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La crisi de l'estat de dret: el cas De Juana Chaos

El passat divendres 9 de març, l'Associació d'Estudiants Progressistes de la Facultat de Dret va
organitzar en aquesta mateixa facultat l'acte "Dret Penal d'Exepció. Conferència i Debat ? el cas De
Juana Chaos" amb la participació com a ponent de Santiago Vidal, Magistrat de l'Audiència
Provincial de Barcelona i membre de Jutges per la Democràcia.
  
L'èxit va ser absolut: l'aula preparada, per a 100 persones, va ser insuficient; els 170 congregats van
haver d'anar a una sala més gran. El Santiago Vidal és un gran ponent, clar, concís i erudit, però
capaç alhora de fer-se entendre per tothom. La seva exposició va fer evident que la política
espanyola antiterrorista, en especial en el cas De Juana Chaos, viola tant els drets humans com les
bases del modern Estat de Dret: la divisió de poders. No és només que la sentència de l'Audiència
Nacional, que el va condemnar per unes hipotètiques amenaces terroristes, no es va ajustar al dret;
és que la seva situació penitenciària ? és a dir: la decisió de no alleugerir-li el grau penitenciari ? va
ser objecte, a la mateixa Audiència Nacional, d'un vertader cop d'estat: van substituir els jutges que
l'anaven a alliberar, pels que ja havien decidit condemnar-lo.
  
El torn de preguntes va propiciar un debat on els intents de desviar la discussió en termes de
sentimentalisme justicier-venjatiu van fracassar. L'humanisme en el dret, tan lligat al pensament
d'esquerres alliberador, va tornar a demostrar que la política penitenciària d'un estat, fins i tot davant
dels terroristes, s'ha de basar en la racionalitat i el respecte per als drets humans.
  
Com a conclusió: en la lluita pels drets humans ? els drets humans que el capitalisme torna a
intentar conculcar - l'AEP- Dret ja ha posat el seu gra de sorra. I no serà l'últim.
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