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A les deu he tornat de la Ciutat 

de la Injustícia i encara no 

havien amollat a tota la gent 

detinguda. Hi havia unes tres-

centes persones, la majoria 

joves i la meitat, menors. Sabia 

que em trobaria alumnat que 

vaig tindre al Lluís Vives l’any 

anterior i així ha estat. J. m’ha 

contat que havien detingut la 

seua amiga P. a Sapadors i 

estava ben preocupat. Uns 

moments abans jo estava a 

casa, fent créixer el hashtag 

#LluisVivesSinMiedo fins a con-

vertir-lo en el TT (trending 

topic) estatal. Cada dos segons 

apareixen vint tuits, molts 

d’ells amb vídeos i fotos, 

contant el que estava passant. 

Em va copsar veure una mare, 

a la porta de la comissaria de 

Sapadors, escridassant davant 

de Mònica Oltra, com si aques-

ta tinguera la culpa d’alguna 

cosa. Havien detingut la seua 

filla però no la deixaven entrar 

a portar-li el DNI. Estava 

nerviosa, cosa prou normal: els 

blaus que tenia al davant 

semblaven robots entrenats 

per a detindre i pegar, no per a 

pensar o parlar. Quan J. m’ha 

parlat de P. he lligat caps. 

Aleshores l’he felicitat per la 

valentia, per les mobilitzacions, 

per les assemblees que esta-

ven duent a terme des del 

començament de les retalla-

des; però ell m’ha parlat de la 

por: Si haguérem sabut que tot 

açò passaria, potser ens ho 

hauríem pensat. I jo també 

m’he quedat pensant en la por, 

en les imatges de les furgones 

i dels blaus, fent-se els mascles 

davant d’adolescents. 

A la Ciutat de la Injustícia la 

gent estava tranquil·la. Molts 

miraven els mòbils i escrivien, 

compartint el que s’estava 

vivint. Un advocat alt i cepat 

parlava amb uns pares i deia: 

“ara de seguira us els trauré” i 

ho deia en valencià, que ja és 

difícil veure advocats alts i 

cepats que parlen en la nostra 

llengua. Només als pares i 

mares se’ls veia nerviosos, 

potser recordant altres temps, 

sense refiar-se’n, decebuts 



perquè és molt dur pensar que 

els drets aconseguits amb tant 

de sacrifici són ara vulnerats. 

El meu alumne em contava 

que no havia volgut anar a 

Sapadors perquè algú li havia 

dit que era un parany, que hi 

havia secreta, que no estava 

clar... Però és difícil resistir-se 

a la injustícia i molta gent hi 

havia acudit pensant que era 

ben legítima la protesta. El que 

allà ha passat no té nom: la 

policia ha envoltat la gent i els 

ha obligat a identificar-se, un 

per un, sota l’amenaça que, si 

els tornaven a pillar en una 

altra manifestació, els detindri-

en. Una xiqueta de 12 anys 

sembla que passava per allí i li 

ha demanat al senyor policia 

que la deixara eixir del rogle. 

La resposta ha estat de nivell: 

CUANDO ME CHUPES LA 

POLLA. Allà dins del cercle 

ignominiós, els blaus també 

han repartit. A una jove li 

sagnava el cap d’un cop de 

porra. 

 

Després de Sapadors, la gent 

se n’ha anat cap a la Ciutat de 

la Injustícia. I jo m’hi he 

sumat. Passades tres hores, els 

detinguts han començat a eixir, 

d’un en un, cada mitja hora, en 

comptagotes. Els amics, les 

amigues i la família els abra-

çaven. Un xic que hi havia al 

meu costat li deia a la seua 

nòvia: si m’hagueren detingut 

a mi, m’esperaries a la porta? 

Ella li responia que a ell no el 

detindrien mai. L’espera ha 

estat molt agradable perquè 

m’he trobat amb un altre 

exalumne, ja universitari, que 

estudia Dret. I allà estava jo 

mirant-lo orgullosa, pensant 

que d’ací uns anys seria ell qui 

trauria la gent detinguda. Ell 

em deia, sorprés, que els que 

anaven eixint eren joves molt 

implicats en moviments estu-

diantils. Un d’ells estava prou 

retirat en la manifestació, ben 

tranquil i lluny dels polis, i 

sorprenentment l’havien detin-

gut. La seua teoria és que 

havien anat a buscar a gent 

concreta, no a la que suposa-

dament armava bulla o pegava 

mossegades als agents. Qui 

pot mossegar un armari? ens 

preguntàvem. Les seues botes 

sí que són perilloses: peguen 

per baix, per a no eixir en els 

vídeos, provocant...  
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