
La Justícia és un mecanis-
me oficial que té uns ten-
tacles a vegades mons-
truosos. És l’eina per la

qual es purguen els que cometen
delictes. Mal usada i polititzada
es pot convertir en element con-
dicionador de les llibertats bàsi-
ques dels ciutadans. Els proces-
sos, les imputacions i les sentèn-
cies que produeixen serveixen
per sancionar i a alguns els cau
tot el seu pes al cap. Simplificant
molt, la funció d’un jutge és la
d’interpretar les lleis davant d’un
cas i, com és obvi, fer-ho segons
les seves idees i creences morals.
Un detall determinant. A més, hi
ha una derivació d’exemplaritat
que sovint es fa servir (o es percep
així) com una forma de condicio-
nar tota una societat, atemorint-
la i a vegades fent-la sentir ame-
naçada en la pràctica del que ca-
dascú considera l’exercici dels
seus drets civils. Aquest circum-
loqui inicial sobre una estructura
administrativa tremenda que té
com a símbol una noia amb unes
balances a la mà i una bena als
ulls és per refermar una evidèn-
cia: en l’actualitat els conflictes
s’encaren amb jutges i fiscals com
a ariet. En el passat, es feia amb
els exèrcits. Els temps ens han
portat a aquesta forma d’encarar
els enfrontaments. Per deducció,
qui escrigui les normes amb les
quals es regeix aquesta forma de

control social, serà qui determi-
narà la forma amb la qual vol de-
terminar i condicionar a tothom. 

Tot això es pot comprovar
aquests dies en multitud de casos
i situacions, els quals afecten
grups socials o professionals de
tota mena. A polítics, a comuni-
cadors i a mestres entre d’altres.
L’anomenada llei mordassadel
2015 pretén (i aconsegueix) con-
dicionar els periodistes en l’exer-
cici de la seva tasca. Des d’una
denúncia per fotografiar un
agent policial fins a l’autocensura
que alguns experimenten davant
de la por per una demanda. A
més, entre altres fonaments con-
traris a la llibertat, aquesta llei
dóna categoria d’infal·libilitat als
agents armats. O sigui, que si un
guàrdia fa un atestat dient que un
ciutadà ha comès alguna falta de
les tipificades, és suficient per tal
que el tribunal l’elevi a categoria
de prova sense que el que s’al·le-
gui en descàrrec tingui cap im-
portància. La paraula d’una per-
sona civil no té cap valor davant
de la d’una amb uniforme. L’altre
braç  de moda amb el qual pot
actuar la justícia amb alguns arti-
cles del codi penal és el delicte
d’odi, amb penes de fins a quatre
anys de presó. Amb aquest supò-
sit un grup de pares han denun-
ciat vuit professors de dues esco-
les de la Seu d’Urgell. Literalment
els acusen d’introduir a les clas-

ses «debats en to catalanista i
contra els espanyols». La denún-
cia ha estat admesa i han estat ci-
tats a declarar. La investigació és
a càrrec de la Guàrdia Civil, i es
dóna el curiós cas que alguns
dels alumnes presumptament
víctimes són fills de membres
d’aquest cos, amb la qual cosa in-
vestigaran com a professionals el
que han denunciat col·legues
seus de forma particular. O ells
mateixos. I com deia abans, per a
un jutge, davant d’un atestat ofi-
cial, la paraula d’un civil no té va-
lor. A la capital de l’Alt Urgell te-
nen un problema. O bé hi ha un
grup de professors radicalitzats
que es dediquen a impartir doc-
trina política en lloc de formació,
o bé els pares d’alguns estudiants

volen fer sortir el Segre de la seva
llera. O tenen algun objectiu
més: escarmentar i atemorir.
Amb o sense intenció, és segur
que es condicionarà el professo-
rat a l’hora de proposar a la clas-
se temes de societat o història.
L’amenaça legal pesarà sobre ells
i sobre tota la comunitat educati-
va per si gosen parlar de qualse-
vol tema d’actualitat que no s’en-
foqui com pretenen alguns dels
seus progenitors. En un altre mo-
ment de les nostres vides, és pro-
bable que una reunió de mestres
i pares hagués estat suficient,
però si tot es passa pel sedàs de
l’hostilitat contra el que pensa di-
ferent, barrejant intolerància i
manca de coneixement del lloc
on es viu, les demandes estan
servides i cauran per totes ban-
des. Segurament alguns s’han
envalentit a partir del xàfec judi-
cial contra els líders catalans de-
posats iniciat pel finat fiscal
Maza. I ara, els que tenen el po-
der de debò van a totes. A tots els
nivells oficials. Des d’una caser-
na al Ministerio del Interior de
España. A la seva web, a la secció
de delictes d’odi hi ha un bàner
que destaca per sobre qualsevol
altra informació: «Situación en
Cataluña: protección de vícti-
mas». En blau sobre blanc, en-
quadrat i en lloc preferent. A mi
em sembla allò del «a por ellos»
en formats i suports diversos.
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Desconeixem quin serà
el mapa polític català a
partir del 21 de desem-
bre. Ara mateix, tot és

obert i encara poden passar mol-
tes coses. El que sí que crec és que
Catalunya haurà de donar-se
temps per refer-se de la situació
traumàtica i enganyosa a què
l’han portat els que han manat
fins ara. I el que em sembla molt
poc adequat és que els mateixos
que han liderat el camí al precipi-
ci continuïn ambicionant seguir
la partida. Haurien de dedicar-se
a una altra feina. Plorar i fer auto-
crítica no serveix per a res. Ja s’ho
faran ells i els seus votants, en
qualsevol cas, si volen seguir fent
pàtria cremada. De vegades pen-
so que, fora d’això, la seva em-
pleabilitat és nul·la. El seu currí-
culum posa enfonsar un país. És
clar que per a ells el culpable final
de tot és un altre. Cuidem-nos de
qui sempre busca excuses.

Aquests dies,
malgrat que

hem augmentat
en tranquil·litat,
segueixo escol-
tant el mateix
discurs: la incer-
tesa durarà
molts anys si no
és que el vot in-

dependentista
s’enfonsa a les

properes eleccions, que no sem-
bla possible si es fa un cop d’ull a
les darreres enquestes. Hi ha cen-
tenars de milers de catalans dis-
posats a quedar nus per aconse-
guir la seva il·lusió. Ho respecto, i
aplaudeixo la coherència. Tot el
que ha passat fins ara era un acu-
dit. Que la Unió Europea decidei-
xi que l’Agència Europea del Me-
dicament no s’estableixi a Barce-
lona, que era la favorita, serà una
altra sotragada. Hi ha inversions
paralitzades i continuen els movi-
ments de seu. Que el propietari de
Bon Preu i Esclat, Joan Font, fer-
vent empresari prosecessió, hagi
decidit portar la seva gestora d’in-
versions a Madrid, capital del país
opressor, és un símbol de la ma-
laltia. Òbviament, que faci el que
vulgui. L’ús de la llibertat està ple
de contradiccions.
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MÉS ENLLÀ

Ningú que tingués el
seny imprescindible
per a la vida ordinà-
ria seria capaç d’insi-

nuar tal barbaritat (d’aquelles
que fan mal al cos i a l’ànima).
Però al PP hi ha una dona –que
a més, incongruentment, ocupa
el ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat (que ja veureu
que no entén ni el concepte)–
que té els dallonsis de fer-ho.

Veureu, la seva incompetèn-
cia li ha permès publicar a la
web del seu ministeri un anunci
amb la intenció de fer preven-
ció contra el mal ús de l’alcohol
entre el jovent. Hi ha dues fotos,
una amb un noi on ens diu: «su
consumo continuado puede
ocasionar daños físicos y genera
conflictos familiares»; i una al-
tra amb una noia, on l’explica-
ció és ben diferent: «tras su
consumo se constata un mayor

número de relaciones sexuales
sin protección o no consenti-
das».

És tan gros i greu que quasi
no sé per on començar. Tanma-
teix, em surt a raig! A la noia,
l’alcohol no li provoca lesions fí-
siques perquè el seu organis-
me... potser és inferior? I jo,
com puc endevinar què li ha
passat pel cap a la persona in-
capaç, capaç d’escriure tan gran
falta de coneixements elemen-
tals? I tot i ser tan gran disbarat,
la persona que ha perdut el
temps fent aquest anunci, enca-
ra s’hi abona més, perquè o bé
la noia té relacions sexuals amb
altres noies ( i per això els nois
per més que beguin no tenen
relacions sexuals), o bé, pobri-
ques, són tan minvades de co-
neixement que només tenen re-
lacions amb homes grans que
passen del condó o les violen.

Què passa a Espanya? I als
espanyols i espanyoles? No ho
puc entendre.

La responsable màxima
d’aquest anunci és Dolors
Montserrat. I me’n dolc perquè
és catalana. Però és més pepera
que catalana. I un partit que
s’afanya a encobrir escandalo-
sos furts i morts sospitoses,
també por permetre’s fer culpa-
bles de les violacions a les ma-
teixes víctimes. Ja no poden en-
cabir ni un gram més de vilesa.
Fastigosa. La prepotència i la
impunitat són males conselle-
res. I als ministeris d’Espanya,
sembla que les sembrin.

Què ha de tenir al cap una

ministra d’Igualtat, per no sen-
tir pena de les noies violades? A
mi, em sembla que com a mí-
nim, bon cor, no.

I com sempre, l’estocada fi-
nal: el cartell es va difondre per
error. Com  a una ministra se li
pot colar un anunci en una web
sense que se n’adoni? I és que,
si en parléssim més, al final, la
culpa també seria nostra per
haver-lo llegit!

És un govern masclista i, com
li fan dir a Rajoy en tants acu-
dits: tanmateix, em segueixen
votant. 

I és que en un país on Albiols
poden permetre nenes al carrer,
sense adoctrinar, amb cartells
de Puigdemont a la presó, es
pot insultar les noies sense que
passi res. Si us plau, noies vícti-
mes, no us cregueu culpables i,
quan tingueu edat, rumieu bé el
vostre vot.
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MENORS DE 18 ANYS, CULPABLES DE SER VIOLADES

LA MORDASSA I ELS PROFESSORS

«Hi ha
centenars de
milers de
catalans
disposats a
quedar nus per
aconseguir la
seva il·lusió»

«El cartell es va difondre per
error. Com a una misistra se li pot
colar un anunci en una web sense
que se n’adoni?»

«Amb o sense intenció, és segur
que es condicionarà el professorat
a l’hora de proposar a la classe
temes de societat o història»

«Segurament alguns s’han
envalentit a partir del xàfec judicial
contra els líders catalans deposats
iniciat pel finat fiscal Maza»

«L’anomenada llei ‘mordassa’ del
2015 pretén (i aconsegueix)
condicionar els periodistes en
l’exercici de la seva tasca»
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Amsterdam acollirà la seu de
l’Agència Europea de Medicaments
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