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Quatre joves porten una pila de dies tancats
a la presó de Picassent, acusats de
terrorisme. Després d’una manifestació amb
la que grups de joves en contestaven altra
d’extrema dreta, i del desallotjament policíac
i violent d’una casa okupada al carrer de la
Regna, els quatre van ser detinguts,
escorcollats els domicilis i empresonats.

El jutjat d’Instrucció núm. 2 de València
instrueix el sumari, secretíssim, i es parla de
penes que oscil·len entre els 10 i els 14
anys de presó. Els càrrecs: associació
il·lícita i terrorisme. Bona nit i tapa’t!

Ben cert que les últimes reformes del
Codi Penal, sobretot en el seu article 577,
apunten sospitoses novetats que tendeixen
a enfortir la lluita contra el terrorisme i tal
efecte afegeixen al terrorisme tout court allò
que abans es deia «terrorisme de baixa
intensitat», «terrorisme de kale borroka». No
sabem exactament els criteris que permeten
parlar de terrorisme també en el segon cas i,
encara que s’entén el propòsit, són més que
discutibles els seus riscos, perquè el que
sabem, i el deduïm pel que hem vist
precisament aquests dies a València, és
que qualsevol fet que tingui a veure amb la
crítica que les ben o mal anomenades
tribus urbanes realitzen al sistema serà
emmarcat ràpidament dins d’aquesta
catalogació de terrorisme que contempla el
Codi Penal.

Així doncs, qualsevol actitud de
dissensió, qualsevol actitud que posi en
qüestió la versió feliç i oficialitzada d’aquest
sistema, serà posada en la picota, primer
pel legislador i més tard, des d’una
complicitat amb ell, que en el cas dels
quatre detinguts és més que eloqüent, pel
jutge encarregat de l’assumpte. Es produeix
d’aquesta manera una estigmatització del
discrepant, ja que la seva discrepància no
és l’oficialitzada a través dels mètodes de
lluita que tradicionalment es venien
acceptant en les democràcies modernes,
sinó que, conscients que la seva veu no es
deixa sentir, que és inútil (donada la
desproporció de mitjans) qualsevol pretensió

reivindicativa, aqueixos discrepants tracten
d’anivellar les seves limitades capacitats
difusores amb mitjans imaginatius. I encara
més: aquella estigmatització s’expèn també
als qui comparteixen o simpatitzen amb una
determinada visió ideològica incompatible
amb els valors dominants.

És a dir: que els quatre joves estan
detinguts i a les portes en podem estar
vostès i nosaltres amb tot just mostrar
alguna proximitat amb els encausats, o la
policia i el delegat del Govern sospitin algun
indici d’aqueixa proximitat.

I sobre l’acusació de terrorisme que
penja sobre els detinguts: quina barbaritat!,
quina passada que s’ha fotut el senyor jutge
instructor del cas! Els actes terroristes,
segons el Codi Penal, són aquells que volen
subvertir l’ordre constitucional, acabar amb
la pau pública, dinamitar els fonaments de
l’Estat.

Però, i per aquella reforma de l’art. 577
del Codi Penal, qualsevol nímia alteració de
l’ordre urbà, qualsevol, serà considerada un
acte terrorista. La llei que regula els
catalogats com actes terroristes apareix com
a una excepció (per exemple, per frenar la
kale borroka), però quan es tracta de
castigar les propostes d’alguns col·lectius
urbans com l’okupa, aqueixa excepcionalitat
es generalitza i tot, sense cap excepció,
entra en el sac del terrorisme.

Després, hi arriba un jutge simpatitzant
amb la part legisladora i converteix aquella
excepcionalitat en la cosa més natural del
món i aplicable a qualsevol fill de veí que
canti les veritats del porquer als poderosos.

Però no trivialitzem. Ara mateix hi ha a la
presó quatre joves okupes, acusats de
terrorisme. La indefensió en la que es veuen
sotmesos és inadmissible en un Estat que
s’autoproclama de dret. Les garanties
constitucionals brillen per la seva absència.
La presumpció d’innocència se l’ha saltat el
jutge proclamant càrrecs de terrorisme i
penes que poden oscil·lar entre els 10 i els
14 anys de presó. Les proves són dèbils en
extrem.

VALÈNCIA: ELS OKUPES DETINGUTS,
L’OPORTUNISME POLÍTIC I LA LLEI



Si això és així, entre altres irregularitats
que envolten la detenció i posterior
empresonament dels joves, com podrà
mantenir l’Audiència Nacional les
acusacions i la petició de penes que es fan
des del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de
València? Perquè si aqueix jutge en manté
els càrrecs, la causa passarà a l’Audiència
Nacional. I ens consta que no és la primera
vegada que aqueixa instància li torna els
papers per haver-se’n excedit en les
decisions. Esperem que finalment s’imposi
el seny i les coses quedin en el seu just
punt, un punt que ha de reconèixer-se,
d’antuvi, en el respecte a les garanties que
el procés seguit contra els quatre joves
exigeix i, és clar, la correspondència
imprescindible entre càrrecs imputats i
penes sol·licitades pels mateixos.

I encara altra cosa: tot aquest afer es
dóna en un context polític complex. El
govern del PP està en hores baixes i molta
culpa de tot això la té la inseguretat
ciutadana que es viu, sobretot, a la ciutat de
València.

 Successius fracassos en la seva política
contra la delinqüència ha provocat crítiques
mediàtiques, de l’oposició i de la pròpia
ciutadania. Alhora, hi ha un recent candidat
del seu partit a la presidència de la
Generalitat, Francisco Camps (que abans va

ser delegat del Govern i alguna
responsabilitat hi tindrà) i un nou delegat del
Govern, Juan Cotino, que abans va ser
director general de la Policia (i també tindrà
responsabilitat en l’estat de coses). Això i la
proximitat de les eleccions feien que el PP
necessités d’un cop d’efecte per
contrarestar aquelles crítiques i exalçar-ne,
de passada, la gestió fins ara fallida en les
àrees que comentem.

Per tot això, pensem que ha hagut en la
detenció dels quatre joves okupes un
oportunisme menyspreable per part del
Partit Popular i alhora, i ja van no sabem
quantes, la criminalització dels moviments
que, com l’okupa, es mouen en el territori de
la contestació justa i coherent contra les
injustícies i les arbitrarietats del sistema.

Esperem i exigim, doncs, que els quatre
joves siguin alliberats i que la instrucció del
cas, si és que continua oberta per decisió
judicial, es faci ajustada a dret i es respectin
les totals garanties que ningú no pot furtar,
sota cap excusa, als detinguts.

Magdalena López,
Ernest García,

Javier de Lucas,
Alfons Cervera,

Josep-Vicent Marquès, 
Rafa Xambó i
Ana Poyatos

JA N’HI HA PROU DE MUNTATGES
POLICÍACS I JUDICIALS

LLIBERTAT PER A IVAN, ISAAC,
JORDI I PASKY



El nostre planeta necessita reduir de forma
dràstica la contaminació que generen els
països industrialitzats. Molts en saben que no
van a aconseguir-lo, malgrat els acords signats
al respecte, o ni tan sols el n’intenten. És molt
millor pagar per encolomar-li un percentatge de
contaminació a qui pugui fer-ne els deures o a
països en vies de desenvolupament on els
controls són més permissius. Tenim el mercat
de gasos contaminants davant del nas i tal
vegada calgui tapar-se’l per comprendre el que
pot venir.

El Protocol de Kioto que van decidir de
ratificar els països més desenvolupats del món
–EUA, la nació més contaminant del planeta,
va decidir de sortir-se’n tement greus perjudicis
econòmics– fixa un objectiu global de reducció
d’un 8% dels sis gasos que conformen l’efecte
hivernacle (especialment el diòxid de carbó
CO2) per al període 2008 2012 a la Unió
Europea. Se’n prenen com a base les
emissions produïdes en 1990.

Aquest acord permet al Regne d’Espanya
contaminar al final d’aqueix període un 15%
més del que ho feia en les emissions
computades en l’«any base», ja que en fer el
càlcul es va tenir en compte el desfasament
industrial i les previsions de desenvolupament
de l’Estat on ens ha tocat viure. Aquest
«privilegi» de major contaminació només l’és
permès a altres quatre Estats més de la Unió
Europea: Irlanda, Portugal, Grècia i Suècia.

El problema ha arribat quan, segons les
últimes dades oficials referides a 2000, la
majoria de països no només no en redueixen
les emissions de gasos contaminants, sinó que
les augmenten. El Regne d’Espanya, amb un
26,2% d’increment en l’indicador que marca els
progressos (un 33% en termes bruts), és
l’Estat on més ha crescut l’emissió de gasos
perillosos.

Quant als objectius les previsions són que
la desviació, i no només pel que fa al Regne
d’Espanya, augmenti i pocs Estats importants
compleixin l’acordat. Quina solució han
pensat? Doncs no és cap altra que gratar-se la
butxaca i pagar per contaminar més del
permès..., potser poc ètic, però molt ajustat a
les lleis del mercat i de la globalització.

Per il·lustrar a la perfecció la importància
del tema, n’hi ha prou dient que els experts
calculen que el cost de l’aplicació del Protocol
de Kioto costarà a l’Estat espanyol uns 1.600
milions d’euros anuals (el 0,1% del PIB). Els
empresaris no estan disposats a haver de
«carregar el mort».

La compravenda d’excedents d’emissions
contaminants no es farà únicament entre
Estats. Seran les empreses (i al Regne
d’Espanya és possible que també en l’àmbit de
les comunitats autònomes) les que comerciïn i
negociïn amb aquest delicat material.

La Unió Europea hauria d’aprovar abans
de final de 2002 una directiva que reguli
aquest comerç. Fins ara només existeix un
esborrany i, segons els seus coneixedors,
resulta tan polèmic que set dels quinze Estats
comunitaris n’han demanat l’ajornament.
L’Estat espanyol, per qüestions d’imatge, ja
que en dirigeix la redacció, s’hi sumarà amb
tota probabilitat quan acabi el semestre de
Presidència europea. Els empresaris d’aquí
així ho han demanat al Govern, mitjançant la
CEOE.

Però, com sempre, els negocis van al
davant de la política. El Regne Unit aspira que
Londres sigui la «Borsa mundial» dels drets
d’emissió de gasos contaminants. Termes del
mercat borsari tradicional com ara «bons
escombraries» o «opcions de futur» en tindran
l’equivalència real en el perillós món de
l’hexafluorur de sofre (SF6), de l’òxid nitrós
(N2O) o del més famós CO2, tres de les
emissions amb les que es comerciarà.

De fet, l’abril va donar les primeres passes
en l’Stock Exchange londinenc l’embrió del que
pot ser el major mercat. Allà, en comptes
d’accions, s’hi negocia amb paquets de tones
de contaminació, previsions de reduir-ne les ja
existents o les seves assignacions a països
amb indústries incipients.

Heus aquí un exemple per a il·lustrar-lo.
Prop de mig centenar de grans empreses
(Shell, BP o British Airways, entre elles) ja han
participat en una subhasta amb el Govern
britànic en la que s’han compromès a reduir-ne
les emissions en quatre milions de tones
equivalents de CO2, a canvi d’uns 61 euros per

L’EMISSIÓ DE GASOS COTITZA EN BORSA

En silenci, de puntetes, gairebé per la porta falsa. Un nou mercat està emergent als 15
països de la Unió Europea: la contaminació com a font d’especulació, riquesa i
comerç. Les empreses i alguns Estats es preparen per a treure profit. Estan en joc
molts de diners i, el que és pitjor, la salut i la vida de milions de persones.



tona. A partir d’aquí, aquestes empreses ja
poden fer compravenda amb aquests drets
d’emissió enfront d’altres companyies.

Aquestes grans empreses seran seguides
per milers d’empreses més petites que es
comprometen a rebaixar-ne les emissions dels
sis tipus de gasos que
formen l’efecte
hivernacle a canvi de
reduccions en les
tributacions fiscals
relacionades amb el
medi ambient.

L’equilibri de tot
aquest mercat pot ser
molt difícil, alhora que
molt important per a
l’economia dels països
afectats. Al Regne
d’Espanya, els càlculs
d’alguns experts
membres del Consell
Nacional del Clima –un
òrgan consultiu, presidit
pel «nostre» ministre
Jaume Matas–
especulen sobre un preu d’entre 20 i 30 euros
per cada tona inclosa en els drets d’emissions.
El Govern està obligat a repartir entre cada
instal·lació industrial les emissions totals que el
Protocol de Kioto concedeix a l’Estat espanyol.
I és aquí on neix el nou negoci.

El repartiment ha d’estar decidit per a juny
de 2004. El «comerç d’emissions» s’iniciarà l’1
de gener de l’any següent. Ningú no sap com
l’Executiu pensa «repartir el pastís», si ho farà
per sectors, per cada instal·lació de forma
individualitzada, per comunitats autònomes,
etc.

Les especulacions que queden obertes en
possibiliten els exemples pràctics. Si una
empresa té unes instal·lacions velles i molt
contaminants en una comunitat i altra
companyia posseeix una fàbrica més moderna
que produeix el mateix material, és molt
provable que a l’empresari més «contaminant»
li interessi vendre el seu permís d’emissió de
CO2 a la competència. Amb els beneficis pot
finançar la construcció de noves instal·lacions
a altre Estat més permissiu, o canviar-se a
altra comunitat amb major marge de maniobra
pel que fa a la contaminació.

El mateix Protocol de Kioto estableix un
seguit de «trucs» que poden ser usats pels

Estats per donar la impressió que intoxiquen
menys l’atmosfera i, de passada, quadrar-ne
els comptes.

El més important és l’anomenat efecte
claveguera. Cada Estat té la possibilitat de
descomptar-se percentatges de contaminació

en funció del
repoblament de boscos
o de l’increment dels
conreus d’alguns
productes. Aquests
faran de «clavegueres»
de CO2, encara que
cap estudi científic
seriós no hagi
demostrat en quina
quantia redueixen la
contaminació. El
Regne d’Espanya ja
s’ha posat les piles i el
Pla Forestal Nacional
preveu la plantació de
500 milions d’arbres en
les properes tres
dècades; així podrà
descomptar-se 55

milions de tones de gasos.
A més a més de la compravenda

d’emissions ja explicada, també està la
possibilitat de vendre tecnologies ecològiques
a tercers països i descomptar-se també una
part de les reduccions de contaminació que en
pugui provocar. Per al còmput final compta tant
si aquestes vendes es produeixen a països
que tenen compromisos de reducció de gasos,
com si s’hi fa entre Estats obligats pel Protocol
de Kioto.

Evidentment Londres no serà l’únic lloc on
es doni aquest nou mercat, encara que pot
ser-ne el més important. Poden obrir-se
«borses nacionals» (els interessos de les
comunitats de l’Estat espanyol serveixen de
bon exemple si el repartiment es fa d’aquesta
forma finalment) compatibles amb altres de
caràcter internacional. A Europa, Holanda i
Dinamarca ja ha engegat projectes pilot.
Canadà estudia fer quelcom de semblant.
L’efecte hivernacle s’equipara així a les
cotitzacions en noves tecnologies, al valor de
les fusions de les constructores o a la bona
salut del mercat bancari. La contaminació és
un valor a l'alça.

José Morales

L’EMISSIÓ DE GASOS COTITZA EN BORSA



ATUREM EL NEGOCI
DE LA GUERRA!

Els atemptats de l’11 de setembre varen ser
l’excusa perfecta per a la intervenció militar
d’Estats Units a Afganistan, una guerra que
es va començar a preparar molt abans dels
atemptats. La guerra a Afganistan va tenir
efectes devastadors per a la població civil,
però no va aconseguir acabar amb la xarxa
terrorista Al Quaeda. Un any després, amb
motiu de l’aniversari dels atemptats de les
Torres Bessones, Estats Units ha tornat a
posar en marxa tota la seva maquinària
militar, diplomàtica i mediàtica per justificar
un atac a Iraq; utilitzant l’excusa de la
guerra global contra el terrorisme.

Denunciem que com en el cas
d’Afganistan, el govern d’Estats Units utilitza
la lluita contra el terrorisme per amagar els
interessos reals d’una intervenció militar a
Iraq. La intenció d’Estats Units és controlar
els recursos petroliers de la zona i mantenir
el poder de la seva indústria militar, que
manté forts lligams empresarials amb
dirigents de l’administració Bush. Estats
Units ha intentat sense èxit d’implicar Iraq
en els atemptats de l’11 de setembre i
presentar-lo com una amenaça.

Però ara ja ha deixat clar que el retorn
dels inspectors de l’ONU no és condició
suficient per evitar una intervenció militar i
ha promès repartir el pastís del petroli
iraquià canvi del suport a la guerra.

Denunciem que un atac a Iraq tindria
conseqüències fatals sobre la seva
població.

Plataforma per la Democràcia i la
Globalització Social

ENDESA I XILE
L’empresa espanyola Endesa, que té com a
majors accionistes La Caixa i Caja Madrid,
està duent a terme la construcció de la presa
hidroelèctrica de Ralco a la zona del riu Bio Bio
en terres maputxe-pehuentxe (Xile), malgrat
que les famílies maputxe se’n vegin afectades i
es neguin a permutar les seves terres d’acord
amb el que estableix la Llei indígena del país
(aprovada pel Parlament de Xile l’any 1994).

Aquest megaprojecte de set preses
hidroelèctriques comporta, sens dubte, el
genocidi cultural vers el poble maputxe-
pehuentxe, i una violació directa dels drets de
les persones que viuen a l’Alto Bio Bio, així
com la destrucció de milers d’hectàrees de
bosc d’una gran biodiversitat i de tot un
ecosistema.

L’octubre passat, va arribar a terres de
Ralco la Comisión de Hombres Buenos
(designada pel govern xilè), comissió que té
per objectiu fer una taxació econòmica de les
terres. És evident que es practica una
expropiació encoberta i indeguda i que la Llei
indígena és del tot transgredida. I, per tant, les
dones que resisteixen s’oposaran que
l’esmentada comissió entri a les seves terres.

Ens veiem obligats a assistir a la penosa
realitat que per damunt dels drets humans del
poble indígena maputxe se sobreposin els
interessos econòmics d’Endesa en
connivència dels Estats de Xile i d’Espanya. I
en aquest cas, encara resulta més greu, quan
es dóna la paradoxa que Endesa és una de
les patrocinadores del Fòrum 2004 de les
Cultures a Barcelona.

 En aquest sentit denunciem que el Fòrum
2004 serveixi per rentar la imatge a empreses
com Endesa, que mentre trepitgen els drets
d’un poble, a la vegada s’omplen la boca de
paraules com cultura de pau, interculturalitat i
drets humans.

Grup de Suport al Poble Maputxe



El col·lectiu internacional AUMA (Acción
Urgente Mail Art) i el col·lectiu "Tarragona,
Patrimoni de la Pau" han agermanat els
seus esforços contra la presència militar de
la Marina dels EUA a l'illa de Vieques
(Puerto Rico) i les maniobres dels vaixells
de guerra de l'OTAN a Tarragona.

Vieques és una illa de Puerto Rico
utilitzada per l'Armada dels EUA com a
camp d'entrenament militar des de fa
seixanta anys; amb el resultat de terrenys
contaminats, una alta incidència de càncer i
un denigrant subdesenvolupament entre la
població.

Tarragona, és, com sabeu, una
bonica i antiga ciutat de la Mediterrània,
declarada Patrimoni de la Humanitat per
l'ONU. El Port de Tarragona i, per tant, la
ciutat, es veuen militaritzats per successives
estades de vaixells de guerra de la VI Flota
dels EUA i de l'OTAN, malgrat les continues
protestes i mostres de rebuig de diferents
col·lectius ciutadans.

Per aquest motiu, estem convocant tots
els mail artistes, poetes visuals i qualsevol
persona que es vulgui solidaritzar amb
aquesta causa per tal que enviïn els seus
treballs creatius el més aviat possible, amb

la finalitat de sensibilitzar l'opinió pública
mundial i exigir l'acabament immediat de
qualsevol intervenció militar als llocs
esmentats.

Amb el conjunt de treballs es farà una
exposició a la xarxa Internet, així com en
espais físics de Tarragona i Vieques, que es
determinaran en dates properes. També
se'n farà arribar còpies a les autoritats i
centres de poder dels països involucrats.

Característiques de les obres:
Format: DIN A4.
Data recepció de les obres: oberta.
Tècnica lliure, però amb format bidimensional.
Documentació a tots els participants i

informació actualitzada a Internet.
Enviar els treballs a:
AUMA/ Elías Adasme
Calle Georgetown 1009
Urb. University Gardens
San Juan, Puerto Rico 00927-4822

Per mes informació sobre la lluita contra la
militarització de Vieques i de Tarragona:

http://www.geocities.com/adasme.geo/Ar
teCorreo/ViequesExpo.html

http://www.tinet.org/~tgnapau

NO A LA INTERVENCIÓ MILITAR
A VIEQUES I TARRAGONA!



L’Ateneu Enciclopèdic Popular (AEP), des de
la seva fundació l’any 1902 a Barcelona, va
desenvolupar la seva tasca en col·laboració
amb els moviments populars d’arreu de
Catalunya, obrint-se al debat i a la formació
dels treballadors, tot i no ser una entitat de
classe.

La seva trajectòria està marcada per la
pluralitat i el compromís amb les causes més
justes, donant exemple del que havia de ser
una associació cultural, de caire popular i
progressista, a través de les més variades
campanyes ciutadanes, per tal de millorar les
condicions de vida i la convivència social, ja sia
a favor de les escoles públiques i laiques, de
l’alfabetització, de la pau contra el terrorisme o
de la nacionalització del Liceu, per posar-ne
uns exemples.

Fins l’any 1939, l’AEP, a part de la seva
projecció exterior, gaudí d’una intensa activitat
interior, mitjançant més d’una vintena de
seccions, des de la de gimnàs i esports a la
d’ensenyament d’idiomes –Esperanto, inclòs–,
tot passant per la d’excursions i la de política o
de literatura, en les quals participaren les
figures més representatives del moment.

Després de la desfeta republicana, l’AEP
fou clausurat, els seus socis perseguits i els
seus arxius, destruïts o dispersats, fins que, als

vols de 1977, es constituí el Centre de
Documentació Històrico-Social (CDHS), que
serví de nucli perquè, l’any 1980, un grup de
socis recuperés l’AEP, amb idèntica voluntat
de pluralitat i progressisme que caracteritzà el
fundat l’any 1902, tot i que les circumstàncies
polítiques i culturals havien canviat molt
d’aleshores ençà. Això no obstant, l’Ateneu, en
aquesta segona etapa, ha deixat constància de
les seves moltes activitats, com ara
exposicions, debats, conferències, excursions
culturals, publicacions, actes solidaris, etc.,
que han culminat amb la recent edició d’Una
història de Barcelona (Ateneu Enciclopèdic
Popular, 1902-1999), fruit de l’esforç de
recerca de Ferran Aisa, que ha estat durant
molts anys president d’aquesta entitat i a qui
se li atorgà el Premi Ciutat de Barcelona 2000,
per aquesta obra.

Enguany, quan s’acompleixen els 100 anys
de la seva fundació, l’AEP es prepara per a
una important celebració, on es farà palès no
només el que ha estat la cultura popular a
casa nostra, sinó també el que és en el
present i el que hauria de ser a l’esdevenidor,
per la qual cosa, com és natural, es comptarà
amb totes les persones i institucions que s’hi
interessin.

Per la Comissió del Centenari, Gerard Jacas

C E N T E N A R I  D E  L ’ A T E N E U
E N C I C L O P E D I C  P O P U L A R

D E C L A R A C I Ó  D E  L E O N A R D  P E L T I E R
E N  S O L I D A R I T A T  A M B  M U M I A  A B U - J A M A L

Salut Germans i Germanes. Segueixo en solidaritat avui al costat vostre en suport per la llibertat
de mon germà Mumia Abu-Jamal.

El preu que Mumia, i altres presos polítics i jo mateix estem pagant, són el resultat de les
polítiques racistes i colonials del Govern dels Estats Units i les corporacions multinacionals. Ells
han encausat i perseguit a tots els que han gosat a parlar contra les seves opressives i
genocides polítiques. Nosaltres som ben conscients de la hipocresia d’una societat que reclama
justícia i llibertat per a tothom, alhora que desatén els seus ideals i les seves pròpies lleis per
consolidar poder a les mans d’uns pocs.

La pena de mort no serveix per a cap propòsit llevat del d’arrabassar altra vida. Ja són
masses els que han estat portats a la mort sense ser culpables de res. La pena de mort no és
un fre, ni detén el crim. Que la pena de mort és racista és cosa ben coneguda. Assassinat és
assassinat tant si és comès per l’Estat o per un individu.

Nosaltres hem de seguir plegats i aprendre a treballar un al costat de l’altre, contra
l’opressió forçada sobre nosaltres pel nostre govern. La lluita per la justícia i la llibertat ha de
continuar. La lluita per salvar la vida de Mumia i per donar la paraula a tots els presos polítics ha
de continuar. No deixem que arrabassin la vida de Mumia!

De bell nou, continuo en solidaritat amb aquesta lluita.
En l’Esperit de Cavall Foll...

Leonard Peltier



Un home baixet amb poder és una paradoxa
de la natura. Putin pertany a aquesta estirp
d’acomplexats sanguinaris de notables
precedents: Stalin i Lenin, Hitler, Musolini i
Franco... macabres curts de talla i ressentits
que van fer pagar a la humanitat la injustícia
natural de tenir els peus penjant quan
s’asseuen en una cadira.

Ens hem d’imaginar Putin de petit, encara
més, compartint pupitre amb un company
grandolàs d’aqueixos que tant abunden a
Rússia. Cada pic que aquest li donés un copet
cordial a l’espatlla, el nostre heroi segur que
sortia estampat a la pissarra. És clar, calia
venjar-se, de forma que Putin va decidir
aprendre dels pobles curts de talla les
anomenades arts marcials. Li hagués pogut
agafar la dèria de fer transistors, però l’objectiu
era mostrar-ne la grandesa humiliant a tots els
altres; i, res millor, per aconseguir aquest
propòsit que obtenir el poder, primer com a
membre del KGB i més tard, després d’aplicar
la clau immobilitzadora al gegant
buidaampolles Ieltsin, arribar a ser Tsar de
totes les rússies, bé, de les que quedaven,
però això sí, ni una de menys.

Hem deixat per al final una dada més
esgarrifosa i definitiva: Putin no beu vodka,
cosa que és molt pitjor que ser abstemi.

Amb ocasió de la guerra d’Afganistan el
nou Tsar va desaprofitar una excel·lent ocasió
per restar callat i va decidir d’incitar els EUA a
la guerra, perquè es taquessin un cop més les
mans i de passada justificar la sang que hi va
vessar a Txetxènia. Fou aleshores que va
declarar que no fer la guerra per por als
«danys col·laterals» era un error. El cost en
vides de la població civil ha de ser assumible i
evitar melindros pacifistes.

En bona lògica, la «resolució» del segrest
en massa al teatre moscovita ha estat
l’aplicació d’aquest principi d’acció bèl·lica. La
Raó d’Estat està sempre per damunt de la vida
dels ciutadans. Ja amb ocasió de
l’enfonsament del submarí nuclear Kursk va
quedar patent que el fet prioritari no era salvar
els 130 tripulants, sinó el secretisme militar i
l’orgull patri. No era consentidor que Putin
deixés que fornits i alts marins suecs salvessin
la tripulació russa. Abans morts que evitar
l’aplicació del nanisme moral del nou Tsar.

I fa uns dies acabem de veure de bell nou
a escena, i mai millor dit, l’aplicació d’aquest

principi criminal. Tres dies per pensar i no hi
caigueren que els efectes del gas secret
causarien més morts que els propis designis
criminals dels terroristes, però ja se sap,
«danys col·laterals». Gran desplegament
militar i policíac, però els ciutadans rescatats,
baldats, asfixiats, agonitzants, van haver de
ser transportats als hospitals amb autobusos i
taxis. Als centres sanitaris els metges ni sabien
ni podien curar-los i, és clar, els familiars
havien de ser marginats i atropellats, eren
noces sospitoses. Ha resultat patètic veure
com els malalts n’havien d’escriure els noms
sobre papers i mostrar-los per la finestra per
poder comunicar-se amb les famílies. El
menyspreu a la ciutadania ha quedat un cop
més tràgicament de manifest. I, a més a més,
els rescatadors devien d’estar contents que
aquest estadista exagent del KGB comunista
no els apliqués el principi estalinista en virtut
del qual, si l’enemic t’ha capturat i no t’ha
matat és perquè hi has col·laborat, per tant
mereixen anar a un camp de concentració.
Stalin, sobre de gasejar-los els hagués fotut in
hilo tempore al gulag.

Ha quedat clar, doncs, que els «danys
col·laterals» mai no poden impedir l’acció
bèl·lica de l’Estat. I les potències occidentals
han aplaudit a corre-corrents la resolució manu
militari del conflicte com si tinguessin
cagarines, tot alabant Putin. No cal dir que es
comparteix el principi bèl·lic i la interpretació
positiva del tràgic balanç. Si per salvar a 800
se sacrifiquen involuntàriament a 70, i per
defensar el secretisme militar posteriorment se
produeixen 130 víctimes més, el càlcul de
danys col·laterals és altament positiu.

Aquests còmputs ja comencen a ser
moneda corrent. En la nostra televisió se’ns
presenta un concurs en el que dels 80.000
candidats en són triats 16, i a això se
l’anomena «Operación Triunfo». Tremolant
deuen d’estar a Rússia que el concurs arribi a
les seves pantalles televisives.

Putin ha estat força clar: «Els terroristes no
aconseguiran posar-nos de genolls», ha dit
sense cap rubor. És comprensible, perquè ell
de genolls adquireix la talla d’un xampinyó;
però alerta, perquè els xampinyons d’avui són
els fongs gegants i atòmics de demà.

Ignasi de Llorens

LA  RAÓ D ’ESTAT  A  ESCENA



El 30 d’octubre de 1956, Albert Camus va
pronunciar un discurs en homenatge a
Salvador de Madariaga organitzat pel
Govern Republicà espanyol a l’exili
[CAMUS, Albert: «El partido de la libertad»,
en ¡España Libre! Júcar. Madrid, 1978. pp.
107-114]. Hi elogiava la intel·ligència i el
caràcter de l’historiador enfront dels que
estan mancats del segon alhora que feien
un feble servei al primer: «La intel·ligència
sense caràcter és, en definitiva, molt pitjor
que la molt ingènua imbecil·litat. La manca
d’una ferma voluntat es lliura voluntàriament
a una doctrina implacable i d’aquesta forma
hem vist comparèixer aquesta espècia tan
particular en el nostre temps: l’intel·lectual
dur, disposat a justificar tots els terrorismes
en nom del més pur realisme.»

A l’intel·lectual dur del  dogmatisme
realista, a l’intel·lectual orgànic submís als
fets consumats (o als qui tenen la paella pel
mànec), oposava Camus l’«intel·lectual
ferm», l’home lliure en lluita contra tot
imperialisme i injustícia, l’intel·lectual
independent, qui, en tant que «escriptor de
combat», desmentia constantment les
hipocresies de les democràcies que
s’anomenaven lliures sense ser-ho i
denunciava, sense descans, les servituds
dels polítics i dels escriptors orgànics.

L’intel·lectual crític, (i el simple ciutadà
crític) és necessari en les nostres societats,
ja que «no existeix una autèntica
democràcia sense un autèntic contrapoder
crític» [Pierre BOURDIEU: Reflexiones para
servir a la resistencia contra la invasión
neoliberal. Anagrama. Barcelona, 1999. p.
20]. Enfront dels intel·lectuals dogmàtics de
la Realpolitik, mediatitzats i venuts al
neoliberalisme, ens deia el recentment
desaparegut Bourdieu: «citant a Karl Kraus,
“entre dos mals, em nego a triar-ne el
menor”» (Ibid. p. 21).

Al seu judici, l’intel·lectual científic hauria
de baixar de la torre d’ivori i emprar part del
seu temps en desemmascarar l’intel·lectual
mediàtic: «En aquesta lluita, el combat
contra els intel·lectuals mediàtics és
important. Pel que em concerneix, aqueixes
persones no m’amoïnen, i no penso mai en

elles quan escric, però realitzen un paper
extremadament important des del punt de
vista polític, i és desitjable que part dels
científics accepti de gastar-ne una mica de
temps i d’energia, amb ànim militant, per
contrarestar-ne la intervenció.» (Ibid. p. 80).

La capitulació incondicional de molts
intel·lectuals actuals al neoliberalisme ens
ha fet recordar aquests intel·lectuals
mancats de pathos constructiu i crític
d’Albert Camus o de Pierre Bourdieu,
aquests intel·lectuals «realistes» que,
defensant l’injust ordre establert, en cap
cosa ajuden a la posteritat, essent el seu
caràcter conservador més mesquí i més
perjudicial al futur que la més ingènua
imbecil·litat.

Julián Rovira

DERIVA REACCIONÀRIA DE
L’INTEL·LECTUAL MEDIÀTIC



Segons el diari romanès
Evenimentul Zilei, Ion Cotescu,
líder sindical de la fàbrica
d’automòbils tot terreny ARO
de Campulung, al centre de
Romania, ha tingut una
brillant, o si més no esquitxant,
idea per salvar l’empresa amenaçada de
fallida: elevar a la categoria de donants
d’esperma, per al banc d’una clínica
d’inseminació artificial de Timisoara, a l’oest
del país, els cent obrers que fan feina a la
fàbrica de cotxes. El banc de semen paga
50 euros per aportació.

Cotescu pot ser molt bo per plantejar
estratègies de masturbació directa (ui!,
volíem dir acció directa), però sens dubte és
dolentíssim amb les matemàtiques. Sense
ser un perit en economia emergent, es pot
calcular que, com a mínim dels mínims, una
empresa d’aquestes característiques i
activitat necessita d’uns sis milions d’euros
(mil milions de pessetes d’abans) per
remuntar el vol; això vol dir que cadascun
d’aquest cent obrers s’ha de fer 1.200
prunes perquè la cosa rutlli. Si calculem un
màxim de sis palles al dia, més podia
danyar la qualitat del semen espremut, ens
dóna un resultat agitador, i mai millor dit:
més de sis mesos d’activitat onanista
frenètica a un ritme de sis remenades
diàries.

És clar, Ion Cotescu ens diria que això
no és res per a un herculi treballador
romanès de la indústria automobilística d’un
país excomunista. I ha de ser així, ja que el
pressupost de sis milions d’euros amb el
que hem basat els nostres càlculs és, ben
segur, molt magre i que l’empresa necessita
cent vegades més... sis-centes capolades al
dia o cinquanta anys, a triar pel bracer, un
bracer amb uns braons d’acer, és innegable.

Rumiant, rumiant se’ns ha ocorregut una
idea que evidentment no pot competir amb
la genialitat de Cotescu, però que sí que pot
complementar-la. I aquesta consisteix en la
creació d’un parc temàtic de la masturbació,
Onanist Park, podria anomenar-se.
Imagineu-vos la fàbrica de cotxes
reconvertida en un centre d’oci basat en l’art
de capolar-se-la: museu d’ormeigs
masturbatoris, exposició permanent,

cinema, jocs virtuals, classes
pràctiques, cicles de
conferències, merchandise... i
el plat fort, el que tothom
espera veure: cent obrers nus
de pèl a pèl trempats com ases
pelant-se-la furiosament en viu

i en directe. Suposo que a la fàbrica ARO de
Campulung també treballaran dones, i com
demanar que elles també aportessin una
part del desitjat xerigot seria sense cap
mena de dubte massa, podrien coadjuvar en
la comesa fent d’American Cheerleaders, ja
sabeu, aquelles animadores esportives en el
més pur estil ianqui: pompons al vent, balls
sincronitzats, cançonetes encoratjadores,
faldilles ínfimes, cames eixancades... i tot
sense bragues, que l’acordió no pot plegar-
se, home! Crec que amb l’entrada que es
cobraria per accedir-hi i amb els quatre
souvenirs que la penya hi compraria es
podrien reduir els sis mesos de remenada
previstos, sense minvar, això sí, la quantitat
de litres de brama munyida. Però no hi
confio gaire, perquè això d’abaixar i apujar
pells enganxa, i ben fàcil que els nostres
herois romanesos acabin amb més calls que
un yuppie fent l’hortet els caps de setmana.

Aquesta mateixa font de finançament
podria servir per a la Diòcesi de Mallorca
que té el mateix deute que la fàbrica de
Transsilvània, sis milions d’euros. Us figureu
per un moment tots els capellans de l’illa,
amb el bisbe Teodor Úbeda al capdavant,
«provocant-se la pol·lució pel tocament de
les pròpies parts sexuals» (Alcover-Moll
dixit) a la nau central de la Seu, tot
acompanyat pel virginal cant de la Sibil·la al
ritme d’un rap arravatat... N’hi ha res, de
més ascètic, de més beatificant? Això sí que
és mística del segle XXI i no neosufismes
laics contemporitzadors! A més a més,
podria servir d’exquisida font d’inspiració per
a la feina que nostre insigne artista Miquel
Barceló ha de realitzar a la capella de Sant
Pere de la Seu, i tant que sí!

Quin collons! Sí, grossos i ben plens!
Nous vents obreristes circulen arreu; la

vaga salvatge reivindicada pels dirigents
sindicals d’altre temps, s’ha vist substituïda
avui en dia per la pruna salvatge.

Sadoveanu Eminescu

MATAR-SE A PALLES PER L’EMPRESA
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Això és un pamflet. No és un llibre, ni un
llibret, ni un quadern, ni un quadernet, és un
pamflet. No pretén, ni de lluny, ser objectiu,
ni crear consens. Les pretensions en són
molt més elevades, doncs no entenem
perquè hem de ser modests quan podem
aspirar al màxim. Què és el màxim? No
volem tenir límits. No en sabem si els tenim
o no, però precisament aqueixa no és
qüestió nostra, no DESITGEM tenir límits,
volem desbordar-nos. Nosaltres ens
importem. Ens preocupem dels obstacles i
dels enemics en la mesura que ens
impedeixen de fer el que desitgem o
d’obtenir el que necessitem. Si no fan nosa,
no existeixen. I si en fan, han de deixar
d’existir. Ja ens hem preocupat durant prou
temps de reflexionar sobre l’enemic, el
Sistema, el Capital, i tal i tal. Creiem que ja
comença a ser hora de preocupar-nos per
nosaltres mateixos. Què ens agrada? Què
no ens agrada? Què volem? Què no volem?
Quins són els nostres desigs reals?

Aquí és on volem arribar. Aquest és el
nostre objectiu, i estem en disposició d’anar-
hi, i a per tota la resta.

Es donen les condicions perquè tot allò
que ja existeix en essència, surti a la llum i
existeixi realment.

Com deien alguns estudiants de la
prehistòria del moviment estudiantil en
aquells temps de la dècada dels 60, els
estudiants són una classe en si mateixa. No
som assalariats, encara que estiguem
destinats a ser-ho la majoria; ni som
dirigents com estem destinats a ser uns
pocs. No estem en cap banda, encara

estem en transició, en procés. No volem dir
que estiguem estalvis de la merda del
Sistema, però sí que diem que s’hi donen
les condicions materials, reals, per a
revolucionar-se, revoltar-se contra allò que
no volem i per allò que volem.

No tenim possessions, res no és de
nosaltres. No tenim casa pròpia, ni cotxe, ni
família, ni fills al nostre càrrec, per això no
se’ns pot enganyar dient-nos que som de
classe acomodada, doncs no tenim res a
conservar. Ens manca encara tot per tenir.
Ens falta molt encara. És el primer punt
d’allò que cal prendre consciència: no tenim
res a perdre. Si fem una vaga, no ens
despatxaran de la feina, ni deixarem de
cobrar un sou, ni tan sols podem perdre
unes estúpides «conquestes socials» amb
les que aconseguiren enganyar els nostres
pares. Si fem vaga, no només no perdrem
res, sinó que guanyarem moltes coses,
recuperarem un dia d’avorriment per al
nostre guany, i el convertirem en un dia de
vida real, vida intensa en la que farem en
cada moment el que ens vengui de gust i no
el que ens correspongui en el nostre paper
d’estudiant. Gaudint del plaer del moment
subversiu.

Que no ens prenguin el pèl, l’únic que es
pot perdre de debò és la por. Por que ja no
és tant a les possibles represàlies de les
diverses autoritats –professors, consell,
pares...–, ni tampoc és sobretot la por al
càstig social per no actuar, segons el que
s’espera de tu d’acord amb el teu rol. És por
a un mateix, por a no saber què fer quan
ningú no ens dirigeix i ens dicta. Por a no

No volem ser estudiants!
Som bergants!

bla, bla, bla...
Els fulls esgrogueïts del Butlletí Estel Negre

B u t l l e t í  E s t e l  N e g r e  ·  N o v e m b r e  2 0 0 2  ·  N ú m e r o  9 0



saber cap a on anar quan ningú no ens
marca el camí, por a no saber quina passa
donar en cada moment. Por a viure sense
amos. Por a la incertesa.

Us contarem un secret a cau d’orella:
nosaltres també tenim por! Encara més,
creiem que bona part de la nostra força es
basa en aquesta por. No volem tenir les
coses molt clares, no volem tenir un camí
marcat ni una llum al final del túnel a la que
dirigir-nos somnàmbulament. Volem
construir la nostra vida a cada moment, i
afrontar la por, per consegüent, de viure
sense amos. Tenim por, és cert, i ens corca
la incertesa, però aqueixa incertesa també
fa que ens rosegui el cuc i que ens bulli la
sang. No us atreu la idea d’experimentar
una vida nova i abandonar aquesta
existència mediocre? Doncs experimenteu,
feu el que sigui, fem el que sigui, no ho
sabrem fins que no ho intentem, i així i tot,
mai no ho sabrem, doncs a cada moment
estaríem descobrint coses noves. No
necessitem més coses. Volem moure’ns.
Cap a on? No ho sabem. ALLÀ, per
exemple, sabem que no volem estar aquí.
Qualsevol cosa llevat d’això, estem cansats,
aquest món ens avorreix, no satisfà les
nostres necessitats i desigs, no ens plau, no
ens diverteix. Només ens diverteix fotre’l.
Però volem més, volem una vida millor. Que
no ens enganyin, tampoc, amb el nostre
futur. Ni som el futur ni tenim un gran futur al
davant. No ens dóna la gana d’acceptar el
futur, tenir un futur és escriure’s una mort,
escriure la novel·la de ta vida abans de
viure-la: només fas el que JA és escrit, i no
construeixes ta vida a cada moment. I a més
a més no acceptem el futur perquè JA no
acceptem el present miserable que n’hi ha
ni acceptem el futur de merda que ens
tenen preparat. Aquesta vida és una
misèria!

Som conscients, malgrat tot, de la nostra
situació al món. Som conscients que estem
aquí per ser futurs treballadors, sabem que
tenim un paper a complir en aquest món, el
d’estudiant, el de persona que aprèn a
empassar-se la merda de Realitat, el de
persona que s’afanya a aprendre la
ideologia que insuflen els intel·lectuals del
Sistema a través de la cultura, persones que
aprenen a reduir el seu cos i la seva ment a
uns espais i uns horaris rígids per arribar al

món del treball amb el cos i la ment ja
reduïts. Som conscients que som
Estudiants.

Però som conscients que volem deixar
de ser-ho. No volem acostumar-nos a uns
horaris i espais, no ens volem empassar
merda, no volem aprendre la seva ideologia,
ni cap ideologia. No més intel·lectuals, no

més cultura, no més art. Nosaltres també
volem deixar de ser estudiants. Però no
volem deixar de ser estudiants per ser
Treballadors o altra cosa. No ens volem
desprendre d’un paper per agafar-ne un
altre. No volem tenir cap paper, no volem
ser res, volem ser el que ens doni la gana

en cada moment. En cada moment. Els
estudiants hem de començar a deixar
d’aferrar-nos a ideologies i pensaments
creats, coses JA fetes a les que ens aferrem
per aqueixa por a viure sense amos, a
construir cadascú sa vida en cada moment.

És l’hora de tirar pel dret, d’abandonar
totes les creences i il·lusions que ens

garanteixen la seguretat de viure en aquest
món. La seguretat en aquesta societat no
són més que uns murs que ens protegeixen
de... de què? Us heu aturat a pensar alguna
vegada de què ens protegeix la Seguretat
que ens ofereixen? De què hem de tenir
por? Les seguretats ens protegeixen de

nosaltres mateixos, és a nosaltres als que
els murs no ens deixen sortir, i no als altres
als que no deixa entrar. Ens impedeixen de
desbordar-nos d’allò que és permès. Són la
nostra pròpia policia que ens vigila en el
nostre arrest domiciliari. Et podreixes a tu
mateix, t’ensopeixes i t’avorreixes, amb la
seguretat que seguiràs vivint, és a dir, el teu
cor seguirà bategant. I els altres? I els
somnis? I els desigs? I les emocions? La
passió?

Tot això hi és, a l’altra banda del mur.
Abandoneu les seguretats, l’únic que fan és
fermar, i llanceu-vos a l’emocionant
experiència de viure sense normes, sense
amos, sense rols. Experimenteu. Volem
viure i experimentar JA, no a mig ni llarg
termini. La idea de la revolució com a procés
està molt bé, però no podem esperar.
Necessitem millorar la nostra forma de vida,
volem una forma més intensa de vida, i per
això volem crear moments per viure
intensament. Volem insurreccions,
aixecaments, revoltes, la tensió del conflicte
obert. No ens val tenir simplement el somni
d’una revolució, preferim el somni i la utopia
d’un moment en insurrecció. La insurrecció
és una reapropiació, una vertadera ruptura
amb la monotonia de la vida quotidiana, una
vertadera ruptura amb les normes socials,
una vertadera ruptura amb els rols que a
cada moment de la vida hem d’adoptar. El
moment en insurrecció trenca els horaris, el
temps, que deixa de ser una tirania lineal,
per passar a ser un desordre de moments
viscuts intensament. Sabem que una
insurrecció no va a canviar el món, però sí
que creiem que pot transformar la nostra
vida. Perquè es tracta de canviar el món,
però també es tracta de transformar la vida.
No estem interessats en cap revolució que
no elevi la nostra qualitat de vida. No ens
interessa un món, per molt lliure i just que
sigui, si la vida és igual d’avorrida, tediosa,
monòtona, racional i mediocre que la que
n’hi ha ara.

Advoquem per crear la revolució que mai
no triomfi.

No volem triomfar. No volem perdre el
somni i la utopia. No ens interessen les
coses que tenen un final, ni les coses el
destí anticipat de les quals és morir. No
volem tenir futur, ja anirem fabricant la
nostra vida. No volem definir-nos ara, ja ens



aniran definint els nostres actes. No volem
tenir totes les coses clares, ja ens anirem
aclarint amb la pràctica.

No tenim les coses clares. Però, ULL
VIU!, això no vol dir que hàgim de permetre
que ens vinguin setciències a aclarir-nos i a
dir-nos qui som i què volem i què no volem.
No admetrem avantguardes revolucionàries
que vinguin a encapçalar la nostra revolta
amb les seves ideologies. I no permetrem,
tampoc, els líders sindicals ni els sindicats
en si mateixos. No us deixarem, us ho
avisem, no permetrem cap intent de
manipulació, ni deixarem que recupereu les
vostres lluites per al Sistema, portant-nos
pels inofensius camins de la democràcia. A
baix la democràcia! No més diàleg! Cal
donar llendera. Us ho advertim, si intenteu
ficar la grapa entre nosaltres, arremetrem
contra vosaltres amb tota la nostra ira.
Encara millor, arremetrem contra vosaltres
encara que no intenteu ficar la grapa,
només pel que sou i el que feu, per la vostra
funció de bombers del foc de la revolta.
Recuperadors de merda, sou al punt de
mira!

Tot és al punt de mira. Res d’aquest
món no és salvable. Els estudiants ens
caguem en tot. Hem començat a
desenganyar-nos de les credulitats de la
vida moderna, no creiem en la seguretat
d'una llar plena de sentiments
electrodomèstics, ni en les màquines que

donen una felicitat patètica, com el somriure
del ruc quan mor. Els cotxes no són més
que el model de l’ideal burgès de felicitat.
Cremem-los, trenquem els aparadors de
l’alienació i de la falsa vida.

Cremar cotxes, trencar aparadors. No és
una consigna això que us manem. Cremar,
trencar, són els nostres sentiments això que
us llancem. Us llancem la nostra ràbia, la
nostra ira. Els nostres desigs i els nostres
somnis. És el que pensem. Nosaltres som
això. Insurgim el nostre ambient com lava de
volcà. Volem irrompre, no esperar a florejar
com les plantes. Volem lluir el doble sense
resignar-nos a durar la meitat de temps.
Som utòpics, som uns il·lusos. Il·lusos! Heu
deixat de somniar! Us heu fet majors, sou
tan adults com un universitari envaït pel tedi
amb vint i pocs anys. Nosaltres mai no hem
deixat de ser nins. Encara som salvatges i
ens resistim a la domesticació.

Mosseguem.
Som utòpics i salvatges.
Segur que penseu que som folls, oi?
Aquest pamflet és un virus. S’escampa i

flueix pel món sense límits, tot teixint xarxes
de desigs subversius. Pots formar-ne part.
És més, pots ser ell. Difondre’l, fotocopia’l,
regala’l als teus éssers estimats. Crea
somnis.

Salvatges
Pamflet anònim
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