Virtuts [2] Justícia…?
Un relat de: Joan Gausachs i Marí
Senyores… senyors… M’han demanat de fer una petita conferència sobre la justícia. D’entrada he de confessar
que ni sóc orador ni sóc polític —això últim gràcies a Déu—. També m’han dit que si ho faig per escrit no passi
de 2000 caràcters, que, si per un cantó no són gaires, per l’altre em faciliten la feina a causa de la meva manca
de dots d’oratòria i de la meva ignorància supina del tema.
En aquest país, per dir-ne alguna cosa, tenim una colla de manaires que ells ufanosament s’autoanomenen el
Gobierno. Jo, humilment, sempre he cregut que governar és una cosa i manar n’és una altra de ben diferent...
segurament dec estar equivocat.
Aquests manaires actualment fan servir molt les paraules “medidas cautelares”. Suposo, potser equivocadament
també, que amb aquestes paraules es poden engarjolar amb força rapidesa persones que no han fet res més
que intentar votar pacíficament i, per altra banda, deixar ben lliures a certs individus que després de quatre anys
de les seves malifetes tinguin, teòricament, una sentència d’empresonament.
Ara em venen a la memòria unes paraules pronunciades l’any 1975 per algú que realment ara no em surt el
nom... [les escric en castellà no sigui que la traducció no sigui correcta]: “... que nadie espere una ventaja o un
privilegio...”
Ara també em ve a la memòria una parella molt enamorada que, després d’haver fet de les seves, gaudeixen de
vacances pagades en un país d’aquests que anomenen paradís fiscal.
Ah! L’article 14 de la Santa Constitució Espanyola diu: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.”
Bé com que havia de parlar de justícia diré que... això... la paraula justícia és força bonica.
Gràcies, moltes gràcies per escoltar-me [llegir-me]
Albert Aixeta Flabiol
Barcelona, 24/11/2017
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