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Orwell a la Garriga
«El pitjor del cas és que en 'Bartu' no fou identificat i tampoc no l'han detingut»
No, no es pot estar tranquil: ni a recer del Montseny s'hi pot trobar aixopluc per a la teranyina
orwelliana que s'escampa sibil·lina i silent, disposada a afermar el control i a fermar les voluntats.
El tentacle cec de la repressió arbitrària i exemplaritzant, també s'enfila Congost amunt, sí. I dit així
sembla gros. Però és que n'és.
Explicat, no sembla gran cosa (sic). Un militant de la CUP de la Garriga, en Bartomeu Mas, en
Bartu, ha estat multat amb 200 euros de res per a un precari qualsevol, per participar en l'escarni
nonat amb què s'havia de rebre en aquesta vila vallesana el campió de l'histrionisme victimista i
conspicu neoespanyolista radical, Albert Rivera. Ben explicat, ja fa una mica més de por: la
multa arriba un mes i mig després d'uns fets amb grans escarafalls i cap estrall (per sort), i
situen en Bartu com allò que se'n diu «el cervell de la trama». A saber (i traduint del vergonyós
informe de la Policia de la Generalitat de Catalunya, amb més faltes per centímetre quadrat que
tifes de gos hi ha a les voreres garriguenques): en un acte no programat, el nostre company
apareix com a organitzador del galliner ("tu cap aquí, tu cap allà!") i distribuïdor de les consignes
destinades contra l'acte i el líder de Ciutadans. Organitzador d'una concentració no organitzada,
vet-ho aquí.
Però ni tan sols això, ni tan sols el fet que tot plegat sigui mentida, és el més inquietant de tot
l'afer. No, el pitjor de tot és que en Bartu no fou identificat i tampoc no l'han detingut. Ni li prenen
les seves dades, ni les tenen... o sí?
En aquest precís instant vénen les preguntes: com s'ha identificat a un ciutadà no identificat?
Com és que després que no passés res quan tot de veïns de la Garriga s'aproparen al lloc on es
feia l'acte, el damnificat és, precisament, un militant de la CUP? Hi té res a veure aquesta
militància? Hi ha fitxers policíacs de militants? Fitxers elaborats amb criteris ideològics?
És una multa ombrívola que va tenyint d'un vernís cada vegada més inquietant la política
repressiva (http://sensefruirdelestipendi.blogspot.com/2012/08/ha-sigut-ella.html) a la qual estem
sotmesos i la gestió de les seves relliscades, que no en són pas poques. En Bartu n'és un petit
símptoma, i el seu exemple n'és un més a afegir a d'altres de recents, com el del periodista
Bertran Cazorla, apallissat a la comissaria dels mossos del Raval
(http://www.setmanaridirecta.info/noticia/periodista-bertran-cazorla-es-detingut-agredit-comissariadels-mossos-al-raval) , dels detinguts per les vagues (amb la web de delació de Felip Puig) o la
vergonyant actitud política en tot l'afer Ester Quintana.
I el que vindrà, perquè és clar que ens volen subjectes. Però no pas en l'accepció de persones,
d'individus dotats d'autoconsciència. Ens volen «subjectats». És a dir, ens volen lligats.
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