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Obre els ulls!

¿Ets tu, lector o lectora, d'aquelles persones que abans, no fa gaire temps potser, quan t'assabentaves que algun
policia pegava amb la seva porra a una persona al carrer, l'humiliava al calabós d'una comissaria, li treia un ull d'una
pilotada o se li quedava morta a les mans, seguies amb la teva vida, indiferent, com si no fos res important o, fins i
tot, et deies: «Alguna cosa deu haver fet...»?

Després d'haver vist com van actuar els antidisturbis espanyols el passat 1 d'octubre, encara adoptes la mateixa
actitud indiferent i penses de la mateixa manera? Se t'han obert els ulls, oi? Però potser encara ets d'aquells que
criden: «Els Mossos són... la nostra policia!». I, fins i tot, potser també ets d'aquells innocents que quan veuen als
Mossos els saludes somrient i enarborant quatre dits enlaire. Quant trigaràs a obrir els ulls? El 2014 i el 2015, els
Mossos, en el marc d'una operació que van denominar Pandora, van escorcollar desenes de centres socials, locals i
domicilis particulars i van detenir dues desenes de llibertaris a Barcelona i Manresa, acusant-los de terrorisme. Una
desena d'aquestes persones va ingressar a la presó, alguns de manera incondicional, i altres van quedar en llibertat
amb càrrecs després de pagar una fiança. Els Mossos van presentar aquestes detencions com un gran èxit. Doncs
bé, la primavera passada la jutgessa Lamela els va haver de posar en llibertat per una absoluta falta de proves. Es
tractava doncs d'un típic muntatge policial adreçat a fer callar les persones que dissenteixen amb l'ordre establert en
la societat capitalista.

No volem pas dir que tots els policies siguin males persones, de segur que hi ha de tot, com a tot arreu, però... no
creus que, per exemple, quan un accepta integrar-se en un cos d'antidisturbis, ja sap que haurà de fer mal
físicament a altres persones, encara que personalment no vulgui, per disciplina, quan calgui fer callar les persones
que molesten els governants. Quant trigaràs a adonar-te que, en aquest cas, quan es fa callar la gent amb violència
o amb muntatges, és indiferent que els repressors siguin dels Mossos, de la Policia Nacional o de l'Ertzaina?

Com t'has enrabiat veient les imatges dels antidisturbis espanyols colpejant gent pacífica l'1 d'octubre a molts indrets
de Catalunya, oi? Però no t'hauria de sorprendre. No els recordes pegant a tort i a dret a Madrid, el 2012, a la
manifestació dels miners asturians, lleonesos, castellans i aragonesos? I, com que tens mala memòria o no
prestaves gaire atenció als qui tu consideraves uns busca-raons, tampoc deus recordar com colpejaven els
antidisturbis catalans, el 2011, als acampats a la Plaça de Catalunya, als indignats?

I què em dius de les injustícies de la Justícia? Deus estar corprès en veure engarjolat mig govern de Catalunya. De
segur que dius que estàs disposat a tot per lluitar contra l'existència de presos polítics a l'Estat Espanyol, però vas
fer alguna cosa quan a Arnaldo Otegui li van caure més de sis anys de presó per la seva activitat política?

Però almenys aquests polítics famosos reben sempre un gran suport. ¿Donaràs el mateix suport que dones ara als
consellers empresonats als 25 estudiants, un membre del professorat i un administratiu de la UAB a qui el fiscal els
hi demana prop de 300 anys de presó per una acció de protesta? Encara seguiràs pensant que potser s'ho
mereixen? Obriràs els ulls d'una vegada?
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