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es del moment en què el
Regne d’Espanya es va do-
tar d’una constitució parla-
mentària anomenada de-

mocràtica, vam entrar en una con-
tradicció: què era primer, la llibertat
o les regles de joc judicials i penals?
Els demòcrates, en la lluita contra el
franquisme, sabíem que la negació
de la llibertat era un motiu clar d’im-
posició que havíem de combatre amb
qualsevol forma de lluita, incloent-hi
la lluita armada.

ARA, AMB LA DEMOCRÀCIA parlamentà-
ria i constitucional, la confusió s’ha ge-
neralitzat i la defensa legítima de la lli-
bertat està subjecta a les lleis juridico-
penals, com ara les antiterroristes o la
llei mordassa. Les opinions establer-
tes en les tertúlies mediàtiques ens in-
clinen a decidir què està bé i què no.
Són poques, però, les opinions que vo-
len diferenciar-se de les oficialistes, i
això em preocupa, perquè hi pot haver
un cert rentat de cervell ciutadà que
allunyi dels veritables valors democrà-
tics. El Col·lectiu Drassanes intenta,
cada setmana a L’illa de Robinson,
aportar una visió diferent.

DE FET, LA JUSTÍCIA HAURIA d’establir
un concepte de llibertat en què les
accions ciutadanes per reivindicar
justícia social fossin un valor, i no
un delicte.

D AQUESTA REFLEXIÓ VE A RAÓ de la sen-
tència del Tribunal Suprem espanyol
sobre els fets del Parlament i la con-
demna a tres anys de presó d’algunes
de les persones que hi van participar.
El debat s’ha centrat a discutir si la
sentència és justa, la qual cosa crec
que és simplista i cínica. Per fer-ne una
valoració justa, cal tenir en compte el
context. No es va impedir l’entrada
dels diputats al Parlament i prou, sinó
que es va fer una acció ciutadana per
intentar frenar simbòlicament la vota-
ció d’uns pressupostos que havien de
comportar unes retallades socials
molt importants que van afectar, i
afecten encara, les persones més vul-
nerables. A més, veníem del desallotja-
ment de la plaça de Catalunya, on la
policia va actuar de manera especial-
ment contundent, una contundència
que no va utilitzar mai la societat civil.

AIXÍ DONCS, LES PROTESTES SOCIALS, ex-

pressades sense causar danys físics,
avui són considerades violència i,
per tant, delicte.

AIXÒ ENS HA DE FER PENSAR que el pro-
cés engegat per assolir una república
catalana independent no pot estar
basat, mimèticament, en models
constitucionals que permetin el des-
gavell social que el model econòmic
actual comporta. Les causes de la vio-
lència les hauríem de buscar, també,
en la corrupció, en la pobresa, en les
enormes desigualtats... però, en can-
vi, preferim considerar-les mals me-
nors. Les noves lleis de la Catalunya
independent s’han de basar en el res-
pecte i en la igualtat i, sobretot, han
de fugir dels tics dels models econò-
mic, social i judicial actuals.

EL NOU PAÍS, PER TANT, ha de plante-
jar-se que no hi pot haver lleis que
impedeixin les llibertats dels ciuta-
dans; al contrari, hem de construir
valors que potenciïn la implicació
ciutadana. Davant les injustícies de
les estructures politicosocials del po-
der i la seva repressió desmesurada,
ens cal potenciar el sentit comú en la
defensa de la llibertat ciutadana. El
repte és important, perquè vol dir
que la ciutadania ha de poder protes-
tar activament si els representants
polítics no actuen d’acord amb les
necessitats de la població.
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abia qui era i hi havia coincidit alguna
vegada, però vaig conèixer, de veritat,

l’Abdeslam Tanyaoui el juliol del 1999. Ell
era el secretari de l’Associació Cultural
Musulmana de Terrassa, i, sobretot, una
persona entregada en cos i ànima a la in-
tegració de la gran comunitat musulmana
que vivia i viu a Terrassa. El juliol de 1999 la
ciutat va ser protagonista d’un esclat ra-
cista que va enviar gent a l’hospital i a la
presó. Però, sobretot, que va obrir ferides
que mai s’han tancat del tot. En els dies
posteriors als incidents, es van prendre al-
gunes decisions, sota el testimoni de l’al-
calde de llavors, Manuel Royes, i el conse-
ller de Benestar Social, Antoni Comas. Se-
ria injust dir que no s’ha fet feina, perquè
se n’ha fet molta, sobretot en el camp ur-
banístic. Però, per exemple, també es va
decidir que membres de la comunitat mu-

sulmana serien a l’associació de veïns o
a les associacions de mares i pares. Bus-
quin els seus noms a les llistes...

L’Abdeslam, però, ho tenia clar. La feina
s’ha de fer en les dues direccions. Cal evi-
tar actituds racistes com les que s’han do-
nat en més d’una ocasió des de llavors a
Ca n’Anglada, però també, com recordava,
cal una obertura, un cercar el contacte de
la comunitat musulmana. No tenia pèls a
la llengua. L’any 1999, l’Abdeslam feia me-
sos que avisava que la situació a Ca n’An-
glada s’estava enrarint i que hi col·labora-
va l’actuació d’un grup de joves de la seva
comunitat a la plaça de Ca n’Anglada. De
fet, en un bar on es traficava amb drogues.
La resposta municipal va ser no actuar per
no ser acusats de racisme. I va passar el
que va passar. Fa uns dies, Terrassa ha tor-
nat a ser notícia negativa per la desarticu-
lació d’una xarxa gihadista. No dubto de la
feina que fan les múltiples entitats musul-
manes que hi ha a la ciutat actualment
–dubto més de les no musulmanes...– pe-
rò vindico la figura de gent com l’Abdes-
lam, desaparegut l’any 2002, com a fona-
mental per crear els enllaços necessaris
per a una bona convivència.
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Des de la principal entitat
musulmana de Terrassa
treballava per la integració
sense pèls a la llengua
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