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< tornar
EN DEFENSA DELS IMPERFECTES
• És hora de demanar que la democràcia il.legalitzi tota associació o moviment d'ultradretans que facin apologia
del genocidi i vulguin portar-la a la pràctica. És equiparable a la del terrorisme
MONTSERRAT
Tura
El dia 25 de maig passat, la policia de la Generalitat va detenir diverses persones capdavanteres de l'extrema
dreta catalana i va confiscar (per considerar que el seu contingut vulnerava els drets fonamentals de les persones)
nombrós material: llibres, documents, insígnies, banderes, armes prohibides, uniformes d'estètica militar,
braçalets, figures i quadres d'exaltació de la figura de Hitler i d'altres dictadors.
Aquestes persones formen part d'una organització (legalitzada com a associació) que està estructurada per un
cercle extern que va captant adeptes o simpatitzants, i un nucli intern, dur, anomenat La Orden, compost per un
grup de persones amb un fort compromís de resistència al sistema democràtic. Es consideren combatents,
utilitzen uniformes d'estètica paramilitar, tenen graus de comandament i unitats de combat disposades a exercir,
fins i tot, la lluita armada contra "el demòcrata i l'imperfecte".
Mantenen que la raça ària és la raça sobirana i que els seus components han de ser absolutament "perfectes".
Proclamen la necessitat urgent de realitzar una higiene racial per tal de crear un imperi lliure d'éssers
"imperfectes". Inciten, prediquen, practiquen la discriminació, l'odi, la violència contra les persones per raó de la
seva ideologia, creença religiosa, ètnia, gènere o orientació sexual, malaltia o minusvalidesa. Fan apologia del
genocidi, és a dir, de l'eliminació total de persones pel sol fet de pertànyer a certs col.lectius.
No els amagaré la basarda que he sentit al llegir o sentir els seus objectius, però com que és precisament en la
nostra feblesa on ells se senten valents, avui vull proclamar que sóc demòcrata, que em sento profundament
d'esquerres, que sóc dona, que estic disposada a lluitar perquè les parelles homosexuals puguin passejar
expressant el seu amor lliurement pel carrer, que sóc miop i per tant minusvàlida, és a dir, imperfecta, i, en
conseqüència, tinc tots els números per ser diana de les accions ultradretanes. I, com jo, tants altres que formem
part dels col.lectius humans que poblem les ciutats de Catalunya i que lluitarem pacíficament per la inviolabilitat del
nostre dret a existir sent diferents i imperfectes.
I, com jo, tants altres que gaudim de la debilitat de ser demòcrates i viure en una societat organitzada i dotada de
serveis que ens fa forts i ens protegeix. Tots nosaltres dormim molt més tranquils quan sabem que aquests
profundament i fanàticament antidemòcrates són a les garjoles. Ens adonem del perill que representen i del valor
d'una policia democràtica que --com han fet els Mossos d'Esquadra-- actuï per aconseguir les proves necessàries de l'existència d'aquests escamots amb rituals paramilitars i amb simbologia hitleriana, capa- ços, si ho
consideressin oportú, d'ensorrar-nos el crani perquè no sigui possible pensar lliurement.
Ara que estan detinguts pendents de decisions judicials, ara que no poden usar ni ordenar als seus grups de base
(com ara alguns joves skins) que facin ús de la brutalitat, és el moment de demanar que en nom de la convivència
democràtica s'insti a la il.legalització de totes aquestes associacions, moviments o centres d'estudi als quals no és
aplicable la llei de partits polítics (6/2002 de 27 de juny), però que són clarament equiparables a aquells que fan
apologia del terrorisme i que per això han estat il.legalitzats.
Ara és hora de declarar-nos imperfectes i de demanar que la nostra democràcia valuosament imperfecta es doti de
millors instruments per combatre el nazisme present entre nosaltres.
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