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L’infern continua després 
de la denúncia

MASCLISME

E l 25 de novembre passat, mit-
jans de comunicació i xarxes 
socials es feien ressò del Dia 

Internacional contra la Violència de 
Gènere i ressaltaven el suport a les 
dones maltractades. No puc sinó 
sentir la impotència més dolorosa i 
angoixant davant aquesta plaga. No 
puc deixar de veure amb sorpresa 
les campanyes publicitàries en què 
tot el pes i la responsabilitat reca-
uen sobre la víctima, amb un «si-
gues valenta, denuncia la situació, 
no estàs sola». No puc sentir res més 
que no sigui fracàs davant el nom-
bre de morts per violència masclista 
des de començament d’any. No puc 
deixar de pensar en la meva germa-
na i en com va ser de valenta fa uns 
dies quan, després d’una situació de 
maltractament continuat, va deci-
dir denunciar el seu agressor, ni en 
la meva neboda de 2 anys. No puc 
deixar de pensar que davant de tot 
l’infern viscut, i pel bé de totes dues, 
decidís fer el pas més important, ju-
gant-se la vida i posant en mans de la 
justícia tan menyspreable individu. 
Tampoc puc ni vull entendre com és 
possible que aquesta justícia, que 
ha de vetllar per la seva integritat i 

seguretat, no només deixés en lli-
bertat un home que acumula tres 
denúncies, sinó que li permetés 
emportar-se la nena un cap de set-
mana. ¿Quina mena de justícia és 
la que deixa en llibertat un indivi-
du capaç d’amenaçar de mort la  
seva parella i presumir-ne? La im-
potència més gran d’una mare 
maltractada es barreja amb la des-
esperació més amarga al saber que 
ha d’entregar al seu agressor el 
que més estima del món, la seva 
raó de ser, la seva força per mante-
nir-se forta i fer el pas per posar fi a 
la violència. El seu infern no va aca-
bar en aquella comissaria de poli-
cia on va fer el gran pas de denun-
ciar-lo; el seu infern més aterridor 
comença ara. No podem deixar 
que segueixi passant ni consentir 
la insensatesa d’una justícia obso-
leta i incompetent en aquests te-
mes. No podem ni hem de tolerar 
cap mena de maltractament.

Marta García 

Llicenciada en Història.
Fuente-Álamo (Albacete)

Quan la violència a casa 
és el més normal

S óc mestra de primària en 
una escola pública d’una 
ciutat com ara Terrassa o 

Sabadell. El 25 de novembre pas-
sat, vam celebrar el Dia Internaci-
onal contra la Violència de Gène-
re. A la classe de primer de primà-
ria, amb nens de 6 anys, edat en 
què ja entenen moltes coses i al 
mateix temps encara són prou in-
nocents per dir el que pensen, ve-
uen o saben, sense cap mena de fil-
tres, em vaig trobar amb una cosa 
sorprenent. Quan els vaig expli-
car, a un nivell adequat per a la se-
va edat però sense embuts, que vi-
olència masclista significa «quan 
un home pega a una dona, o un pa-
re a una mare, o un oncle a una tia, 
o el veí a la veïna...», automàtica-
ment sis nens i nenes (¡sis!) de la 
classe van aixecar la mà i van ex-
plicar amb tota naturalitat que el 
seu pare pega a la seva mare. I dos 
alumnes més van explicar que a 
casa seva és la mare qui pega al pa-
re. I a l’altra classe de primer de 
primària, doncs tres quarts del 
mateix. 
 No m’ho esperava. No m’espera-
va un percentatge tan alt. ¿Aques-

ta és la societat que puja? ¿Aquesta 
és la societat que estem ajudant a 
pujar? ¿Amb un 25% dels alumnes 
d’un mateix grup vivint aquesta ac-
titud violenta com una cosa normal 
a casa seva? 
 Crec que des de diferents àmbits 
de la societat aquest és un problema 
que s’ha de treballar. I molt. Penso 
que els mestres, concretament, ne-
cessitem més eines i més recolza-
ment per poder treballar amb els 
nens de manera oberta, sistemàti-
ca i transversal aquest tema, i que 
puguin arribar a interioritzar que 
els maltractaments no són una cosa 
normal; que les nenes quan siguin 
grans això no ho han de permetre 
de cap manera i, en tot cas, si es tro-
ben en aquesta situació, ho han de 
denunciar. Per part meva, em com-
prometo a explicar el cas amb més 
detall a la Conselleria d’Ensenya-
ment i a totes les conselleries que 
calguin.

S. B.

Professora.
Matadepera

Manifestació contra la 
violència masclista a 
Barcelona, al novembre.

poLítICA

El PP i la justícia

Manuel Millans 
Barcelona

El PP reforçarà el seu control del  
CGPJ, de cara a justificar la decisió 
d’apartar el jutge Ruz de la investi-
gació de la trama Gürtel. A llarg ter-
mini, el control de la comissió per-
manent per part del PP pot ser clau 
per decidir el futur en un panora-
ma en què la judicatura serà fona-
mental a l’hora d’inclinar la balança 
cap a un costat o l’altre en els casos 
de corrupció. Rajoy i el PP judicialit-
zen la política, polititzen la judica-
tura, legislen passant el corró amb 
les seves majories absolutes... i de tot 
això en diuen democràcia. El més 
greu és que no existeixin instàncies 
superiors independents i efectives 
davant les quals denunciar aques-
tes conductes. O potser acabarem 
veient algun dictamen de tribunals 
europeus.

oCUpACIÓ

Abusar dels becaris

Jaume Tarascó 
Barcelona

Podria enumerar diferents agències 
de publicitat que funcionen pràcti-

cament només amb becaris no re-
munerats: els cremen durant sis 
mesos i tornen a demanar carn fres-
ca a les universitats. Jo mateix vaig 
fer una entrevista per a una empre-
sa de prestigi: demanaven 12 hores 
de treball diàries durant tres me-
sos sense remuneració, i si els agra-
daves, et deixaven treballar tres 
mesos més amb ells també sense 
cobrar res. Entenc que és necessari 
passar un període com a becari per 
aprendre i aprendre a equivocar-
se, però se’ls n’ha anat de les mans. 
Encara que tot això no és culpa se-
va sinó nostra, perquè sempre hi 
ha algú que accepta aquestes mi-
serables condicions impedint així 
que hi hagi ofertes millors, ja que 
ens conformem amb les que hi ha.

BARCELoNA

Paral·lel per a turistes

Josep Padró
Barcelona

El Pla Paral·lel, segons les autori-
tats competents, està ideat per 
als veïns dels barris del Poble-sec 
i Sant Antoni; una neteja de cara, 
un intent per recuperar els anys 
de glòria d’aquesta mítica avin-
guda barcelonina coneguda pels 
seus teatres i cafès. Com a veí d’un 
d’aquests barris involucrats, per-
metin-me que ho posi en dubte. 
Més enllà dels mesos de molèsti-

d’una nit o turisme d’una setmana 
en detriment dels que hi vivim tot 
l’any? Queda clar que no s’ha vol-
gut escoltar la veu de les correspo-
nents associacions de veïns.

tEAtRE

Mòbils i tos

Mireia Murillo 
Begues

La setmana passada vaig anar al Te-
atre Nacional de Catalunya a veu-
re  El somni d’una nit d’estiu, de Sha-
kespeare, dirigida per Joan Ollé. 
Abans de començar la funció, un 
missatge per megafonia demana-
va als espectadors que apaguessin 
els mòbils. Abans que res, vull feli-
citar els actors pel seu treball i tam-
bé pel que van aguantar. Durant 
l’obra, que va durar dues hores i 20 
minuts aproximadament, no van 
parar de sonar missatges de mòbil. 
Puc entendre que la gent no l’apa-
gui, però el mínim és silenciar-lo. 
També em va sorprendre la tos en-
tre el públic. Pot ser que una per-
sona, dues o tres estiguin amb una 
galipàndria i que esternudin o tus-
sin, però una altra cosa és que  no es 
puguin aguantar petites picors de 
gola o estossecs que no vénen a res, 
sense intentar fer el mínim soroll i 
molestar com menys millor els que 
fan la seva feina amb excel·lència i 
el públic assistent. 

es pròpies de tota obra, d’ençà que 
es vol posar de moda el Paral· lel no-
més he vist desaparèixer comerços 
de tota la vida per donar pas a bars 
i restaurants de moda, amb les con-

següents molèsties acústiques i hi-
gièniques, i la conversió de pisos en 
apartaments turístics per allotjar 
un turisme no sempre de qualitat. 
¿És just idear un barri per a visitants 

Japó, el país net
V isc a Barcelona, una de les 

ciutats més turístiques d’Eu-
ropa. Aquest estiu vaig fer 

18 anys i em van regalar un viatge 
al Japó. Tota la meva vida havia de-
sitjat visitar el país del Sol Naixent 
i conèixer i aprendre la seva cultu-
ra, ja que em resulta tremenda-
ment interessant. I una vegada allà, 
ho vaig comprovar. És diferent. 
Quan vaig arribar al Japó em vaig 
quedar sorprès per moltes coses, 
com per exemple l’ajuda incondici-
onal al turista quan la sol·licita, 
l’absència d’inseguretat als carrers, 
la tranquil·litat de poder deixar al-
guna cosa oblidada en un lloc i sa-
ber que quan tornis la trobaràs  
allà... Però el que més em va impac-
tar va ser la pulcritud dels carrers. 
Allà no veuràs mai un gos fent les 
seves necessitats enmig de la vore-
ra, ni una persona fumant que a 
l’acabar tiri la burilla a terra. 
 I llavors em vaig adonar que no 
hi havia papereres, ni un servei de 

neteja com a Barcelona. Les perso-
nes són responsables que tot el seu 
entorn estigui net i tots els ciuta-
dans ho tenen assumit com un fet 
totalment normal. Des que vaig 
tornar a Barcelona, cada vegada 
que passejo pels seus carrers i mi-
ro el terra em passa pel cap el som-
ni que algun dia la nostra societat 
pugui tenir aquests valors tan inte-
rioritzats com el país que  vaig visi-
tar de nord a sud durant 10 dies: el 
Japó.

CIvISME

David Gómez

Estudiant.
Barcelona

Allà no veuràs 
un gos fent les seves 
necessitats enmig 
de la vorera


