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Carola contra el feixisme
«Davant del feixisme, actituds com la de Carola Rackete són importantíssimes,
necessàries i imprescindibles» | «L'Estat italià es negava a deixar entrar el vaixell a
les seves aigües territorials i, encara menys, acollir les 40 persones rescatades»

Carola Rackete, capitana de Sea Watch i activista alemanya | Kaosenlared

El feixisme és això. Detinguda per la policia acusada de «resistència o violència contra un vaixell
de guerra», que no és res més que un vaixell de la Guardia di Finanza (perquè ens entenguem,
el mateix que a l'Estat espanyol és el Servei de Vigilància Duanera). L'únic que volia era arribar a
port amb 40 persones a qui havia salvat el 12 de juny passat de morir ofegades al mar. El delicte
inventat, si es confirma, pot comportar una pena de presó d'entre cinc i dotze anys.
El feixisme és això. Arribar al port de Lampedusa amb 40 persones a bord rescatades del mar on
haurien mort si no els haguessin ajudat i ser empresonada per fer-ho. Com pot ser? Doncs pot
ser perquè les 40 persones rescatades són qualificades com a emigrants il·legals i això a l'Europa
del segle XXI vol dir el mateix que ser jueu a l'Europa dels anys 30 del segle passat.
El feixisme és això. Mentre la persona que comandava el vaixell salvador baixava per l'escala que
l'unia al port, ella (perquè és dona), mentre era detinguda per la policia, sentia els crits d'alguns
dels concentrats al port. Cridaven «Tant de bo et violin quatre negres!», «Poseu-li les manilles!»,
«T'agraden les polles negres?» o «Primer els italians! Primer els italians!».
El feixisme és això. L'aparell judicial italià investigava la capitana del vaixell que portava les
persones rescatades. Concretament, la fiscalia de la ciutat d'Agrigento, a Sicília, investigava
l'acusada per afavorir la immigració il·legal i desobeir el codi de navegació per no respectar les
ordres imposades per la policia de fronteres en entrar a les aigües territorials italianes sense el
permís de l'Estat.
El feixisme és això. L'Estat italià es negava a deixar entrar el vaixell a les seves aigües territorials i,
encara menys, acollir les 40 persones rescatades perquè calia que altres països de la Unió
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Europea ho fessin. França, Alemanya, Luxemburg, Portugal i Finlàndia s'hi havien ofert, però molt a
poc a poc, dubtant, com si els fos impossible de fer...
El feixisme és això. Matteo Salvini, el nou duce d'Itàlia, amenaçant que qui no el cregui en les seves
polítiques racistes i xenòfobes, antihumanes en una paraula, en patirà les conseqüències. I aquestes
conseqüències, com en aquest cas, són la presó, la repressió en general i, si cal, la violència
«descontrolada». Salvini, però, és on és perquè molta gent l'ha votat, diran algunes. A Hitler
també el van votar.
El feixisme és això. I no arribarà demà ni passat demà. No és una vella pel·lícula del segle XX
repintada amb colors d'ara. És ara i és aquí. A Europa, a Itàlia. BOCS són els amics de Salvini a
l'Estat espanyol i per això pactar amb ells és fer-ho amb el feixisme, esdevenir el mateix que ells:
pura merda feixista. Mireu-vos els pactes i les abraçades amb Ciutadans i el PP.
Però al feixisme se'l pot aturar, se li pot plantar cara i se'l pot destruir. Davant del feixisme, que
combatre'l a l'Estat espanyol pot ser perseguit per delicte d'odi, actituds com la de Carola
Rackete són importantíssimes, necessàries i imprescindibles. Sense Carola Rackete el feixisme pot
arribar a guanyar. Amb Caroles a milers, no. Siguem Carola, plantem cara al feixisme i a les lleis
que el blinden a Europa. Per un món lliure de feixistes, llibrertat per a Carola!
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