LA POLÍTICA DE LA MORT
A qui anava als trens de rodalies de Madrid el
matí de l’11 de març li quedava, com ens queden
a tots, uns quants, sempre escassos, anys de
vida. Però alguns decidiren que ja havien viscut
prou i els executaren amb vilesa i covardia,
creient que aquests morts servirien a la seva
Causa, sigui aquesta la que fos: la Pàtria, la Raça,
el Progrés, Déu, Jehovà, Al·là...
La política només té sentit entesa com a
defensa contra la mort i com a recerca de la
realització efectiva de valors com els de llibertat i
justícia que permetin que la vida ens afecti
dignament a tothom per igual. El contrari,
l’aniquilament, és l’absurd criminal.
Les víctimes, siguin a Manhattan, Bagdad, Gaza
o Madrid, mai no poder servir a cap causa que no
sigui la Mort. Discutir amb un criminal sobre els
seus fins és acceptar que poden tenir fins més
allà dels seus perversos mitjans. Són les accions
concretes les que defineixen la moral, o la seva
absència.
Desterrar definitivament la mort com a acció és
la primera condició de tota moral, i més enllà de
la moral la política es converteix en una tècnica
d’administració de mort.
Ateneu Llibertari Estel Negre
11 de març de 2004

LLIMAR EFECTES O SUPRIMIR CAUSES?
És sabut que la línia més curta entre dos Aleshores Pollença, és clar, podria ser com
punts és la recta, si aquests dos punts Palma.
creixen, doncs la distància minva. Així podrà
Ah, però, el Progrés, per definició, no pot
constatar-ho qualsevol que s’aventuri —ja detenir-se. Cal lliurar més verges als déus
s’ho farà— a anar des de Palma a d’any en any. De manera que ja es pot
qualsevulla dels paratges turístics de la encarregar el projecte d’unir la badia
costa. El creixement d’aquests dos punts és, d’Alcúdia amb un pont superior al de San
de fet, dels tipus tumor maligne, i de les Francisco.
El model de creixement de Mallorca és,
noves edificacions es va projectant vers
l’entorn una metàstasi fins avui incurable. de moment, una barreja entre un megaparc
Per si no n’hi hagués prou, heus aquí els temàtic i Manhattan, però tot apunta que
acabarà essent
sicaris del progrés
una mena de
que decideixen de
Fots una autopista
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les autovies i
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com més aviat
millor i de la forma més ràpida. La lògica seguretat dels desplaçaments. De la
d’aquest procés és clara: a major velocitat, mateixa manera, és clar, que si es
major benefici. Quan Manacor disposi construeixen refugis atòmics es millorarà la
d’autovia a Palma, podrà ser com... Inca. Es seguretat dels ciutadans, i si es posen
comprèn el fascinant del projecte: ser com càmeres connectades amb les comissaries,
Inca! I la capital d’es Raiguer, alhora, estarà i policies a cada cantó, i tancs a les sortides
unida amb Manacor, i ambdues podran ser de cada poble... Es tracta, un cop més, de
com Palma. I des de Palma, ja se sap, per supeditar-se a la realitat social com si no hi
creixement tumoral i per via d’autopista ens hagués possibilitat de canviar-la; l’únic que
plantem en un tres i no res en qualsevol pot fer-se, aleshores, es llimar-ne els
punt privilegiat de la costa. Tots els camins efectes, mai no suprimir-ne les causes,
porten a Palma!, pronunciarà amb perquè suprimir les causes podria ser
perillós per a les estructures socials. El
satisfacció el procònsol Matas.
Però a Palma les coses també Progrés exigeix i els ciutadans complaem
progressen. Ara començaran les obres per les seves exigències. No hi ha més remei
soterrar les vies del tren, i així fins i tot que fer més autopistes perquè Mallorca
semblarà que tenim metro. I què em diuen segueixi mantenint l’índex més elevat de
dels somnis, tan lícits com els de qualsevol, cotxes per persona. Hem d’intentar pal·liar la
de Pollença, que no seria d’estranyar que febre, però sense evitar la malaltia que
demanés ampliar l’aeroport militar per fer-lo l’origina. A això se li diu realisme polític,
turístic i així tenir vols directes amb Berlín, i modernitat i desenvolupament.
fins i tot podria pensar-se en una línia
interna que connectés amb son Sant Joan.
Ignasi de Llorens

Notes de lectures

«Se escapó un loco del manicomio. No se lo
censuremos; un cuerdo en su lugar hubiera
hecho lo mismo.» Així
comença un dels seus
genials relats Rafael Barrett
(1876-1910). Santiago Alba
Rico s’ha fet càrrec de la
selecció d’articles, contes i
altres intervencions d’aquest
escriptor espanyol desterrat a
Paraguai i que aquí, llevat de
la breu antologia Mirando vivir
que el 1976 publiqués
Tusquets amb pròleg del
nostre Coco Meneses, és un
perfecte oblidat. Qualque
editor valent, i ens consta que
encara n’hi ha, hauria de
publicar les obres completes
d’aquest autor llibertari de la generació del
98, que ha estat el mestre de bona part dels
escriptors del con sud. Tots els que
s’animin, doncs, a conèixer una bona mostra
de la variada i interessant producció de
Barrett no haurien de deixar passar l’ocasió
de llegir aquesta antologia A partir de ahora
el combate será libre, que ha donat a llum
l’editorial Ladinamo (Madrid, 2003).
I és que pel que fa això dels llibres, com
en tantes altres coses, del
que es tracta és de triar. Jo
ho deien els grecs: «el tractat
sobre els déus és molt llarg i
la vida molt curta», així que
haurem d’anar seleccionant.
Per triar cal ser lliure, i a
major
llibertat
més
possibilitats
d’exercir
l’elecció. Sobre tot això ens
il·lustra Fernando Savater en
El valor de elegir (Ariel.
Barcelona, 2003). L’autor
ens recomana triar avui la
humanitat, perquè «es optar
por
un
proyecto
de
autolimitación en lo tocante a
cuanto podemos hacer, de
simpatía solidaria ante el sufrimiento de los
semejantes y de respeto ante la dimensión

inmanejable que lo humano debe conservar
pera lo humano». I perquè pugui donar-se
una relació ètica cal partir del
reconeixement de l’humà de
l’altre i des d’aquí entaular
una comunicació.
D’això no en parla el
professor Sebastià Serrano
en
El
regalo
de
la
comunicación
(Anagrama.
Barcelona, 2003). No només
comuniquem
quan
verbalitzem, hi ha una
extensa
i
interessant
comunicació no verbal que
ens permet expressar i rebre
missatges
no
explicitats
oralment. La millor forma, és
clar, d’establir una relació
d’empatia és sobre la base d’una
comunicació horitzontal. També en el fet no
verbal pot reconèixer-se i apostrofar-se la
situació de preeminència del poder.
De la possible actualització del
pensament llibertari, el nord del qual ha
estat i és la crítica al poder, ens en parla el
quebequès Normand Baillargeon en El
orden sin el poder: ayer y hoy del
anarquismo (Hiru. Hondarribia, 2003). Es
tracta d’una mena de manual
per a iniciar-se en el
coneixement dels autors i dels
moviments llibertaris. Avui per
avui resulta ser l’únic text
d’aquest tipus que pot trobar
un eventual lector interessat,
cosa que fa del present llibre
el millor disponible. No obstant
això, seria desitjable la
reedició dels llibres que al
respecte va escriure el gran
Daniel Guerin, especialment
aquella excel·lent antologia
que portava per títol Ni Dios ni
amo;
confiem
a
poder
anunciar-ne ben aviat la feliç
aparició.
Sobre aquest tema, encara que no és
precisament un manual introductori, pot

consultar-se el Pequeño léxico filosófico del
anarquismo: de Proudhon a Deleuze, del
francès Daniel Colson, l’edició castellana del
qual ha publicat Nueva Visión de Buenos
Aires. L’obra és densa alhora que
suggeridora. L’autor va fent entrades a la
manera d’un diccionari, definint
conceptes i intentant de
connectar
l’anarquisme,
especialment
de
tall
proudhonià, amb autors als
quals considera afins. Resulta
especialment
interessant,
encara que gairebé sempre
molt discutible, la connexió que
estableix entre els clàssics
llibertaris i pensadors com ara
Tarde, Simondon i Deleuze
mateix. En recomanen la
lectura,
però
gosaríem
aconsellar que aquesta es fes
amb calma i proveïts d’alguna
substància relaxant mental. I és que això de
la filosofia en ocasions sembla que hauria
de menester l’sponsorització (perdonin la
parauleta) dels laboratoris Bayer, però
malgrat ella mateixa val la pena d’acudir a
alguns dels seus devots practicants per
comprendre el món on vivim.

I així ho va fer Giovanna Borradori, qui,
després del fatídic 11 de setembre, va
abordar dos dels més conspicus filòsofs a la
recerca de llum, donant compte de tot això
en el volum La filosofía en una época de
terror: diálogos con Habermas y Derrida,
editat
per
Taurus.
Les
converses són edificants, però
gens tranquil·litzadores. No
està el món per a aquests
romanços.
Així és que, per acabar
amb aquesta tirallonga de
recomanacions, res millor que
fer-ho mencionant l’aparició
d’una obra que ens reconcilia
amb
la
literatura,
tan
pervertida i malaltissa en
aquesta època de terror. Es
tracta de la novel·la Volver al
mundo, que editada per
Anagrama ha escrit José
Ángel González Sainz. Comencin a llegir-la
perquè en parlarem amb més deteniment en
pròxims lliuraments. I recordin: qui molt
llegeix, molt abraça.
Ignasi de Llorens

UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE SI EL
FER DE LES DONES HI ÉS VISIBLE
Contentes, satisfetes i esperançades estem les dones d'aquest món que sabem que al nostre
quefer quotidià a tot arreu tenim un immens poder per generar alternatives i fer possibles bocins
de realitat d'un món diferent.
Dolgudes, tristes i enrabiades estem les dones d'aquest món quan veiem tanta injustícia,
destrucció, por, gana i pobresa.
Contentes, satisfetes i esperançades estem les dones si vivim en llibertat, respecte i dignitat.
Dolgudes, tristes i enrabiades estem les dones d'aquest món quan som víctimes de la
violència estructural.
Contentes, satisfetes i esperançades estem les dones d'aquest món quan amb les nostres
accions de cura de la vida i respecte de la natura comencem a construir un món més sostenible i
habitable.
Dolgudes, tristes i enrabiades estem les dones d'aquest món quan l'abús, la cobdícia i la
irresponsabilitat destrueixen els nostres recursos naturals essencials per a la vida.
Contentes, satisfetes i esperançades estem les dones d'aquest món quan ens veiem
construint els vincles de la cultura de la pau.
Dolgudes, tristes i enrabiades estem les dones d'aquest món quan no podem impedir la
guerra.
Perquè un altre món només és possible si el fer de les dones hi és visible!

Sempre és 8 de març

FRANCISCO CARRASQUER LAUNED
Francisco Carrasquer Launed va néixer a Albalate de Cinca (Osca) el 1915. Amb el
triomf del Front Popular en 1936, i ja “contagiat” des de jove per les idees llibertàries i
anarcosindicalistes de la CNT, marxa a Barcelona amb el seu germà major Félix,
pedagog i escriptor anarquista molt actiu, amb l’objectiu de fundar l’Escola Eliseu
Reclús, una escola lliure, racionalista i autogestionada. Durant la Guerra Civil en
participarà activament des de les files anarcosindicalistes. Va viure com a refugiat
polític a París després de la guerra, on es llicenciaria en Psicologia per la Sorbona. En
1953 es trasllada a Hilversum (Holanda) per desenvolupar una intensa tasca
periodística i cultural des dels micròfons de la Secció Espanyola de Ràdio Nederland
Internacional. Va ser professor de la Universitat de Lide fins 1980, data de la seva
jubilació. Ha publicat la novel·la Manda el corazón (1948); els assaigs «Imán» y la
novela histórica de Ramón J. Sender (1968), Felipe Alaiz (1981), Nada más realista que
el anarquismo (1990), El grito de sentido común: de los automatismos a la libertad
(1994), La integral de ambos mundos: Sender (1994), Holanda al español: nación,
pueblo y cultura de Holanda desde su formación hasta 1990 (1995), Las altas letras de
los Paises Bajos (1995), Ramón J. Sender, el escritor del siglo XX (2001); i els
poemaris Cantos rodados (1956), Baladas de Alba Bala (1960) i Palabra bajo protesta
(1999). Ha obtinguts els següents premis de traducció: l’holandès Nijhoffprijs (1960) i el
del Ministeri Belga-Neerlandès (1963).

ASCASO I SARAGOSSA, A LA RECERCA
D’UNA «HISTÒRIA PERDUDA»
La tesi del nou llibre de Francisco
Carrasquer Ascaso y Zaragoza, dos
pérdidas: la pérdida (Alcaraván. Saragossa,
2003) és clara: si no hagués caigut
Francisco Ascaso el 20 de juliol de 1936
durant l’assalt a les Drassanes barcelonines,
Saragossa i Aragó s’haurien incorporat a la
zona lleial a la República i la Guerra Civil
hauria pres un caire molt distint; i encara
més, el curs de la Revolució espanyola de
1936 hauria estat un altre.
Per demostrar aquesta tesi, Carrasquer
recorre a una ingent bateria de digressions,
unes més adients, altres menys; unes
encertades, altres no tant; i tot en forma,
com el mateix autor apunta, de «monòleg
interior».
Els temes que desenvolupa en la seva
«pseudo-ciència-ficció
retrospectiva»
(Carrasquer dixit) són els de sempre, els ja
clàssics en l’estudi de la Guerra Civil i de la
Revolució espanyola, però generalment el
que s’hi diu no té res a veure amb l’anàlisi
acostumada o tradicional. Sobre aquests

temes es diuen coses distintes, dissonants,
xocants,
heterodoxes,
transgressores,
provocatives, outsiders... Veiem-ne només
alguns a tall d’exemple:
- Les places fortes que es van mantenir
a mans republicanes després del cop
feixista de juliol del 36, i les que es
guanyaren més tard per a la República, ho
foren perquè el poble estava armat i perquè
aquest poble armat desbordà tota autoritat i
prengué les regnes de la situació.
Saragossa, segon centre anarcosindicalista
de la península i una de les guarnicions
militars més importants (seu de la V Divisió
Orgànica i amb acadèmia militar), va badar,
no ho va fer, no es va armar, el seu instint
popular fallà, no va respondre, i caigué en
poder facciós. Carrasquer no acaba
d’entendre aquest fet, la no resposta
llibertària de Saragossa, com tampoc el
convencen
les
explicacions
que
tradicionalment se n’han donat d’aquest
tràngol històric.

- El poble va patir d’ingenuïtat en no i l’ego exhibicionista de Durruti, a qui
prendre’s seriosament el feixisme ni la Carrasquer no dubte a titllar de papanatas i
de mancat d’«arrestos mentales» per la
«vieja España».
- El Govern republicà de Madrid va seva dèria per l’agasajo i l’adulació, fan que
accedir
«resignadament»
a
perdre Durruti no fos el més indicat per reconquerir
Saragossa abans de veure-la guanyada per Saragossa i per estendre la Revolució social
paral·lela. El més adient per
la CNT i la seva revolució.
realitzar
aquesta
tasca,
- Cal desfer el tòpic del
Francisco Carrasquer
segons Carrasquer, després
radicalisme, de la puresa,
de
fer
una
anàlisi
de la intransigència, de la
psicologicocaracteriològica de
FAI. Carrasquer, en una
primera
magnitud,
era
mena de discurs anti FAI,
Ascaso, més ràpid, efectiu i
destrueix la llegenda d’ogre
tàctic.
Ascaso
hagués
de la temuda federació
multiplicat
la
capacitat
anarquista. La «radicalitat» i
ofensiva de Durruti i l’eficàcia
la «puresa» de la FAI es va
estratègicorevolucionària de
veure durant el Primer Ple
García Oliver.
del Comitè Regional de
- El famós dilema Guerra o
Federacions
Locals
i
Revolució és un fals dilema.
Comarcals de la CNT i de la
El que va passar durant 1936
FAI que es va dur a terme el
i 1939 no va ser una guerra
25 de juliol de 1936 a
civil
sinó
una
guerra
Barcelona, a la socialitzada
can Cambó. Va ser en aquest moment revolucionària, després de palesar la mort
«crucial», «definitiu», «estel·lar», en aquesta de la República. L’autèntic dilema era entre
Anarquisme i Feixisme.
ocasió de vertadera política i no politiqueria,
Aquests són alguns dels punts, n’hi ha
quan els reunits acordaren col·laborar amb
el Govern republicà, acceptaren el criteri més i d’interessants, que tracta Carrasquer
col·laboracionista, la solució reformista; i els en el seu llibre, però tots procuren, en
responsables d’això van ser els membres definitiva, de realçar la tesi interpretativa del
destacats de la FAI, Frederica Montseny i «lugar de un hombre», Ascaso, en la
Diego Abad de Santillán, especialment, i Història. Amb Ascaso hauríem tingut
Durruti que va callar com un mussol, i ja Revolució social, sencera i vertadera, però
saben que qui calla consent. Només García això no vol dir duradora, que això, com el
Oliver i la revolucionària comarcal del Baix mateix Carrasquer reconeix, són figues d’un
Llobregat van mantenir el parer contrari a la altre paner.
Només ens queda recomanar aquesta
col·laboració amb la legalitat republicana,
essent partidaris d’«anar a per totes»; és a obra encaridament, sempre és engrescador
dir, conscients del moment històric que llegir un llibre diferent i aquest ho és pel que
vivien, consolidar i fer fermes les diu i com ho diu. En properes edicions, però,
conquestes revolucionàries i escampar el s’hauran de corregir els ordinals de les cites
comunisme llibertari arreu, conforme s’anés bibliogràfiques que gairebé totes estan
reconquerint la pell de brau al feixisme. equivocades, així com la cita (p. 31) de la
Carrasquer ho té clar, la decisió publicació, el 1974, de Guía espiritual, de
col·laboracionista anava en contra del Miguel de Molinos, «editada hace poco» (!),
pensament de la majoria del poble, i si en que ens diu que el text de Carrasquer és
comptes d’un ple s’hagués fet una escrit de fa més d’un quart de segle.
Podeu demanar el llibre (14 €) a la
assemblea general o un referèndum, el 23
adreça
electrònica:
de juliol de 1936 s’hagués proclamat la següent
alcaravan@jazzfree.com, si teniu problemes
Revolució social.
- També cal desfer-se de mites, és per aconseguir-lo.
necessari desdeïficar la figura de Durruti. A
més de la responsabilitat apuntada en el ple
emipaez@mail.com
de can Cambó, els errors d’estratègia militar

Entrevista a
Què li induí a escriure aquest llibre sobre
l’anarquista Francisco Ascaso i la pèrdua
de Saragossa per a la causa republicana
en la Guerra Civil?
No intento construir la història oficial, sinó la
sentida i vertadera; això ho dic perquè
durant dècades s’ha escamotejat el paper
de l’anarquisme en els anys de la Guerra
Civil. Aquesta no només calia guanyar-la,
segons l’ideari llibertari, sinó que alhora
calia millorar el món mitjançant la revolució.
Es pot considerar
aquest
llibre
un
assaig semiliterari i
semisociològic; el títol
juga amb la història,
fa una especulació
del que va poder ser.
La crítica dels temps
passats es fa a través
del
moviment
anarquista en tot el
seu esplendor.
I què va poder ser?
La revolució de 1936
va ser ofegada per
les
males
arts
polítiques;
tots,
començant pel Partit
comunista,
s’afanyaren per fer
avortar aquest embrió
de llibertat.
S’ha parlat molt de la guerra, no tant de
la revolució: de les col·lectivitzacions
agràries, de l’organització assembleària dels
pobles llibertaris, del Consell d’Aragó,
delegació de garantia de la nostra
Comunitat, etc. La revolució del 36 va ser un
fenomen únic al món, va ser l’únic lloc on es
va aplicar la ideologia anarquista per
gestionar la societat, s’hi subvertiren els
valors capitalistes. Aquí no s’hi li ha donat
importància, tal vegada pel poc pes
específic del fet aragonès en l’Estat.
Els historiadors oficials, per altra banda,
no han sabut mai què era la CNT, han
guardat silenci sobre el que va ser el

moviment anarquista; llevat
comptats, com ara Peirats.

de

casos

Per què no va sobreviure la flama
anarquista a Aragó?
Els quadres d’aleshores van desaparèixer i,
després, va haver-hi un vertader boicot
polític per apagar aqueixa flama. El meu
llibre pretén, tant com sigui possible,
despertar les consciències en aquest sentit.
Hi va haver activitat anarquista contra el
règim de Franco,
però,
durant
la
Transició,
es
va
silenciar. Crec que hi
va haver un gran
desencant
generalitzat.
Què va fallar en
l’ideari de la CNT?
La CNT tenia fama
d’il·lusa,
de
somiatruites; malgrat
això era un sindicat
d’un realisme ferotge,
el seu camí no va ser
de roses. Els dos
milions i mig de
persones que estaven
afiliades a tot l’Estat,
de les quals una part
important
n’eren
aragoneses, no poden
ser il·luses.
La nostra infrastructura no comptava
amb una influència vertadera; es tenia
excessiva por a tot el que s’emprenia, tot
eren experiències noves.
Per què Ascaso, segons vostè, hagués
pogut recuperat Saragossa, fet que
hauria donat molta avantatge a la
República?
Ascaso va tenir una puixança enorme;
Durruti el va suplir, però no el va substituir.
Per altra banda, a García Oliver se l’ha
tractat malament: el seu pragmatisme s’ha
mal interpretat.

Francisco Carrasquer
Amb això vull deixar clar que no hi ha
prejudici personal vers Durruti, però no
tenien comparació: Ascaso era enèrgic,
directe, intel·ligent, sagaç per a les
circumstàncies immediates; volia reivindicarse com a revolucionari,
per això va caure ben
aviat a la caserna de
les
Drassanes
de
Barcelona.
Ascaso
hagués
anat
directament a prendre
Saragossa, sabia que
en
aquesta
ciutat
l’esperaven). Si se
salva la capital d’Aragó
se salva tot el nord per
a la República; ell no
s’hagués
aturar
a
Bujaraloz,
mal
aconsellat,
com
Durruti.
Això va ser un error?
Gravíssim.
Els
anarquistes no tenien
res a fer contra un
exèrcit regular, no podien ni devien establir
posicions, s’estaven donant tots els
avantatges a l’enemic; l’ímpetu inicial es va
perdre i en facilitaren la derrota. Tant
aquesta regularització militar com la
participació en el Govern de la República va
fer desnaturalitzar la CNT; els anarquistes
vam ser còmplices de la nostra pròpia
derrota.
En el meu llibre el que vull demostrar és
que va haver-hi un primer cop del destí, que
matà Ascaso, i després una errada colossal
de l’estratègia anarquista.
Per què no hi hagué major resistència
anarquista a Saragossa el juliol de 1936?
Es va tenir confiança en el governador civil,
fet que va resultar nefast. L’últim congrés de
la CNT s’havia celebrat a la capital
aragonesa el maig, per la qual cosa hi havia
certa saturació; per això no hi hagué
unanimitat a l’hora de convocar una vaga

general en massa. Hi havia fins i tot
cansament físic: les vagues havien estat
molt llargues.
Per eradicar el capitalisme hi hagué
força de convicció.
Però a Saragossa el
poder
de
l’anarquisme
havia
estat aclaparant.
Saragossa
era
la
segona
ciutat
més
important
per
a
l’anarquisme espanyol,
després de Barcelona.
El fet que es refiassin
del governador civil i
del militar, que era
Miguel Cabanellas, va
ser una pèrdua de vista
del moment històric, de
l’actualitat
que
els
estava tocant viure.
Cabanellas,
com
que era un reconegut
francmaçó, es pensava
que restaria al costat
de la República; la seva ambigüitat durant
els primers moments de la insurrecció va
possibilitar que l’important nucli obrer perdés
la iniciativa.
Antonio Peiró Arroyo, en la veu «Falange
Española», publicada en la Gran
Enciclopedia
Aragonesa
el
1980,
assenyala que en aquest partit s’afiliaren
en 1935 nombroses persones procedents
de la CNT, com ara Ángel Inglés; que fins
i tot membres d’aquest sindicat havien
anat al míting falangista celebrat en 1936
a Saragossa.
No sabia aquestes dades, però em sembla
inversemblant; Falange era d’ultradreta.
Vostè on era quan va començar la
guerra?
A Barcelona. Feia poc havia estat el
congrés de la FAI, on hi havia participat
Ricardo Sanz, García Oliver i Durruti.

Entrevista a Francisco Carrasquer
El resum del que havia suposat la reunió
ho va donar Ascaso: amb gran clarividència
va avisar els participants que calia estar
expectants i del paper que els correspondria
realitzar en cas d’alçament.
S’ensumava alguna cosa? Hi havia renou
de sabres?
Sí. Als ateneus llibertaris de Barcelona
duem unes quantes nits de guàrdia quan va
començar la insurrecció feixista; teníem
poques armes, algunes bombes de mà
fabricades per nosaltres, però allà no ens
van enxampar desprevinguts. Barcelona se
salvà per a la República per la CNT, encara
que no ho acceptessin els partits polítics,
com els socialistes; aquests s’han dedicat a
crear mala premsa de l’anarquisme.
No va passar el mateix a Saragossa, on
al començament es va malgastar un temps
preciós. Fins i tot després d’haver perdut la
iniciativa, molta gent va quedar a l’espera de
prendre contacte amb forces de fora; se’ls
va deixar en l’estacada, a la mercè de les
represàlies polítiques, doncs les columnes
anarquistes no arribaren fins a Saragossa
en detenir-se a Bujaraloz, cosa que crec sí
hagués fet Ascaso, tal com era el seu
tarannà.
Creu que era possible dur a terme la
guerra i la revolució alhora?
Sí, crec que era possible i que va ser un
error frenar la revolució en nom de la
victòria. Això va ser defensat pels mateixos
líders anarquistes: de Durruti és allò de
«renunciem a tot llevat de la victòria».
La CNT veia viable la revolució, com
havia succeït l’any 1933. El fet curiós va ser
que les revolucions universalment eren un
fenomen urbà, mentre que a Espanya van
ser rurals; a Albalate de Cinca recordo que
els joves llibertaris sortíem al riu a llegir i
comentar lectures, un fet que no se li va
reconèixer a l’anarquisme: la revolució per la
cultura.
No creu que la idea generalitzada que té
la gent sobre l’anarquisme s’acosta més
a allò que mostrava la FAI, de tendències
violentes?

La imatge de la FAI va ser nefasta per a
l’anarquisme, fou una desgràcia per a l’obra
de la CNT. Per molt que pugui semblar no
eren els més revolucionaris; en la discussió
que va haver-hi a Barcelona abans de
començar la guerra, ells no van voler anar a
per tot, van ser els que van optar per
col·laborar.
Vostè hagués anat a per tot?
És clar que sí, a més a més era el que el
poble demanava. Les col·lectivitzacions van
ser una experiència que va beneficiar les
classes socials baixes, que va ajudar a
mecanitzar el camp; Líster va ser el que
eliminà per les armes aqueixa experiència.
No hi hagué una relació fluida amb la
República, que no va entendre el moviment
llibertari; en lloc hi havia hagut quelcom de
semblant.
Creien en una revolució real vostès?
Sí, encara que crec que, si et forcen a
formar part d’una col·lectivització, la
revolució no serveix per a res. La pregunta
és: es pot prescindir de la violència per fer
una revolució?, és obligatòria la violència?
I actualment és possible?
Avui en dia, el que ha deixat clar l’opinió
pública és que podem prendre posicions
contra els despotismes; miri, si no, de quina
manera s’ha mobilitzat la gent contra la
guerra de l’Iraq en sistemes democràtics
com els europeus. Crec que això és
important, com ho és la cultura i l’educació;
aqueixa és la vertadera base d’una societat
que no es deixarà manipular, que manté
sentiments nobles i solidaris i que està
preparada.
La reacció actual no pot ser igual que la
de la societat de fa cinquanta anys, però
crec que tothom hi podria fer més; en això
crec que és fonamental la premsa i els
mitjans de comunicació, per crear corrents
d’opinió alienes a les postures més
interessades.

Entrevista realitzada per M. A. Pallarés
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