No anem prou pintades
El porter de la discoteca li va dir a la nena d'onze anys:
- La propera tarda que vinguis, t'has de pintar més.
Es tracta de les "tardes de discoteca per a nois i noies de 12 a 16 anys" (la nena d'onze
semblava més gran).
Figura que legalment no es pot fer res. Els propietaris de les discoteques que duen a terme
aquestes promocions estan "en el seu dret". Els pares i mares que ho consenteixen "estan en
el seu dret". Els municipis que ho permeten "estan en el seu dret". Tothom és just i savi.
La coartada dels empresaris és clara: Diuen que no venen alcohol ni distribueixen drogues.
Potser encara argumentaran que estan creant llocs de treball, quan en realitat s'estan
assegurant un filó de futurs clients a costa d'estimular la precocitat ja de per si prou
estimulada dels menors.
La coartada de les famílies? Això existeix, per tant, s'ha de justificar, o tolerar, o suportar.
En el millor dels casos, pares i mares no saben com fer-hi front (però pateixen i els
agradaria evitar-ho). En el pitjor dels casos... "quin mal hi ha?... els temps han canviat i no
est tracta de ser antiquats o repressors!"...
La coartada del municipi pot ser no embrutar la imatge de la ciutat (que amb prou feines,
bla, bla... ) o anar amb compte amb les màfies locals, o...
Potser és veritat que, amb la llei a la mà no es pot fer res. Però... cal que una cosa sigui
"il·legal" per ser rebutjable? A la mateixa discoteca es promociona entre els nanos una
activitat d'allò més divertit i creatiu: Es porta un tomàquet madur i s'apunta a un "blanc
humà". Si es fa diana, entrada gratis. Tot plegat indica un estil de fer groller. Una cultura de
la bajanada, una concessió injustificable a la vulgaritat.
Cal recordar que és perillós incentivar la precocitat en els infants, i encara pitjor si l'estímul
va acompanyat de barroeria?
No anem bé. Alguna cosa falla si davant de les estupideses perilloses no podem fer res.
Com a mínim ens hauríem d'oposar, amb bel·ligerància, les que no anem prou pintades.

