2) FES UNA PANCARTA!
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De vegades, la millor manera de fer-se sentir i expressar una preocupació
és alçar una pancarta amb un missatge.
Com pots veure, són missatges curts i clars. A les pancartes no hi ha
lloc per esplaiar-se, han de ser concises i tothom les ha d’entendre! Per
tant, el que no hauries d’escriure mai és el següent:
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La Cora Colin, de vuit anys, es va entristir molt quan va saber que
Donald Trump havia guanyat les eleccions als Estats Units. «Vol cons
truir un mur entre el meu país i Mèxic. Però ell no pot decidir on va la
gent!». Llavors la Cora va fer una pancarta on hi deia: «Construïm ponts,
no murs». La va dur a una manifestació (veg. Manifesta’t, pàg. 86) amb
la seva família, i la va ensenyar a tothom que passava pel carrer perquè la
gent pogués veure’n l’eslògan. «El ponts connecten les persones i els murs
les separen», explicava.

Saps què? No estic gaire segur
que m’agradi el que està passant
amb l’aire, l’aigua i els arbres
(sense mencionar els ossos polars!),
perquè t’asseguro que penso
que és fatal, un drama, vaja.
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La teva pancarta ha d’impactar (Guanyarem), donar suport a una causa
(Pau al món) o demanar un canvi (Aturem els experiments amb animals). Quan tinguis la pancarta llesta, posa-la al vidre del cotxe (com va
fer la Cora), o posa-hi un pal i alça-la ben amunt, o penja-la al balcó (o al
dels veïns, tot i que no és gaire recomanable).

PASSA A L’ACCIÓ!
Això és el que necessites per fer una pancarta intel·ligent, impactant
(i potser fins i tot divertida):
1. Una causa!
2. Un cartró o superfície per escriure-hi sobre
3. Un pal i cinta adhesiva (opcional)
4. Un estri per escriure
5. Un propòsit (segurament la indignació!)
6. Un missatge
7. Un bon disseny: lletres grosses! Colors llampants!
Dibuixos atrevits!
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