VII JORNADES LLIBERTÀRIES
Bé, amics i amigues, la cita anual amb les Jornades Llibertàries ja ha arribat...
Enguany seran entre els dies 10 i 16 d’aquest mes de novembre.No sé si serà
perquè ens fem vells o ves a saber què, però cada any ens consta més dur les
jornades a port i enguany ens ha costat més que cap vegada. La veritat és que
engegar unes jornades com aquestes porta molta feina (contactes, e-mails,
telefonades, mal de caps, estressos, nirviades...) i, si a més a més, afegim el
que costen, que no que valen, és a dir, el que hem d’afluixar en euros
(passatges d’avió, cartells, intendència...), la cosa fa por, esgarrifa.
Enguany Mèxic serà un dels grans protagonistes ja que dos dies hi estan
dedicats. Més que Mèxic, el protagonista és el moviment revolucionari mexicà,
en concret el magonisme, de caire anarquista, i el zapatisme, de caire
antiglobalitzador i indigenista. El company d’Ateneu Ignasi de Llorens, que
recentment ha estat viatjant per les comunitats magonistes d’Oaxaca, ens
parlarà de les seves experiències, i Mariana Morandi, periodista de diari
mexicà La Jornada ens ampliarà detalls sobre la revolta zapatista.
El món de la informàtica alternativa també tindrà el seu dia i parlarem, de la
mà de Ricardo Galli, professor de la UIB, sobre software lliure, Internet, control
de la informació, computer hacking, i de tot el que se’ns passi pel cap sobre el
tema.
La poesia tindrà una jornada especial amb el recital llibertaripoètic de Jesús
Lizano, un dels bards, joglars, rapsodes, cantors, trobadors... més
espectaculars, d’espectacle i de majestuositat, del «món mundial». Un crim, de
debò, perdre-se’l.
De la guerra i els seus crims parlarem, sí, parlarem de l’Afer Couso,
d’aquest crim de guerra. El seu germà, Javier, company llibertari, ens
presentarà la campanya que ell i el Col·lectiu de germans, amics i companys
de José Couso porten a terme.
La història, com no, tindrà també el seu dia, la història i la seva recuperació.
L’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica ens presentarà les
seves activitats sobre les fosses que Franco ens deixà.
I, com sempre, la bauxa, la festa, tindrà la seva jornada. El teatre (Bufons),
el happening (Miquel Àngel Llonovoy) i la música (Wonderbrass) clouran unes
jornades que prometen interessants.
Només ens queda un desig, que tothom hi assisteixi i hi participi, perquè
unes jornades llibertàries sense això, sense assistència de la gent i sense la
seva participació no són res; les jornades no les fa l’Ateneu, les jornades les fa
la gent que hi assisteix i hi participa. Ja ho sabeu d’altres anys, les jornades
només són l’ocasió, l’excusa per obrir debats en torn de diferents temes, un
espai obert a la participació. Per això sempre demanem a la gent el seu ajut:
Com t’agradarien que fossin? Quins temes tractaríeu? Sabeu d’algú que hi
vulgui participar?
Finalment, volem donar les gràcies, com cada any, a tothom que ha fet
possibles aquestes jornades.
Bé, salut i fins l’any vinent!

CRIM DE GUERRA
José Couso, sis mesos sense resposta

El passat 8 d’octubre es van fer sis mesos
de l’assassinat de José Couso Permuy a
mans de l’exèrcit dels Estats Units quan feia
feina com a càmera de Telecinco a Bagdad.
El 8 d’abril de 2003 José Couso
enregistrava des de l’Hotel Palestina —on
s’hi allotjaven els periodistes internacionals
a Bagdad— el moviment de les tropes nordamericanes quan el dispar d’un míssil des
d’un tanc dels EUA va acabar amb la seva
vida i amb la del camarògraf de l’Agència
Reuters, Taras Protsyuk. Aquest mateix dia
havia mort Tarek Ayub, de la cadena de
televisió Al-Jazeera; poques hores abans el
periodista espanyol d’El Mundo, Julio
Anguita Parrado, fill del líder d’EU. El diari
Clarín definia la guerra d’Iraq com a «la més
sagnant per als periodistes».
Des d’aleshores la família de Couso,
juntament amb uns quants centenars
d’amics i col·laboradors, reclama justícia per
l’assassinat. La versió oficial nordamericana diu que l’operador del tanc va
disparar a un franctirador enemic situat al
terrat de l’hotel, i se’n renta les mans en
l’afer. Fa poques setmanes van emetre un
informe insultantment concís que reconeixia
un «error» en el succés, i evitava d’obrir cap
mena d’investigació sobre els fets. La
família, juntament amb els periodistes
presents a l’Hotel Palestina quan es va
produir l’assassinat, sosté que el tret va
efectuar-se deliberadament, que l’exèrcit
dels EUA buscava provocar el pànic entre
els informadors presents a la zona —que a
més a més ja havien denunciat que es
trobaven amb multitud d’entrebancs per
exercir-ne la professió— i que era ben
conegut
que
l’Hotel
Palestina
era
l’allotjament dels periodistes internacionals, i
que no n’hi havia cap, de franctirador.

Durant les setmanes següents a
l’assassinat la família de Couso va exigir en
diverses ocasions al Govern d’Aznar que
prengués una posició i condemnés el crim,
allunyant-se’n dels aliats a la guerra; exigien
al Govern espanyol que promogués una
investigació en les instàncies internacionals
competents (fonamentalment l’ONU i el
Tribunal Penal Internacional) i reconegués
la mort de Couso com a crim de guerra i
violació de la Convenció de Ginebra. La
resposta oficial va ser «tèbia» —inexistent,
si la comparem amb la reacció a la recent
mort del militar espanyol Manuel Martín Oar
durant l’atac a les oficines de l’ONU a
Bagdad—; el Govern mai no ha condemnat
el crim, la família de Couso ha denunciat els
entrebancs interposats a les seves accions
judicials i, a dia d’avui, segueix sense
cursar-se ordre d’investigació en cap sentit.
Els amics, companys i familiars de José
Couso porten sis mesos concentrant-se
totes les setmanes davant la seu del Partit
Popular a Madrid i tots els mesos davant
l’Ambaixada nord-americana. El 27 de maig
la família Couso va presentar una querella
davant l’Audiència Nacional contra els
militars involucrats en el cas. Durant el
procés han rebut innombrables mostres de
suport, des de deixar plantat Aznar al
Congrés dels Diputats per part dels càmeres
fins els espais públics cedits a la família per
col·lectius socials de totes les sensibilitats.
La mort de Couso va posar de bell nou en
primera plana —quan semblava que queia a
l’oblit— l’horror de la guerra.

Col·lectiu de germans, amics
i companys de José Couso

Exigim una investigació
i el càstig als culpables

PER UNA CUBA LLIBERTÀRIA
La intensificació i enduriment de la repressió
de la dictadura castrista contra la
dissidència i l’aparició de llibertaris i
sindicalistes disposats a lluitar per una
alternativa sindical independent del règim
castrista o del que li succeeixi ens incitarem
a proposar, a la primeria de setembre
d’enguany, la creació d’un grup de suport
als llibertaris i sindicalistes independents de
Cuba.
Un mes després, i donat que les
respostes a la nostra primera carta han estat
nombroses i afirmatives, hem cregut arribat
el moment d’invitar a tots els llibertaris i a
totes les organitzacions llibertàries a unir-se
a aquesta iniciativa per fer possible la
constitució, a nivell internacional, d’un grup
o d’una coordinadora que ens representi a
tots i que en reforci la solidaritat.
Per aconseguir-lo, i partint del que
realment avui és el moviment llibertari a
Cuba i al Món, pensem que la forma de
funcionament més eficaç (pel moment) és la
d’una xarxa oberta, no centralitzada, perquè
la informació i les propostes circulin
directament (a través d’Internet o altre mitjà
de comunicació) a mesura que cadascun
tingui alguna cosa que informar o proposar.
Això no exclou que les organitzacions
llibertàries,
i
en
particular
les
anarcosindicalistes, arribin a crear un grup
de treball o una coordinadora internacional a
fi i efecte que aquesta solidaritat sigui més
extensa i eficaç. Tampoc s’exclou la
possibilitat de constituir (per raons

geogràfiques, etc.) grups de suport
autònoms, ja que la solidaritat no ha de
centralitzar-se necessàriament.
És per això que, a partir d’ara, us
conviden a entrar en aquesta Xarxa de
solidaritat amb els llibertaris i sindicalistes
independents a Cuba i que us invitem (als
que ho desitgin) a dir-nos si podem difondre
la vostra adreça e-mail a tothom que vulgui
participar-hi.
Aquest és el correu electrònic del
Moviment Llibertari Cubà:
movimientolibertariocubano@yahoo.com.mx
i us informen que, fins que es constitueixi el
Grup o la Coordinadora Internacional,
l’adreça electrònica del Grupo de Apoyo a
los
Libertarios
y
Sindicalistas
Independientes en Cuba (GALSIC) és:
cesamepop@noos.fr
i l’adreça postal:
GALSIC – Tribuna Latinoamericana
145, rue Amelot
07011 París (França)
Fraternalment
Daniel Pinos, Néstor Veja i Octavio Alberola,
pel Grupo de Apoyo a los Libertarios y
Sindicalistas en Cuba (GALSIC)
París, 2 d’octubre de 2003

ALGUNES IDEES BÀSIQUES DEL GALSIC
- El poble cubà n’ha de ser el protagonista, i no les élites dirigents (com va passar a
l’antiga Unió Soviètica) de l’interior (castristes) o de l’exterior (Miami).
- La participació ciutadana ha d’estar garantida per condicions bàsiques de llibertat
d’expressió, de reunió i d’associació per a tots els cubans i cubanes sense excepció.
- La lluita social continua i continuarà a Cuba, ja que el capitalisme d’Estat (el castrisme) i
el capitalisme privat (el de tots els partits que preconitzen el «mercat lliure») són les dues
cares de l’explotació i de la dominació.
- La Democràcia i la Independència de Cuba serà una ficció sota la tutela EUA-CEE, com
la Revolució i la Independència ho van ser sota la tutela de l’URSS.
- L’autoritarisme democràtic, la democràcia burgesa, és i serà incompatible amb l’exercici
de la llibertat i la realització de la igualtat.

A LA RECERCA
DE TESTIMONIS
L’Associació per a la Recuperació de la
Memòria Històrica (ARMH) busca persones
majors de 85 anys disposades a fer donació
de la seva memòria per a un projecte de
recollida de testimonis orals relacionats amb

Busquem persones majors de 85 anys
perquè és urgent la recollida dels seus
testimonis i perquè són persones que van
viure la guerra civil amb una edat suficient
per
recordar-ne
perfectament
els
esdeveniments.
Volem sol·licitar a totes les persones que
puguin estar en contacte o que coneguin
algú que pugui estar disposat a fer donació
d’aqueixa memòria, que es dirigeixin a
l’Associació i que ens escriguin una carta a:

Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica
Apartado de correos 7
24400 Ponferrada (León)

la guerra civil i amb els anys del franquisme.
Es tracta d’un programa que té per objectiu
crear una «videoteca de la memòria» i
recollir tota la informació sobre la guerra civil
i el franquisme que no es troba als arxius
històrics i als centres de documentació. El
nostre objectiu és practicar a la societat
espanyola «una transfusió de memòria»,
degut a l’hemorràgia que ha patit durant els
últims
anys.
El
destí
d’aquests
enregistraments serà posar-los al servei
d’investigadors,
familiars
i
persones
interessades, centres educatius, etc.
Tenim un grup de 200 voluntaris
disposats a iniciar l’enregistrament de
testimonis a tot el territori de l’Estat. La
tasca en consistirà a enregistrar entrevistes
en videocàmeres, seguint un guió que s’està
elaborant per l’Associació.
Per a fer això necessitem testimonis de
tot tipus de persones: familiars de
desapareguts, presoners que hagin passat
pels camps de concentració, exiliats, etc.

Agrairíem que en la carta s’incloguessin les
dades del donant de memòria, la forma
d’establir-hi contacte i un breu resum de la
seva biografia.
També agrairíem a qualsevol persona
que vulgui col·laborar en aquest projecte,
que ens enviï al citat apartat de correus
cintes de videocàmera verges (MiniDv, High
8) o alguna videocàmera en desús que
encara
pugui
utilitzar-se
per
als
enregistraments.
Associació per a la recuperació de la
Memòria Històrica
a.r.m.h@wanadoo.es
www.memoriahistorica.org

Videoteca de la memòria

una transfusió de memòria

VUITENES JORNADES LLIBERTÀRIES
CIUTAT DE MALLORCA · 10-16 DE NOVEMBRE DE 2003
DILLUNS 10 DE NOVEMBRE

DIMECRES 12 DE NOVEMBRE

DIVENDRES 14 DE NOVEMBRE

DISSABTE 15 DE NOVEMBRE

SEMBRANDO
LA ESPERANZA

DEU ANYS DE ZAPATISME

JOSÉ COUSO,
CRIM DE GUERRA

CONCENTRACIÓ:
JOSÉ COUSO ASSASSINAT

Una xerrada amb Javier Couso,
germà del càmera assassinat a
Iraq. Amb la participació de Toni
Bonet, periodista de Localia TV

Acte de protesta, amb la presència
de Javier Couso, davant la seu del
PP a Palma

Projecció del documental del
mateix títol i xerrada-debat sobre
les comunitats magonistes
llibertàries mexicanes d’Oaxaca,
a càrrec d’Ignasi de Llorens,
observador a la zona

Presentació del documental
Crónica de una rebelión, a càrrec
de Mariana Norandi, periodista del
diari mexicà La Jornada
CASA DE CULTURA
20.00 HORES

CASA DE CULTURA
20.00 HORES

ATENEU LLIBERTARI ESTEL NEGRE
20.00 HORES

DIJOUS 13 DE NOVEMBRE
DIMARTS 11 DE NOVEMBRE

HUMANISME LLIBERTARI I
POÈTIC

SOFTWARE LLIURE
Xerrada-debat sobre software
lliure, Internet, control de la
informació, computer hacking,
a càrrec de Ricardo Galli,
professor de la UIB
CASA DE CULTURA
20.00 HORES

LES ORGANITZA:

Xerrada i recital del poeta
Jesús Lizano
CASA DE CULTURA
20.00 HORES

Durant tota la setmana
hi haurà servei de menjador
al local de l’Ateneu
a les 14.00 hores

Concentració al carrer Estudi General,
cantonada Palau Reial (12.00 hores)

···
RECUPERACIÓ DE LA
MEMÒRIA HISTÒRICA
Presentació del llibre Las fosas de
Franco i xerrada a càrrec d’un dels
seus autors, Santiago Macías,
membre de l’Asociación Para la
Recuperación de la Memoria
Histórica

ADRECES DELS LOCALS

CASA DE CULTURA
18.00 HORES

ATENEU LLIBERTARI
ESTEL NEGRE
Palau Reial, 9, 2on (Palma)
Telèfon: 971 726 461

DISSABTE 15 DE NOVEMBRE

CASA DE CULTURA
Ramon Llull, 3 (Palma)

FESTA DE CLOENDA

CAFÈ LISBOA
Sant Magí, 33 (Palma)

Amb les actuacions teatrals de
Buffons Teatre i Miquel Àngel
Llonovoy, i amb la música de
Wonderbrass

Ateneu Llibertari Estel Negre

CAFÈ LISBOA
21.00 HORES

S’ESKOLA RESISTEIX
La situació actual de S’Eskola és de
resistència. L’Ajuntament de Palma en vol
l’espai, però es permet de gaudir de la
impunitat que el poder atorga. No ha
complert les dates establertes pel jutge,
diuen que ens han fet un favor demanant
més temps per a treure’ns-en i ara esperem
el que dirà el jutge.
- Confonen drets fonamentals amb
qüestions humanitàries.
- Tenim el dret que dóna la humanitat
d’aprofitar l’espai, de gestionar l’espai que la
societat ja ha pres.
- Estem aquí ja fa dos anys. Hem donat
vida a tot això. Dos anys d’autogestió i
d’activitats.
- Ara l’Ajuntament ha demanat al jutge
permís per desallotjar amb les excavadores
S’Eskola, encara que mai no hi ha hagut
cap projecte definitiu (de moment hi farà un
solar per als cotxes).
Tot du al mateix: l’especulació. Sempre
ens demanem qui es beneficia de tot aquest
desastre, què hi ha darrera de les guerres,
de l’explotació, de l’Autovia, de les tortures,
de la destrucció del medi ambient i de tota
aquesta violència. Qui són els violents? Qui
vulnera el dret de les persones a viure?
S’Eskola és viva i l’Ajuntament la vol
esbucar. Qui són els perillosos?

S’Eskola s’hi resisteix!

LA NOSTRA PRÒPIA CANÇÓ
Quan una dona d’una certa tribu africana
sap que està embarassada, s’interna dins la
selva amb altres dones i plegades invoquen
i mediten fins que apareix la cançó del nin.
Saben que cada ànima té una vibració
pròpia que expressa la seva particularitat, la
seva unicitat i el seu objectiu. Les dones
entonen la cançó i canten en veu altra.
Després tornen a la tribu i se l’ensenyen a
tots els altres.
Quan el nin neix, la comunitat es reuneix
i li’n canta la cançó. Després, quan el nin
comença la seva educació, el poble es
reuneix i li’n canta la cançó. Quan s’inicia
com a adult, la gent es reuneix de bell nou i
de bell nou canta. Quan arriba el moment
del seu casament, la persona n’escolta la
cançó. Finalment, quan l’ànima vol anar-se
d’aquest món, la família i els amics
s’acosten al llit i ben igual que per al seu
naixement, li canten la seva cançó per
acompanyar-lo en la transició.
En aquesta tribu africana hi ha altra
ocasió en la qual els pobladors canten la
cançó. Si en algun moment la persona
durant sa vida comet un crim o un acte
social aberrant, se la porta al centre del
poblat i la gent de la comunitat forma un
cercle al seu voltant. Aleshores li’n canten la
cançó.
La tribu reconeix que la correcció per a
les conductes antisocials no és el càstig; és
l’amor i el record de la seva vertadera
identitat. Quan reconeixem la nostra pròpia
cançó ja no tenim desigs ni necessitat de fer
cap cosa que pogués danyar els altres.
Els teus amics coneixen la teva cançó i
te la canten quan la vas oblidar. Aquells que
t’estimen no poden ser enganyats pels
errors que comets o per les obscures
imatges que en mostres a la resta.
Ells recorden la teva bellesa quan et
sents lleig; la teva totalitat quan et trobes
desfet; la teva innocència quan et sents
culpable i el teu objectiu quan et veus
confós.
No necessito una garantia signada per
saber que la sang de les meves venes és de
la terra i bufa en ma ànima com el vent, em
refresca el cor com la pluja i em neteja la
ment com el fum del foc sagrat.

Tolba Phanem

CD DE SUPORT
ALS ANARQUISTES VALENCIANS
El disc 100% Antirepresivo:
libertad para Ivan, Jordi y
Pasky sorgeix com a una
iniciativa conjunta del mitjà
de
contrainformació
Cartelera
Libertaria
(www.carteleralibertaria.org)
i del col·lectiu audiovisual
MicroPlatform (integrat per
activistes
italians
i
argentins) per a crear un
suport directe per als quatre
companys
anarquistes
detinguts a València l’octubre de 2002,
durant el procés de desallotjament del
Centre
Social
Malespuces,
acusats
d’«associació il·lícita», i en solidaritat amb
totes les persones segrestades a les
presons.
A la proposta se’n sumaren alguns
col·lectius i individus de procedències
diverses, tots ells de l’entorn de la música
política, que aportaren desinteressadament
les seves creacions, la major part
elaborades específicament per a aquest
projecte. Són 14 temes dels grups Adoquin
20N, MicroPlatform, Sudaca, Operación
Ogro, Dj Pandaj, Piombo a Tempo, The
Platform, Spoil, Dj Protesta, Redbeats i

Leleprox&Andrae. Dins del
llibret del disc compacte, hi
podreu trobar informació
relativa a aquests grups i el
seu correu electrònic de
contacte.
Cartelera Libertaria i
MicroPlatform volen agrair el
gran esforç realitzat i la
solidaritat
de
tots
els
participants
en
aquesta
iniciativa. Menció especial a
La Haine (www.lahaine.org)
pel seu suport, i a Damauz, per la seva
excel·lent i imprescindible tasca tècnica. A
tots ells, gràcies, sense la vostra ajuda
aquest disc no hauria pogut ser possible.
El preu de suport és de sis euros i els
beneficis de la venda d’aquest disc seran
destinats íntegrament a cobrir les despeses
del procés judicial d’aquests quatre
companys.
Per realitzar la vostra comanda (si teniu
una distribuïdora i esteu interessats
pregunteu pels preus especials), envieu un
e-mail indicant les vostres dades (nom i
adreça postal) a:

antirepresivo@carteleralibertaria.org

GRUP DE SUPORT A PRESOS
Q u i

s o m ?

Som un grup que es reuneix de forma assembleària per gestionar el suport a presos i això comprèn: fer-hi
visites; fer arribar-hi roba, música, productes d’higiene, etc., difícils d’aconseguir a la presó; ingressar
diners a aquells presos que ho necessitin, i bàsicament donar suport a tots aquests companys, perquè
vegin que fora n’hi ha gent que es preocupa per ells, i que treuen al carrer totes les seves queixes i les
seves campanyes de lluita dins de les cel·les.

C o m

i

q u a n

e n s

r e u n i m ?

Ens reunim al local de la CNT (Palau Reial, 9, 2on), els dimecres a les 20.30 hores. El telèfon n’és 971
726461 i pots enviar-nos correus electrònics a samarucs@hotmail.com

Sobre la detenció de

Xosé Tarrío

El passat 8 d’octubre va ser detingut a la
Corunya el company Xosé Tarrío González,
acusat de diversos furts a comerços de la
citada ciutat.
Xosé havia sortit de la presó el maig
d’enguany després d’haver-ne passat 16
anys dins (11 d’aïllament). En aquests
mesos de llibertat ha participat activament
en la campanya de suport a Edu i Amanda,
en les Jornades Antirepressives celebrades
a la Corunya l’agost i també va realitzar un
parell de xerrades a la Corunya i Vigo, a
més de col·laborar amb la Creu Negra
Anarquista aquests mesos. També s’ha de
dir que aquestes darreres setmanes Xosé
es trobava una mica tancat en si mateix i
defraudat amb aquesta societat, la mateixa

que li va robar 16 anys de vida. Això li havia
portat a un abandó físic i a no trobar el seu
lloc en aquesta merda de sistema.
A Xosé li acusen de cinc robatoris, dos
d’ells inventats per la policia. Un cop arrestat
es va passar 72 hores incomunicat a la
Comissaria de la Policia Nacional de la
Corunya acompanyat per la «bona gent» de
la Brigada d’Informació. En aquests tres dies
no se li va donar res de menjar ni se li va
deixar rentar-se ni mudar-se de roba, i va
haver de ser ingressat a l’hospital per un tall
de 64 punts en un dels braços, entre altres
cops propinats per la «bona gent» de la
policia de la Corunya.
Volem mostrar i demanar la solidaritat
activa dels companys per fer costat a Xosé
en aquests moments tan fotuts. El nostre
company és una víctima dels desfasaments
del sistema penitenciari i de la seva mentida
de la reinserció social, i és clar que és
culpable, culpable de desitjar un món lliure i
trobar-se un món sense esperança, sense
igualtat i sobretot sense llibertat.
Des d’aquestes línies us animem que li
escrigueu i que li feu costat de la forma que
cadascú cregui oportuna. Xosé Tarrío
necessita l’ànim de tota la seva gent, la gent
que lluitem per un món sense presons i per
un món on no hi hagi cap víctima del
sistema penitenciari.

La seva adreça és:
Xosé Tarrió González
CP Teixeiro M-12
Carretera de Paradela s/n
15310 Teixeiro (A Coruña)
Creu Negra Anarquista de Galiza

QUI ÉS XOSÉ TARRÍO?
Xosé Tarrío González, nascut a la Corunya
el 1968, es va criar en un barri obrer. Des de
ben petit es queda sota la tutela de l’Estat,
ja que els familiars n’emigren a l’estranger a
la recerca de treball per
poder sobreviure. Xosé és
internat, forçat des de ben
petit a buscar-se la vida,
rebel·lant-se
contra
les
desigualtats i les injustícies.
Fa 13 anys va entrar a la
presó per un delicte de
robatori. Aquí comença una
llarga història de lluita que li
manté empresonat fins el dia
d’avui.
Xosé va patir més de 15
anys
presoner
a
les
masmorres d’aquest Estat,
on hi ha resistit amb dignitat i
fermesa les més horribles
tortures i pressions, que
aquest anomenat Estat «modern i
democràtic» fa servir contra tot aquell qui
alci la veu, contra tot aquell qui lluiti contra
les seves evidents injustícies i mentides de
control i repressió. Va formar part dels grups
més actius i combatius de resistència i lluita
dins de les presons. Ell, des de dins, ha

À n i m ,

lluitat contra les tortures, els abuso i contra
totes les injustícies que generen les
presons, els seus mètodes repressius i en si
qualsevol forma de poder i autoritat. Per tot
això, Xosé
ha estat víctima de les pitjors
tortures físiques i mentals,
mantenint abans de tot la
fermesa, la dignitat i les idees
llibertàries.
Xosé al costat d’altres
presos va ser «conillet
d’Índies» de l’il·legal sistema
FIES
(Fitxers
Interns
d’Especial Seguiment), patint
aquest
sagnant
mètode
d’incomunicació, tortures i
infinitat
de
sistemes
repressius comparables als
que s’exerceixen a les
presons americanes.
Autor del llibre Huye,
hombre, huye [Virus. Barcelona, 2002
(tercera edició)], una crítica implacable a la
deshumanització que produeixen les
presons i a l’hora una autobiografia, ha
demostrat un gran compromís i dedicació
per la causa anarquista i llibertària de l’ésser
humà.

X o s é !

Xosé no ha pogut escapar al seu destí. Recordo quan va sortir de la garjola, ell era la
revolució, l’energia, les ganes de fer coses. Estar al seu costat era contagiar-te del seu
entusiasme. Poc a poc es va anar desenganyant, començava a estar tocat. Amb el pas dels
mesos repetia que encara que estigués amb gent, ell sempre estava sol. Repetia que la
presó li havia omplert d’odi, que havien matat tots els seus bons sentiments. En els últims
dies, abans que l’agafessin de bell nou, estava molt capficat en si mateix, desapareixia
durant dies i deia que havia estat caminant tot sol, caminant al costat de la carretera. Havia
aconseguit fugir de la droga durant els anys de presó, però fora no en va poder ser capaç.
Finalment, en una acció kamikaze de Tarrío, la policia el va enxampar. La presó
institucionalitza els presos, anul·la els individus, tomba totes les seves barreres per
lobotomitzar les consciències, és difícil recuperar-se de tots aquests anys de tortura.
Ànim, Xosé, amic!
Fora els murs de les presons!
GZ

ANTI ©: Si t’interessa piratejar alguna cosa d’aquest butlletí, no te’n
tallis! Això sí, no t’oblidis si és possible de citar-ne la font d’informació.
L’Ateneu Llibertari Estel Negre només es responsabilitza dels articles
sense firma o dels signats expressament per aquest col·lectiu. Les altres
col·laboracions, personals o de grups, signades amb noms reals o
ficticis, són responsabilitat exclusiva dels seus autors.
LLEGEIX, AJUDA I DIFON EL BUTLLETÍ ESTEL NEGRE: Això que tens a les
mans no és cap objecte de consum. Si ja l’has llegit, no el llancis, passa’l
a algun o alguna col·lega. També us hi podeu subscriure per 12 números
fent-nos arribar 6 € (o 12 € si voleu fer una subscripció de suport) i
nosaltres us enviarem el butlletí a ca vostra.

———————————————————————————————————

A S S E M B L E E S
Ateneu Llibertari Estel Negre: dijous a les 20.30 hores a l’Ateneu
———————————————————————————————————
CNT-AIT: dimarts a les 20.30 hores a l’Ateneu
==============================================================
U N A
F O R M A
D E
C O L · L A B O R A R
El Butlletí Estel Negre és obert a tothom. Desitgem i volem que tots i totes hi
col·laboreu amb articles, notícies, comentaris, dibuixos, etc.,
i també en la seva distribució i difusió. Enrotlleu-vos-hi!
==============================================================
A L T R A

F O R M A

D E

C O L · L A B O R A R

Amb aquest butlletí, i amb l’Ateneu en general, hi podeu col·laborar d’una
forma econòmica, imprescindible per al seu funcionament, ingressant les
quantitats que vulgueu en el compte corrent de La Caixa número
2100-0150-66-0103123620.
Sabem que aquestes retxes seran ben acollides,
per la qual cosa us adonem les gràcies per endavant. Salut!

À LOCAL:

Palau Reial, 9, 2on (Ciutat)

À PERMANÈNCIES:

ATENEU LLIBERTARI ESTEL NEGRE

De dilluns a divendres
de 19 a 22 hores
ÀTELÈFON: (971) 719102
À FAX: (971) 716391
À E-MAIL:
estelnegre@nodo50.org
À CORRESPONDÈNCIA:
Apartat de correus 1566
07080 Ciutat de Mallorca
Illes Balears

