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4-F: la veu femenina

Demà, dimecres 4 de fe-
brer, farà nou anys de 
l’anomenat cas 4-F. La 
projecció del docu-
mental Ciutat morta al 

canal 33 representa un punt d’in-
flexió perquè es passa del silenci 
mediàtic al ressò mediàtic. Des 
d’aleshores el cas ha tingut un pro-
tagonisme destacat en ràdios, te-
levisions i premsa escrita. La ir-
rupció del cas 4-F en tertúlies, 
programes i articles ha intercalat 
el diàleg, l’atac, el respecte, la cris-
pació, el reconeixement i la críti-
ca. De tots els punts de vista expo-
sats, defensats i argumentats con-
trasta el discurs d’aquelles perso-
nes que porten anys de seguiment 
i activisme amb l’atreviment d’al-
tres que fan judicis de valor des del 
desconeixement (o desinterès) de 
la cadena de fets ocorreguts des 
del 2006.  

Entre totes aquestes veus des-
taca el so humà, digne i valent de 
les paraules de Mariana Huidobro, 
la mare de Rodrigo Lanza, un dels 
cinc condemnats. La veu d’una do-
na que va iniciar, fa nou anys, un 
llarg camí per reclamar el respec-
te dels drets humans i la presump-
ció d’innocència. La perseverança 
ha estat una constant d’aquest ca-
mí recorregut durant anys, al llarg 
del qual la Mariana ha llegit els mi-
lers de pàgines de la instrucció, 
s’ha entrevistat amb tothom qui 
l’ha volgut rebre i ha portat a ter-
me una vaga de fam, entre moltes 
altres accions. La seva lluita no té 
enemics. La Mariana ha fet tot el 
que ha estat al seu abast per de-

nunciar les irregulari-
tats del cas amb l’únic 
objectiu d’aconseguir la 
garantia institucional 
necessària per exercir 
el dret a mostrar la in-
nocència del seu fill. La 
seva és una lluita sense 
enemic, la seva és una 
lluita humana, digna i 
valenta.  

És una lluita humana 
perquè parteix del pati-
ment de totes les persones que, 
d’una banda o altra, han estat víc-
times d’aquells fets. La sensibili-
tat i empatia ressonen en les seves 
paraules, mentre que habitual-
ment són absents en les altres 
veus en discòrdia. La capacitat 
d’humanitzar allò que afecta a un 
mateix acostuma a estar devalua-
da en les dinàmiques institucio-
nals i socials. Es percep com a in-
compatible amb l’objectivitat i la 
recerca de la veritat. Però la hu-
manitat no és incompatible amb la 

No ho fa des de la demagògia que 
es desprèn quan es generalitza, si-
nó des de la profunda decepció, in-
dignació i impotència que genera 
descobrir els usos i abusos que al-
guns fan del poder. No ho fa des de 
la crítica sistemàtica, sinó des de 
la desprotecció i indefensió que 
sent davant la manca de garanti-
es institucionals.  

Enmig del ressò mediàtic, la veu 
humana, digna i valenta de la Ma-
riana és una excepció. Per què? La 
resposta no és fàcil.  

Sense pretensió d’exhaustivi-
tat, és possible agrupar les tres 
qualitats de la veu de la Mariana 
sota una mateixa idea, aquella que 
defensa la feminització de la soci-
etat. Més enllà dels simplismes i 
reduccionismes habituals, cal re-
cordar que feminitzar la societat 
implica valorar aspectes tan im-
prescindibles per les relacions so-
cials com l’empatia, les emocions, 
la constància, la sensibilitat i, en 
definitiva, el respecte cap a la vi-
da humana.  

Evidentment, no són qualitats 
exclusives de les dones, no caldria 
haver de recordar que hi ha homes 
més femenins que algunes dones. 
Però també és evident que la soci-
alització diferencial per raó de gè-
nere explica per què les dones 
acostumen a acumular més quali-
tats socialment considerades fe-
menines en comparació amb els 
homes. I aquesta és una de les ra-
ons que, perdoni el lector/a el vin-
cle, explica per què era important 
la presència de dones en el nou go-
vern de Grècia.  

justícia, més aviat hi és 
imprescindible. 

És una lluita digna 
perquè parteix del res-
pecte, el reconeixe-
ment i l’autonomia. La 
dignitat existeix allà on 
es respecten les perso-
nes, es reconeixen els 
drets i s’exerceix l’au-
tonomia. En qualsevol 
àmbit de les relacions 
socials, sense respecte, 

sense reconeixement de drets i 
sense autonomia no hi ha digni-
tat. Sovint es parla molt de la dig-
nitat però s’exerceix poc. No és 
possible defensar els propis drets 
sense reconèixer els dels altres. 
Contra les múltiples formes de 
corporativisme, la dignitat ha de 
ser un deure. 

És una lluita valenta perquè 
qüestiona una hegemonia institu-
cional en què policia, justícia, po-
lítica i periodisme són, directa-
ment o indirectament, còmplices. 
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Entre totes les veus que 
parlen del cas 4-F destaca  
el so humà, digne i valent 

de la de Mariana Huidobro, 
la mare de Rodrigo Lanza

Feminitzar la societat 
implica valorar aspectes 
tan imprescindibles com 

l’empatia, les emocions, la 
constància i la sensibilitat


