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om de tant en tant passa fins i tot
en les institucions més enfonsa-
des, també el poder judicial in-
clou persones, sovint anònimes,

exemplars. Diu el magistrat Santiago
Vidal que els seus col·legues deixaran la
seva posició contestatària amb el poder
quan el ministre Gallardón deixi d’em-
pipar-los amb congelació de sous, taxes
judicials i ingerències en el nomena-
ment del seus òrgans de govern. I pot-
ser sigui així amb infantes i polítics, pe-
rò pel que fa als banquers dels grans es-
càndols, la qüestió adopta, a parer meu,
un altre matís, tal com revelen algunes
sentències recents.

SENS DUBTE, HI HA moltes altres resolu-
cions judicials on es posa contra les cor-
des un poder que es creia blindat davant
de qualsevol tipus de reivindicació de jus-
tícia que atemptés contra els seus inte-
ressos. Però en la que va dictar el magis-
trat Pablo Izquierdo a la ciutat de Mataró
el proppassat mes d’octubre es reflecteix
una mena de fàstic ètic que col·loca la da-
ma cega i la seva balança en el lloc d’honor
que li correspon, més enllà de la lletra de
la llei i de les conveniències del sistema.
La sentència versa sobre les ja tristament
famoses preferents, en aquest cas, les co-
mercialitzades per Bankia, símbol mà-
xim i desgraciat d’un producte financer
que, entre la població mataronina, ha fet
un percentatge estratosfèric de persones
“enganxades”. I el jutge parteix d’una

C constatació: el sistema financer sap que
totes les demandes judicials en tema de
preferents triomfen, però que continuen
essent una part ridícula en el total pastís
d’aquesta gran trampa, teixida amb la
negligència, cobdícia i manca d’escrúpols
dels diversos agents que hi intervenen. I
adverteix també que, si bé tot això no ha-
gués pogut conduir a la desgràcia i la ruï-
na dels estalviadors sense que aquests
no haguessin volgut fer créixer els seus
diners per sobre de la inflació, és incom-
parable la seva actitud amb la depreda-
ció perpetrada contra ells pel sistema
bancari amb els seus, sempre parany,
contractes d’adhesió, aquests papers in-
comprensibles que han fet signar fins i
tot a persones centenàries.

CONSCIENT DE TOT AIXÒ, el jutge Izquier-
do diu en la seva sentència de manera
contundent: “Totes aquestes conductes
són, a judici de qui subscriu, indicis més
que suficients per merèixer un rebuig
ètic, civil i penal. Pel que fa al primer, se-
rà la societat qui l’efectuï; el segon s’arti-

cula mitjançant la present resolució, i el
tercer s’articularà mitjançat testimoni
de particulars que s’acorda formar l’ob-
jecte de donar trasllat a la fiscalia de Ma-
taró per tal que, en el seu cas, si s’escau,
es persegueixin les conductes criminals
que es considerin realitzades”.

MÉS ENLLÀ D’AQUESTA bona notícia (una
sentència de quaranta-quatre folis en
què el jutge es mulla buscant la justícia
material que quan es formava li van dir
que havia de ser la seva llum de bitàcola),
l’actitud del jutge Izquierdo obre la porta
a l’esperança de les bones coses que po-
den sortir dels bons tàndems: associa-
cions de perjudicats han començat a unir
les seves forces. Afortunadament n’ hi ha
moltes (com ara l’APDEF, que litigava en
aquest plet concret) que es van constitu-
int, però no és el mateix que tinguin tres
demandes o tres mil. Junta, la gent pot,
amb poc esforç individual, ser més forta
quan pregunta a la justícia si vol ser-ho,
si vol honrar el seu nom. Sols així podem
descobrir jutges disposats a complir
amb profunditat la promesa que van fer
en prendre possessió del seu càrrec. Pe-
rò que sàpiguen quantes persones llegei-
xin això que només serà possible que els
jutges responguin si se’ls ho pregunta,
perquè així ho demana el procediment,
perquè la justícia sempre ha de ser sol·li-
citada; i que sàpiguen també que no-
més recuperarà els diners perduts qui
es posi en marxa i els reclami.
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EL
DIBUIX

Fer

l 1895 el poeta Rudyard Kipling va es-
criure If, un poema que va publicar

quinze anys més tard. Està inspirat en
un poema anterior, Invictus, de William
Ernest Henley, una apel·lació al coratge
per superar les adversitats que aquests
dies s’ha recordat profusament perquè
va servir a Nelson Mandela per mantenir-
se ferm durant els anys de captiveri. If,
que recrea el si condicional en anglès, co-
neix un munt de traduccions, també en
català. La que reprodueixo a continuació
deu ser de les primeres, si no la primera;
és la que el poeta Josep Maria López Picó
va publicar a la revista manresana Ciutat
el 1926. L’he trobada a les pàgines web
Amb Vestusta gonella. Nulla aesthetitca
sine ethica i Espíria 11.

“Si t’aguantes peu dret quan tots al teu
voltant / esmaperduts trontollen i blas-
men ta fermesa, / si entre els dubtes de
tots, coratjós i constant, / romans; però,
si cal, excuses ta feblesa; / si l’esperar no
et cansa, i al deler poses brida / i contra la
mentida alces la veritat, / si contra el
greuge, a l’odi no vols deixar-li mida / i no
enlaires ton seny ni ensenyes ta bondat.

”Si somnies i el somni no se’t torna el
teu rei, / si penses i el pensar no minva el
teu coratge; / si Triomf ni Fallida no t’im-
posen sa llei / i com dos mentiders, els
treus del teu llinatge; / si saps perdonar,
que ta paraula sincera / fos parany de ba-
baus en llavis de malvats; / si veus esbo-
cinada ta estimada quimera, / i tornes a
forjar-la amb els estris oscats.

”Si de tots els teus guanys en fas un pi-
lot d’or / i els arrisques valent d’una sola
jugada / i els perds i de seguida, sense ni
un ai del cor, / ni enraonies, tornes co-
mençà altra vegada. / Si guardes delitós
en l’encesa baralla / el pensament des-
pert i tot el cos tibant, / per fer-te’n com-
panyia quan el deler davalla, / i el teu vo-
ler només t’encoratja: –Endavant!”

Si..., si..., si..., si..., si... Sí i sí. Endavant!
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