
Justícia
Un societat humana sense 
tribunals està abocada a l’ar-
bitrarietat, l’abús i la imposició 
com a manera de fer. Però la 
sola existència d’un sistema 
judicial, per ell mateix, no ga-
ranteix la justícia. Que tots els 
desacords i conflictes s’acabin 
duent als tribunals no vol dir 
necessàriament que aquella 
societat sigui cada vegada 
més justa, ni que estigui més 
a prop del bé i de la pau. A 
Espanya ho hem acabat judici-
alitzant tot; les desavinences 
entre institucions, partits, ter-
ritoris i fins i tot entre diòcesis 
es tornen tan agres que aca-
ben invariablement als tribu-
nals. Tard o d’hora s’emet una 
sentència, que només com-
plau una de les parts, la qual 
no dubta a exhibir orgullosa 
el veredicte com un veritable 
trofeu de guerra. L’altra part 
acota el cap, i la humiliació i 
la impotència van covant dins 
seu el terrible monstre del 
ressentiment. Legalment el 
problema es pot haver resolt, 
i oficialment està tot en ordre, 
però en el cor dels homes no 
ha fet més que inflamar-se pe-
rillosament. 
No cal dir que pel mig els mit-
jans de comunicació, rere l’ex-
cusa del dret a la informació, ja 
s’han encarregat prou d’enveri-
nar els ànims. Però és que dins 
de les altes instàncies del ma-
teix sistema judicial les bata-
lles ideològiques són contínu-
es, cosa que no s’explica sense 
una lamentable ingerència 
política. Hem arribat a un punt 
en què com més es recorre als 
tribunals, com més sentències 
s’emeten, més profunds es fan 
els desacords i més estranys 
es tornen els consensos de mí-
nims per aglutinar la societat. 
La inflació de la justícia l’està 
buidant de sentit. Entre la ciu-
tadania la desconfiança cap 
al conjunt del sistema creix a 
un ritme galopant, i no sembla 
que ningú hi pari esment.
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Recull d’articles publicats a la re-
vista Caliu entre els anys 2007-2019, 
que edita el Casal de Vila-rodona, 
on repassa episodis contempora-
nis. Un dels més destacats és el de 
l’ensenyament, amb la implantació 
del col·legi de Sant Josep, a càrrec 
de les religioses filipenses, ja a la 
postguerra, concretament el 1942, 
quan, gràcies a la important donació 
econòmica de Josep Benet Galofrè, 
es compra l’edifici de l’antic convent 
de les carmelites. L’autor relaciona 
tots els noms de les superiores fins 
al 1973, la matrícula anual d’alumnes, 
les activitats extraescolars i les vo-
cacions locals.

Dins la instrucció pública, mereix 
una atenció especial el magisteri de 
Francesc Cortiella Òdena, fill de Vi-
laverd, del qual en destaca la voca-
ció per ensenyar, la seva capacitat 
de treball, generositat envers els 
alumnes i innovació pedagògica. Va 
editar la revista Escuela (1961-62). El 
seu prestigi professional va fer que 
famílies de Santes Creus, Aiguamúr-
cia, les Pobles i Bràfim, portessin els 
seus fills a l’escola de Vila-rodona. 

L’autor no oblida la construcció 
de l’església parroquial barroca al 
segle XVIII, amb pedra portada del 
Coll de Lilla. També dedica especi-
al atenció a la religiositat popular. 
Entre els records personals exposa 
la seva experiència com a escolà, 
des dels vuit fins als catorze anys, 
quan la missa encara es feia en llatí 
i d’esquena al poble, les funcions 
litúrgiques en els bateigs, funerals i 
festes majors. 

En un altre apartat parla de les 
caramelles, la diada de Pasqua, el 
cinema parroquial, amb les pel·lí-
cules en blanc i negre, el preceptiu 
NO-DO, la vida pagesa tradicional, 
especialment als masos... Menciona 
els rectors que van deixar petjada a 
la parròquia com Mn. Josep M. Mus-
té (1970-80), del qual en remarca la 
seva humilitat i el seu activisme cul-
tural i Mn. Francesc Manresa, amb 
tretze anys intensos de pastoral i 
sempre amb ganes de servir els al-
tres.

El volum és un testimoni de la 
vida quotidiana en un món rural en 
transformació, però que manté vi-
va la seva identitat, un exemple per 
saber d’on venim, relatat per una 
persona que estima la seva terra, 
amb un llenguatge planer que és 
una delícia per als lectors.
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