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No reaccionar a agressions lleus obre la porta a altres de molt més greus

La llei contra la violència
sobre les dones

L’
À n g e l G a r c i a F o n t a n e t

aprovació de la llei
de mesures de pro-
tecció integral con-
tra la violència de
gènere constitueix
el reconeixement

d’un dels drames del nostre temps: la
crisi de les relacions familiars o assimi-
lades. La llei pretén la protecció de la
dona, no dels estranys, sinó d’aquells
que són o han estat els seus cònjuges o
que són o han estat lligades a elles amb
relacions de naturalesa anàloga.

Estranya realitat que il·lumina as-
pectes preocupants de la condició hu-
mana: la dificultat de la convivència.

Perquè aquesta protecció tingui èxit
s’estableix una àmplia sèrie de mesures
entre les quals destaquen les dedicades
a la modificació del Codi Penal, l’orga-
nització judicial i de les lleis processals,
penal i civil. Així, el Codi Penal agreuja
les penes de les lesions o maltracta-
ments a l’esposa o dona en situació as-
similada i eleva a delicte les amenaces i
coaccions lleus. S’incorporen a la plan-
ta judicial els jutjats especialitzats en
violència sobre la dona amb compe-
tència penal i civil, concentrada. La pe-
nal s’estén especialment al coneixe-
ment de determinats delictes (homici-
di, lesions contra la llibertat sexual,
etc.) comesos contra aquelles dones o
els seus descendents. La competència
civil abasta la nul·litat, separació i di-
vorci, així com les qüestions que trac-
ten sobre les relacions paterno-filials,
entre d’altres. Es busca que tota la pro-
blemàtica familiar sigui objecte de
tractament processal conjunt davant el
mateix jutge. La llei té una vocació de
ser la llei general de protecció de la
dona i abraça altres molts aspectes com
l’educatiu, el publicitari, el sanitari,

l’assistència, la im-
plantació d’una Fis-
calia Especial contra
la violència sobre la
dona, etc., que aquí
no poden ser abor-
dats amb detall. Es
tracta, indubtable-
ment, d’una excel-
lent norma que ha
estat objecte d’apro-
vació unànime a les
Corts.

Com s’explica, pe-
rò, que fos objectada
pel grup conserva-
dor del Consell Ge-
neral del Poder Judi-
cial i rebuda amb
crítiques i recel per
alguns sectors de la
Magistratura?

La principal ob-
jecció del Consell,
ser contrària al
principi d’igualtat
en contemplar no-
més els drets de la
dona, no se sosté.
Aquest principi exi-
geix tractar desi-
gualment els que es troben en situaci-
ons desiguals. Només així es compleix
amb aquest dret fonamental. La discri-
minació positiva, a favor dels desafavo-
rits, aquí les dones, és una obligada
conseqüència si realment es vol ajudar
els que ho necessiten. ¿Potser perden la
vida a Espanya, anualment, per violèn-
cia de gènere, un nombre d’homes
equivalent al de dones?

El garantisme a favor dels acusats no
constitueix una panacea universal. Ha
de comptabilitzar-se amb la resta dels

drets presents en el procés penal, prin-
cipalment, el de la víctimes en perill.

L’experiència mostra que no reaccio-
nar davant les agressions lleus és una
de les maneres de fer patir les víctimes
i de no posar-les fora del perill d’altres
de futures, en ocasions mortals.

La circumstància que els processos de
protecció siguin utilitzats amb altres
finalitats fraudulentes no és raó sufici-
ent per no donar l’atenció necessària a
les persones que es presenten com a
víctimes. La funció de jutge, tot i que

difícil, és diferenciar la veritat de la
mentida. A més, per alguna cosa exis-
teix el delicte de denúncia falsa.

El jutge ha d’actuar amb llibertat de
criteri, amb raons i amb responsabili-
tat. No ha de fer-ho “per curar-se en sa-
lut”. Aquesta posició, humanament ex-
plicable, està mancada de justificació.

No es poden fer
comentaris frívols
sobre la violència
domèstica, que, en
definitiva, redunden
en prejudicis de les
autèntiques vícti-
mes, les quals pa-
guen per culpes que
els són alienes.

És necessari orde-
nar els interessos en
conflicte. Els labo-
rals o gremials no
poden prevaler so-
bre els de categoria
com són el dret a la
vida, la integritat fí-
sica, la salut i la lli-
bertat de les perso-
nes.

Tot això, certa-
ment, sense prejudi-
ci d’exigir de les ad-
ministracions com-
petents la dotació
dels mitjans neces-
saris per a l’aplicació
de la nova legislació.
En cas que no es faci
serem davant una
nova frustració de

les víctimes i s’haurà col·locat l’admi-
nistració de justícia en una situació que
reduirà, més encara, l’estimació social
que té.

D’entrada, és obligat rebre la nova
llei amb calma i sense histerismes per a
la seva normal aplicació per tal que
rendeixi els seus fruits: la supressió, o
reducció de la xacra social de la vio-
lència de gènere de què són víctimes
moltes dones.

■ Àngel Garcia Fontanet. Magistrat TSJC. President de la

Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals

EL CAU DE LA GUINEU

A Frankfurt, en català
V i n y e t P a n y e l l a

L
a notícia segons la qual, final-
ment, la cultura catalana és la
convidada oficial a la Fira del
Llibre de Frankfurt per al 2007

ha estat un bàlsam enmig de la crisi
política derivada de la nefasta gestió de
la crisi, encara no resolta, del Carmel.
La cultura com a pal·liatiu per unes
hores. I, després de la primera eufòria,
la reflexió, perquè l’escalfada de mo-
tors que ara comença no ha de perdre
de vista l’objectiu principal: la projec-
ció de la cultura catalana en un dels
medis més idonis i adequats per a la
seva consolidació en el medi europeu i
universal com és la Fira de Frankfurt.
Fins aquí, per molts anys a tots plegats
i endavant.

Ara que hi som a temps vull fer-me
ressò d’un comentari que des de fa dies
que se sent, i no pas en sordina, en el
medi literari del país: a Frankfurt, en
català. És a dir: a Frankfurt hi està
convidada la literatura catalana. Si es
convidés la literatura castellana la in-
vitació no hauria estat feta a Catalu-
nya. Però des del moment que la invi-
tació arriba al nostre país i les autori-
tats governamentals l’esbomben amb
declaracions superlatives, hem de ser
conseqüents. És la literatura en llen-
gua catalana la que es convida a la Fira
de Frankfurt i la que hi ha de ser pre-
sent en tota la seva amplitud, tant pel
que fa a la representació d’escriptors
com de gèneres.

L’oportunitat que es presenta per a la
literatura i la llengua pròpia del país
mereix tota mena d’esforços. Mereix,

sobretot, una estratègia intel·ligent i
generosa que actuï en els dos més im-
portants pols, a parer meu, amb què es
guanya el prestigi cultural més enllà de
l’estratègia mediàtica: el medi editorial
i l’acadèmic. La política cultural de la
Generalitat ha de garantir un programa
concret d’oportunitats, promoció i tra-
duccions que faci realitat la presència
dels escriptors en llengua catalana a
Frankfurt sense problemes i sense
complexos. L’Institut Ramon Llull i la
Institució de les Lletres Catalanes han
de garantir la presència dels escriptors
en llengua catalana d’arreu dels Països
Catalans, tant per raó de la seva qualitat
literària com per remarcar un altre te-
ma d’importància cabdal de cara enfo-
ra: la unitat de la llengua. Perquè en
aquest aspecte Frankfurt també serà el
gran aparador.

Un altre aspecte sobre el qual entenc
que cal incidir és l’acadèmic, especial-
ment tenint en compte la consistent i
perllongada tradició catalanista de di-
verses universitats germàniques.
Aquest és un valuós capital ja existent
que cal aprofitar i incentivar amb més
dotacions i recursos. Entre altres raons,

i més enllà de la importància del fo-
ment de l’aprenentatge de la llengua,
perquè és un medi idoni per al desen-
volupament del prestigi i del coneixe-
ment de la llengua i de la literatura.

Aquesta és una oportunitat que fins
ara la literatura catalana no havia tin-
gut mai. És per això que no s’ha de
caure en el parany que el doble ús de la
paraula cultura, pel que fa a la cultura
catalana, pot comportar. Entenc que a
Frankfurt cal exportar, difondre, pro-
moure i prestigiar la literatura catala-
na. És la gran i única oportunitat. Tot el
que no vagi adreçat en aquesta direcció
serà llevar-li importància, presència i
prestigi. El model d’ambaixada cultural
de Guadalajara per a Frankfurt no ser-
veix. En el cas de Frankfurt –i hi ha
prou experiència per saber-ho de pri-
mera mà– els diversos materials d’a-
companyament que no estiguin direc-
tament relacionats amb el fet literari
no tenen cap eficàcia. En aquest cas, la
centralitat i el compromís pertany,
amb ple dret, a la llengua i la literatura
catalanes. Per això ens conviden, no ho
oblidéssim pas.

■ Vinyet Panyella. Escriptora


