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Una resolució sobre una llarga cadena de crims 

El feminicidi de Ciudad Juárez
La condemna de Mèxic per la Cort Interamericana de Drets Humans és una fita de la justícia

«E
sto ocurrió en 1993. 
En enero de 1993. A 
partir de esa mujer 
muerta comenzaron 
a contarse los asesina-

tos de mujeres. Pero es probable que antes 
hubiera otras. La primera muerta se lla-
maba Esperanza Gómez Saldaña y tenía 
13 años. Pero es probable que no fuera la 
primera muerta. Tal vez por comodidad, 
por ser la primera asesinada en el año 
1993, ella encabezaba la lista». Segons 
2666, obra simplement mestra de 
Roberto Bolaño, això succeïa a San-
ta Teresa, a la frontera de Mèxic amb 
els Estats Units. El que passa és que 
Santa Teresa no existeix. I que Santa 
Teresa és el transsumpte de Ciudad 
Juárez, ciutat que sí que existeix, 
a la frontera de Mèxic amb els Es-
tats Units, davant d’El Paso, a la riba 
del riu Grande. I que en aquesta ciu-
tat, que sí que existeix, ni tan sols es 
compten les dones que apareixen 
assassinades, generalment també 
torturades i ultratjades.

LES DENÚNCIES presen-
tades a la policia, les procuradori-
es o la justícia no han estat ateses: 
els assassinats es consoliden. S’han 
portat a terme, a títol particular o 
d’oenagés, gestions davant diverses 
instàncies mexicanes i internacio-
nals, de manera sorprenent, sense 
que hagin tingut cap resultat pràc-
tic: les investigacions seguien sense 
obrir-se o bé, si s’obrien, s’arxivaven 
o llanguien fins acabar consumides. 
Si algú, la majoria mares de les víc-
times, s’entestava a buscar alguna 
resposta l’engegaven o bé li passava 
coses pitjors. 

 El feminicidi a Ciudad 
Juárez ha esdevingut en-
dèmic davant la passivi-
tat de les instàncies ofi-
cials. És cert que Mèxic té 
alguns problemes d’imple-
mentació de la justícia pe-
nal, dels quals és ben cons-
cient, i s’afanya en una re-
forma processal radical, 
fruit d’un canvi constituci-
onal. No obstant, els fets de 
Ciudad Juárez no tenen pa-
rangó, ni judicialment ni 
sociològicament. La soci-
etat mexicana contempla 
entre atònita i impotent la 
desídia oficial i l’horror in-
terminable de la salvatja-
da, que, segons les fonts, ha 
acabat amb la vida de més 
de 400 dones, especialment 
joves o fins i tot nenes, una 
xifra que altres veus eleven 
a més del doble.
 Temps enrere, no gai-
re temps enrere, la cosa se-
gurament no hauria pas-
sat a altes instàncies i, al 
final, hauria desaparegut fins i tot 
dels fòrums més conscienciats. Ai-
xò hauria estat abans. Ara, davant 
la creixent internacionalització de 
la justícia –malgrat la interessada 
aturada de la jurisdicció universal 
a Espanya– i la creixent protecció 
supranacional dels drets humans, 
els familiars de les víctimes han ob-
tingut de la Cort Interamericana de 
Drets Humans, per sentència del 16 
de novembre passat, la condemna 
de la República mexicana per viola-
ció dels drets a la vida, a la integri-
tat física, a la intimitat i a la no dis-
criminació.

PER UNANIMITAT, la Cort, 
radicada a Costa Rica, condemna 
l’Estat demandat per no haver in-
vestigat seriosament ni haver pre-

 La condemna a Mèxic no es li-
mita a una declaració solemne. 
Imposa indemnitzacions a favor 
de cadascun dels reclamants de 
800.000 dòlars i una sèrie d’obli-
gacions a l’Estat condemnat, que 
haurà de complir, segons les espè-
cies, en un termini d’entre 6 i 12 
mesos. Entre les més rellevants cal 
destacar la remoció de tots els obs-
tacles jurídics i de fet que impe-
deixin tant portar a terme les in-
dagacions per cadascun dels delic-
tes com l’apartament i, si escau, 
la sanció dels funcionaris que no 
han complert amb la seva obliga-
ció d’aclarir els delictes, perseguir 
els delinqüents i donar suport a 
les víctimes. Aquesta tasca, de la 
qual Mèxic haurà de passar comp-
tes a la Cort i aquesta verificar en 
la seva materialitat, suposa una 
tasca ingent. No solament haurà 
de recuperar el temps perdut, si-
nó que caldrà remoure en alguna 
mesura efectiva els obstacles de to-
ta índole que han fet del feminici-
di de Ciudad Juárez un atroç exem-
ple d’incúria i corrupció.

CAL ESPERAR que la Re-
pública de Mèxic compleixi amb 
la màxima celeritat i la màxima es-
crupolositat la resolució dels ma-
gistrats de Costa Rica. També cal 
desitjar que repari les víctimes, 
previngui altres atemptats anà-
legs contra els drets civils i doni 
exemple a aquells països –com Es-
panya– que, tot i estar també sot-
mesos a la jurisdicció internacio-
nal en matèria de drets humans, 
no donen el compliment a les sen-
tències dels jutges d’Estrasburg en 
tota la seva extensió. Mèxic, doncs, 
encara ens pot ensenyar com es re-
paren i s’esmenen els estrips als 
drets dels ciutadans. H

Catedràtic de Dret Penal
de la Universitat de Barcelona.

vingut els atemptats contra tots 
aquests drets. Seguint la seva pròpia 
doctrina i la del Tribunal Europeu 
de Drets Humans, els sis jutges in-
ternacionals reconeixen que el fet 
de no prevenir les lesions de drets fo-
namentals quan aquestes raonable-
ment es produiran, o bé no investi-
gar les ja produïdes, suposa un nou 
atac a tots aquests drets fonamen-
tals. A Europa, per exemple, el Reg-
ne Unit, ocasionalment, i Turquia, 
en innombrables ocasions, han es-
tat condemnats per aquestes omis-
sions, quan es denunciaven tortu-
res i les autoritats públiques, espe-
cialment el ministeri públic, feien 
el desentès o bé miraven cap a una 
altra banda. Condemnes anàlogues 
han patit Hondures, el Paraguai o 
el Brasil.

El cas ens pot ensenyar 
com es reparen i s’esmenen 
els estrips als drets
dels ciutadans
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A propòsit 
de Quim 
Monzó

V
aig anar a veure l’expo-
sició sobre Quim Monzó 
que han muntat al Santa 
Mònica i em vaig desco-
brir peregrinant per una 

sèrie de publicacions, fotografies i 
objectes que em parlaven d’un pas-
sat que, potser per tenir-lo integrat 
a la pròpia biografia, encara no te-
nia ni catalogat com a passat. M’ex-
plico: quan vaig a veure una exposi-
ció sobre Kafka, tot el que veig ho in-
terpreto com a literari, entre altres 
coses perquè estic contemplant, 
com diria Stefan Zweig, el món 
d’ahir, però em resulta impossible 
tenir aquesta distància amb Quim 

Monzó, un autor nascut, com jo, el 
1952. Tot el que veig em resulta prò-
xim i viscut, com si encara no ha-
gués passat el temps suficient.
   Em va fer gràcia veure en una vi-
trina el Carnet Internacional d’Estu-
diant del Quim, em vaig reconèixer 
a les escapades d’uns anys en què vi-
atjar era gairebé sinònim de sentir-
se viu, em vaig submergir en els anys 
70 amb les capçaleres d’antigues re-
vistes i fotos de barbuts i peluts, i 
em vaig sorprendre veient tot el que 

guarda el Quim. Aquella motxilla 
Alpina del primer gran viatge, per 
exemple, il·lustra tota una època. 
 Tot a l’exposició resulta evoca-
dor, encara que sorprèn que expo-
sin un Mehari i no la psicodèlica 
noia del Mehari, que, no ens enga-
nyem, era el que realment importa-
va. Per altra banda, és una bona idea 
posar un bar de copes, escenari de 
moltes de les batalles de l’època, pe-
rò confesso que vaig trobar a faltar 
la gent, la música, el fum... i per des-
comptat les copes.
 L’itinerari funciona, però el 
cop definitiu arriba quan, finalit-
zat el recorregut d’una generació 
que apostava per l’alternativa i ve-
ia l’èxit gairebé com una maledic-
ció, et trobes de sobte amb el vídeo 
d’un Quim encorbatat pronunci-
ant un discurs a la Fira del Llibre de 
Frankfurt. Uf, va dir ell. De la barra 
del Zeleste o del Bikini a l’estrada de 
Frankfurt va tot un món. El mèrit 
del Quim és que ha sabut fer un salt 
sense renunciar a ser ell mateix, sen-
se oblidar que el que compta és es-
criure i no la marejadora fira de va-
nitats que envolta els escriptors. H 
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El mèrit de l’escriptor 
és que ha sabut fer
un salt sense renunciar
a ser ell mateix
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