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El feixisme impune
Fa 19 anys que un grup feixista va assassinar el militant independentista Guillem Agulló, de
Burjassot (l'Horta). D'aquell assassinat, només va pagar la condemna l'assassí confés, que tan
sols va entrar a presó per a quatre anys, dels catorze de la condemna. Les autoritats valencianes
no han acabat de condemnar mai els fets. De fet, els grups d'extrema dreta no han deixat mai
d'actuar sota la impunitat política, amb amenaces i agressions a militants independentistes, als
seus espais i actes, amb la policia sempre mirant a una altra banda o encara permetent-se el
luxe de fer cobrar les culpes als agredits.
Fa unes setmanes, sentíem que la intrusió violenta d'un grup feixista en una concorreguda
sala de concerts Stroika de Manresa (Bages) feia estralls, causant també almenys un ferit greu.
Les autoritats catalanes han encasellat els fets com una simple baralla nocturna, obviant que els
visitants violents tenien uns objectius concrets a l'hora d'entrar al recinte on se celebrava un
concert d'aquelles característiques.
Les autoritats fan com qui sent ploure. Però les motivacions d'aquests atacs no són casuals. Ni
són afers puntuals de jovent. El 13 de setembre de 2009, la cívica i després tan imitada consulta
sobre la independència a Arenys de Munt (Maresme) es va desenvolupar inicialment en un clima
de por i tensió perquè un grup feixista havia convocat una manifestació pels carrers del municipi.
Els responsables polítics del moment apuntaven que aquell clima encara era creat pels ideòlegs de
les consultes populars, i van permetre aquella ridícula concentració feixista i, no ho oblidem,
escortada per la policia, que no volia altra cosa que atemorir el veïnat en aquella contesa
independentista. Recordo gent gran d'Arenys de Munt prement els punys d'impotència, i agraint
la presència de voluntaris que van permetre el desenvolupament de la consulta amb naturalitat.
Aquesta setmana, com altres vegades ha passat, un grup feixista ha atacat el mural de
l'estelada que hi ha a l'entrada de Cardedeu, venint de Granollers. Aquest històric mural va ser
pintat fa una quinzena d'anys per joves cardedeuencs; i, més recentment, joves de l'esquerra
independentista de Cardedeu l'han restaurat cada vegada que ha estat malmès per feixistes
brotxades i fins i tot amenaces de mort guixades al mateix mur.
El feixisme, assassí de Guillem, amenaçador i agressor, encara passeja per les nostres
contrades, amb cap altre propòsit que combatre les llibertats individuals i nacionals amb ideologia
totalitària i actituds violentes. Aquí no hi cap el discurs de pensar que tot és un joc de bàndols, o
que la "neutralitat" és fugir d'aquests merders: el feixisme no s'ha de tolerar com si fos una opció
respectable; a Burjassot, Benimaclet, Xàtiva, Palma, Barcelona, Arenys de Munt, Cardedeu... el
feixisme s'ha de combatre!
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