lícules i documentals. Els poders
públics democràtics han d'estar sempre predisposats a la negociació, i si aquesta no és possible
han d'esperar les resolucions dels òrgans judicials, però no actuar unilateralment, amb nocturnitat i
traïdoria.
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