Guadalajara 2004

SOS PRESOS GUADALAJARA
El dia 28 de maig se celebra a Guadalajara
(Mèxic) la III Cimera de Caps d’Estat de
Llatinoamèrica, Europa i el Carib. La ciutat
es troba assetjada pels diversos cossos de
seguretat federal i estatal durant tots els
dies en els quals es realitzen les reunions.
El dia 28 es convoca una gran marxa per
protestar contra els possibles acords en què
es negocien el repartiment dels recursos
naturals de Llatinoamèrica davant la
imminència de plans econòmics com el Pla
Puebla-Panamà i l’ALCA, que porten com a
conseqüència l’expropiació de terres per a
la construcció de preses hidrològiques i
supercarreteres, a més de la privatització
dels recursos els únics beneficiaris dels
quals
són
les
grans
empreses
multinacionals. La Cimera resulta un fracàs
pel que fa als acords, i l’únic gran
pronunciament comú, resultat de les
reunions, és una declaració contra la tortura.
Mentre, la manifestació és violentament
reprimida amb armes de dispersió no
convencionals
com
ara
els
gasos
lacrimògens potenciats, gas pebre i escuma
tòxica, afegint l’ús de porres per copejar en
excés els manifestants. Durant aquest
operatiu repressiu es van emprar mesures
violentes, no només per dispersar i atupar
els concentrats, també per detenir-los no de
forma flagrant, sinó arbitràriament, i iniciar
contra ells irregulars processos judicials. Les
jornades de persecució, prèvia i post
manifestació se salden amb uns quants
ferits de gravetat amb fractures cranials i
més de cent detencions arbitràries dignes
de règims autoritaris i d’Estats policíacs.
Més enllà de tota la injustícia
consumada, tenim informes concrets que,
seguit de les detencions improcedents, es
van succeir pràctiques de tortura i
actuacions anòmales que retallaren i
retallen d’una manera força preocupant les
garanties i els drets individuals i humans.
Durant més de 24 hores els detinguts són
tancats als soterranis de la Procuradoria
general de Justícia de Guadalajara, on són
sotmesos a tota mena de vexacions i
tortures. En cap moment se segueix cap
procés. Mai no se’ls llegeixen els seus drets
i són arrabassades desenes de confessions

autoinculpatòries a força de la pràctica de
diversos tipus de tortures físiques i
psicològiques:
des
de
descàrregues
elèctriques, fins a cops encoberts amb
bosses. Durant més de 24 hores es nega el
parador dels detinguts, impedint-ne la
comunicació
amb
cap
casta
d’assessorament legal.
Actualment hi ha desenes d’informes de
diverses comissions de drets humans
denunciant-ne la radical violació. Desenes
de testimonis recullin detalladament els
maltractaments patits durant i després de
les detencions. Amnistia Internacional, els
grups d’esquerra del Parlament Europeu, el
Congrés de treballadors de Canadà i altres
organismes
internacionals
ja
s’han
pronunciat denunciant la irregularitat dels
processos i contra les brutals evidències de
violació dels drets humans.
Entre els detinguts es troben vuit
internacionals (quatre d’ells amb passaport
del Regne d’Espanya) que ja han estat
deportats de forma il·legal sense haver-los
processat degudament. A Guadalajara
resten encara 34 detinguts; llevat set d’ells,
acusats de robatori i per tant sense dret a
fiança i quatre menors, a la resta de
detinguts
se’ls
demanen
fiances
desorbitades. Actualment 16 ja n’han
aconseguit sortir sota fiança, però encara en
queden altres 16 amb possibilitat de sortir
sota fiança, però les quantitats que se
sol·liciten (uns 5.000 €) sobrepassen les
possibilitats econòmiques de qualsevol
família mexicana.
Existeix una campanya internacional per
recaptar fons de suport als presos.
Davant semblants violacions dels drets
humans i de les lleis mexicanes,
específicament els articles 6, 9, 11, 16 i 20
de la seva Carta Magna, exigim:
l’alliberament complet dels detinguts polítics
i la garantia de la seva integritat física i
psicològica, així com el cessament definitiu
de la repressió i de la persecució per motius
de consciència. No permetem que passin un
dia més a mans dels torturadors!

Prou impunitat!
Llibertat presos polítics!

CARTA DE TRES DETINGUTS
A GUADALAJARA
Una de les detingudes a Guadalajara és Mar Rodríguez, simpatitzant i
col·laboradora de l’Ateneu Llibertari Estel Negre. Mar, barcelonina i fotògrafa de
professió, ha fet feina amb les comunitats indígenes d’Oaxaca i va participar en
l’ocupació de l’Auditori Che de la universitat mexicana, a més de prendre part en
les activitats de diversos col·lectius anarquistes de la ciutat de Mèxic. Ella es
trobava a la primera línia de la batalla de Guadalajara fent el que sap fer, fotos.
Quan la policia va carregar, i en voler ajudar una companya, va ser copejada i
detinguda. Actualment, ja deportada, porta a terme una campanya informativa i de
solidaritat per la península (Madrid, Barcelona, Astúries...) i esperem que ben aviat
la tinguem per aquí. El que segueix és una carta on, amb dos companys, denuncia
els fets de Guadalajara.

Som tres ciutadans de nacionalitat
espanyola, Sílvia Ordás Amor, de Madrid;
Joan Mestre Morales, i Mar Rodríguez
Jurado, de Barcelona, que hem estat
detinguts il·legalment a Guadalajara (Mèxic)

i posteriorment expulsats del país. Tot va
començar el 28 de maig quan més de 100
persones vam ser detingudes de manera
il·legal als carrers de Guadalajara després
de la manifestació contra la Cimera de Caps

d’Estat de la Unió Europea, Llatinoamèrica i
el Carib.
La majoria de les detencions es van
produir hores després de la manifestació, de
manera arbitrària.
Els detinguts vam ser tancats als
soterranis d’un edifici de la policia, on vam
patir contínues vexacions i tortures tan
físiques com psicològiques. Durant 15 hores
no se’ns va permetre realitzar cap trucada,
ni se’ns va informar de per què érem allà.
Tampoc no vam rebre cap aliment i només
se’ns va donar aigua algunes hores després
de ser detinguts malgrat la calor asfixiant del
lloc.
Després d’aqueixes 15 hores, als no
mexicans se’ns va portar a l’Institut Nacional
de Migració, mentre que la resta dels
detinguts hi van romandre retinguts fins que
44 van ser portats a la presó.
Els vuit estrangers (quatre amb
passaport del Regne d’Espanya, un nordamericà, un canadenc, una australiana i un
italià) vam passar sis dies segrestats entre
l’Estació Migratòria (presó per a les
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de Migració, mentre que la resta dels
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44 van ser portats a la presó.
Els vuit estrangers (quatre amb
passaport del Regne d’Espanya, un nordamericà, un canadenc, una australiana i un
italià) vam passar sis dies segrestats entre
l’Estació Migratòria (presó per a les
persones que no tenen el passaport o visa
en regla i s’esperen a ser deportats) i a
l’aeroport fins ser expulsats de Mèxic, on
se’ns prohibeix retornar en un termini de tres
anys. Vam acceptar la deportació sota
amenac es d’un procés penal amb falsos
testimonis, quelcom de factible dins del

sistema corrupte mexicà. Durant tot el
procés van estat totalment desprotegits i
desinformats de la nostra situació.
Els nacionalitzats espanyols no vam
rebre ajuda de l’Ambaixada del Regne
d’Espanya:
només
vam
veure
els
representants consulars a l’aeroport i tot el
temps van tractar de convèncer-nos d’apujar
a l’avió, sense importar-los que no teníem
càrrecs i que teníem el passaport i la visa en
vigor. Fins i tot estaven presents sense fer
res quan, sota pressions, els d’immigració
volien fer-nos signar un paper en blanc.
Actualment segueixen a la presó 32
companys i companyes (10 d’ells en vaga
de fam), ja que no han pogut pagar les
desorbitades xifres que es van fixar per a la
seva fiança i s’enfronten a penes d’anys de
presó per mor que es van veure obligats a
signar, mitjançant coerció física i mental,
declaracions autoinculpatòries.
El dia 2 de juny, 10 companys van ser
detinguts quan estaven manifestant-se
davant el Palau Municipal de Guadalajara
per demanar la llibertat dels presos. Van ser
amenaçats i copejats per la policia i posats
després en llibertat.
Exigim la llibertat incondicional dels 32
presos i preses polítiques de Guadalajara.
Exigim que als estrangers deportats ens
sigui retirada la sanció que ens prohibeix
tornar a Mèxic en els propers tres anys.
Exigim l’esclariment
dels fets i la investigació
de les violacions dels
drets humans que s’han
comès, així com de la
brutal acció repressiva
de la policia.
Hi ha una campanya
urgent de suport per
cobrir les fiances dels
detinguts
innocents.
Qualsevol cooperació és
important.
Titular:
Martha
Cecilia García Juárez /
Compte: 1299949054 /
Banc:
BBV-Bancomer
(Mèxic).

Mar Rodríguez,
Sílvia Ordás
i Joan Mestre

AJUNTAMENT CULTURICIDA
La Federació d’Associacions de Veïns de
Palma porta més de vint anys organitzant la
festa de Sant Joan, i els últims 15
al parc de la Mar. Enguany,
però, l’Ajuntament, seguint amb
la seva política de silenciar totes
les veus crítiques, ha retirat la
subvenció que atorgava a
aquesta
entitat
per
a
l’organització de la festa que
incloïa
el
tradicional
«correfoc» —rectifico, no l’ha
retirat del tot, sinó que l’ha
deixat en 2.000 €, unes
330.000 ptes., per a una
festa a la qual acudien
més de vint mil persones.
Per altra banda, a la
platja de
Ciutat
Jardí,
l’Ajuntament
ha
decidit
organitzar,
pel
seu
compte, la Nit de Sant
Joan. Pel seu compte?
És clar que no! Ha
adjudicat
una
subvenció de 44.000 €
(més de set milions de
ptes.)
a
diverses
empreses privades. Ho
han titulat Palmafoc; i
com no, la batlesa
calarà la primera flama
(per a la foto). No està
gens ni mica clar qui hi ha
darrera d’aquesta altra
festa, però se sap que qui «oficialment» ha
rebut la subvenció és l’Associació Cultural
Amics de la Música, de la qual són
responsables els amos de la sala Assaig de
Palma. Ja telefònicament ho hem fet, però

des d’aquí aprofitem per recordar als
propietaris
de
l’Assaig
que
quan
l’Ajuntament va anar contra ells amb motiu
del tancament de la seva sala, van sol·licitar
la solidaritat de tothom; i ara que
l’Ajuntament va descaradament contra
la Federació d’Associacions de
Veïns, on és la seva solidaritat?
Anys enrere desapareixia el
concurs pop-rock de Palma, i el va
venir a substituir una «cosa»
anomenada Palma So i
organitzat per empreses
privades... l’«invent» durà
un
o
dos
anys
i
desaparegué...
Aquest polítics que
gestionen els nostres diners
i pensen que això els dóna
poder per decidir qui actua i qui
no, qui organitza i qui no, i fins i
tot qui pot parlar i qui no, són
els mateixos que estan
convertint la ciutat en un
lloc trist i avorrit.
Nosaltres, per la nostra
part, decidim: no ens
callaran!, seguirem rient i
ballant; i amb la nostra
rialla i el nostre ball farem
desaparèixer el seu poder.
Vine al concert de la
Gran
Orquestra
Republicana, al parc de la
Mar, en suport de la Federació
d’Associacions de Veïns de Palma.

Javier Vegas,
de la Gran Orquestra Republicana

IMPORTANT · SOBRE CORREUS ELECTRÒNICS · IMPORTANT
Estem elaborant un mailing de totes les persones interessades a rebre informació sobre les
activitats de l’Ateneu. Si voleu formar part només heu d’enviar un e-mail sol·licitant-lo a:
emipaez@mail.com
En aquest mateix correu electrònic heu d’enviar les vostres col·laboracions (articles,
dibuixos, crítiques, comentaris...) per al butlletí. A veure si el col·lapseu, ganduls!

SOBRE EL CONCURS D’IDEES DEL BORN AL MAR

Proposta de discurs sobre el concurs
El passat 16 d’abril, el Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) va
convocar
«un
concurs
d’idees
que
contribueixin al debat sobre l’ordenació de
l’espai comprés a l’eix que va des de la plaça
del Rei Joan Carles I, el passeig del Born, la
plaça de la Reina i l’avinguda Antoni Maura
fins a la seva intersecció amb el passeig de
Sagrera i els accessos al Moll Vell». D’aquesta
manera es reuniria un gran nombre de plans
de remodelació d’aquesta zona. Considerant la
seva condició de concurs anònim i la quantia
dels premis (tres, de 5.000 euros cadascun
llevat de les retencions; comparau-ho amb els
honoraris habituals d’un arquitecte), sembla
ser que no entren en joc el lucre ni la publicitat,
sinó la bona voluntat de persones decidides a
poc menys que regalar idees a l’Ajuntament de
Palma. Donat que aquest no es veurà obligat a
realitzar-ne cap, ni sembla participar en el jurat
(tots membres del Col·legi d’Arquitectes), i que,
fent comptes, els 15.000 euros dels premis
sembla que provindran en la seva major part
dels drets d’inscripció (a 20 euros per cap,
suposo que el COAIB en podrà aportar la
resta), fa la impressió que l’Ajuntament guanya
per totes bandes sense arriscar-se en cap
sentit. És clar que l’obsequi —millor dit, la pluja
d’obsequis per part de particulars— farà que
durant un temps a l’Ajuntament no li resulti tan
fàcil com de costum rebentar carrers o
emprendre reformes incomprensibles, donat
que l’existència de centenars d’idees diferents,
vistes, conegudes i documentades, li posaran
més difícil emparar-se en l’argument que la
seva és l’única forma d’obrar possible.
Si la nostra interpretació és correcta,
només hem de desitjar la proliferació de
concursos com aquest. Això no el salva de
crítiques, com ara el fet que essent «anònim i
obert», només hi puguin prendre part
«arquitectes col·legiats en qualsevol col·legi
oficial d’arquitectes d’Espanya en el moment
de la presentació de la seva proposta, o equips
dirigits per un arquitecte que reuneixi el requisit
abans citat». Que de millor seria que
l’exposició de les idees dels implicats més
directament: els habitants de la zona en
qüestió, és a dir, veïns (no només residents),
passejants, comerciants, vagants, turistes i
gents de pas. Tot just el component negatiu
dels seus comentaris seria de gran interès.

També és criticable que aquest concurs quedi
centrat a «l’eix» emblemàtic de Palma,
convidant a actuacions que ho dignifiquin i ho
capacitin per interpretar millor aquest paper.
Per què no imaginar-se’l alliberat de la seva
llosa, aqueix maleït caràcter de centre
econòmico-cultural-automobilístic? El pitjor del
protagonisme de les anomenades zones
històriques no és que reconcentrin el
narcisisme local; això ja és deplorable per ell
mateix, però més ho és encara que, estant
l’atenció segrestada pel centre, les zones no
cèntriques no reben cap atenció. En estar
mancades de passat, tampoc no se les té en
compte per al futur; en no recollir el que és
considerat propi i que dóna identitat, se les té
per accidentals —per exemple, un veí de
General Riera pot creure’s habitant d’un indret
bell només perquè les vistes de Palma des del
centre de la badia ho són. Tot vertader
projecte de reforma i correcció d’aquest «eix»
acaba per desembocar en una crítica de tots
els problemes, una discussió d’«eixos»,
centralització i identitat urbana i, finalment, en
un replantejament del concepte actual de ciutat
habitable.
Podríem trobar una ocasió propícia per a
aquesta discussió. Sembla ser que, «en vista
de l’interès suscitat pel concurs d’idees Del
Born al mar i donada la importància que
suposa el tema per a la ciutat de Palma», es
va acordar ampliar el termini de presentació de
projectes fins el dia 20 de setembre de 2004,
mentre que el concurs serà resolt el dia 13
d’octubre. Proposem des d’aquí organitzar
activitats complementàries al concurs, a ser
celebrades entre ambdues dates, que estiguin
obertes als usuaris de la ciutat, siguin d’on
siguin, es dediquin al que es dediquin, on els
no experts expressem les nostres crítiques i
propostes per a una reforma de la polis i de la
nostra pròpia vida en ella; una vida política
concebuda com a ús i gaudi de la polis, i no
com l’escenari de les absurdes accions dels
polítics. I que d’això en quedi constància, per a
ajut i orientació futures d’ajuntaments i
arquitectes. Podeu dirigir les propostes per a
aquest debat a les següents adreces
electròniques:
jclebra@hotmail.com
estelnegre@nodo50.org
Julio Lebrato

L’eterna vigència de Durruti
El valor de tota obra d’art ha de mesurar-se
per la seva capacitat de captar i de
transmetre l’essencial. Això és precisament
el que ha aconseguit l’equip realitzador del
film sobre Durruti: oferir-nos una síntesi
cohesiva de la biografia personal i històrica
del gran anarquista espanyol. Gràcies al
criteri selectiu seguit per Jean-Louis Comolli
i els seus col·laboradors en l’ordre temàtic i
seqüencial i a la tasca assessora d’Abel
Paz, la cinta no conté res de superflu ni
exclou res del que l’espectador necessita
saber per fer-se una idea idònia del que
l’heroi llibertari era i representava.
Altre dels mèrits del film consisteix, al
meu parer, en l’intent de reconstruir la figura
de Durruti des de l’òptica d’una època que
ha perdut la memòria històrica, menysprea
tot el profund i viu sota l’imperi burgès i
embrutidor del culte a allò merament efímer i
banal. La inseguretat que s’apodera d’Albert
Boadella i Els Joglars a l’hora de
representar les diverses escenes de l’obra
no és només el problema professional d’un
quadre d’actors, sinó que reflecteix
l’alienació d’un estadi històric que ha perdut
tot contacte amb l’heroic i universal. Però si
d’una banda ens fa mal la incomprensió, el
silenci i l’oblit sorgits entorn de Durruti,
Francisco Ascaso o García Oliver com
arquetipus superlatius del que va ser el
moviment llibertari espanyol de la primera
meitat del segle XX, de l’altra ens permet,
paradoxalment, adquirir una consciència
més profunda i radical de la seva grandesa
militant i humana.
A tot això contribueixen, de manera
notable, els romanços compostos i
interpretats per Chicho Sánchez Ferlosio
amb l’inimitable carisma de la seva veu i de
la seva presència física. En veure’l a la
pantalla m’he vist obligat a recordar
necessàriament la inoblidable vetllada que
fa uns anys vam passar amb José Luis
Balbín i altres amics en no sé quin
restaurant de Madrid, després d’una també
inoblidable actuació seva a Belles Arts.
El modus operandi del documental està
basat en l’efecte de distanciament
(verfremdungseffekt) brechtià, la finalitat del

qual era la de desemmascarar la fal·laç
il·lusió màgica del teatre convencional
burgès per ubicar-se en l’àmbit de la crua
realitat social. Però la pròpia dialèctica del
personatge que els actors han de
representar els obliga, una i altra vegada, a
interrompre’n els diàlegs i monòlegs
dubitatius per lliurar-se totalment a
l’escenificació èpica i sublim que la figura de
Durruti exigeix. No són els actors els qui
s’imposen a Durruti, sinó que, al contrari, és
la seva personalitat excepcional que triomfa
sobre ells. Això és també el que l’espectador
desitja i espera: la presència directa i
ininterrompuda de Durruti.
Parafrasejant Max Horkheimer podríem
dir que Durruti és la nostàlgia del que és
completament distint; d’aquí que tot intent
de problematitzar o desublimar la seva
dimensió històrica i humana estigui
condemnat de bell antuvi al fracàs. Crec que
tant Comolli com Boadella i els seus
col·laboradors eren plenament conscients
d’això, i que totes les seves vacil·lacions i
interrogants no són més que una maniobra
tècnica de diversió per ressaltar encara més
el que Durruti va ser.
Precisament perquè la societat de
consum significa el triomf del fet petitburgès
per antonomàsia, la personalitat de Durruti
es converteix, per si mateixa, en una
acusació muda i implícita del que l’home
actual és: un «esclau sublimat» (Marcuse)
de l’anomenada societat del benestar o de
l’abundància, i a la majoria dels països, ni
tan sols això, sinó pura humiliació i misèria
permanent.
Els qui negant Sòcrates i Plató confonen
l’èxit i la demagògia amb la veritat poden
naturalment permetre’s el luxe d’afirmar que
els valors que Durruti encarnava han passat
definitivament al museu de la història. Però
la situació agònica en què es troba el món
és la prova més rotunda que la lluita
sostinguda per Durruti i els seus companys
contra la impostura del poder segueix
essent tan actual com ho va ser aleshores.
La figura del gran heroi revolucionari és tan
immortal i eterna com la del Quixot i per això
sobreviurà, una i altra vegada, als rentats de

cervell i als processos de manipulació de la
raó instrumental. El film que comentem n’és
la millor prova.
Els amos del món ho tenen tot, però no
herois com Durruti. Per això el seu odi vers
ell i vers el moviment revolucionari en
general. És l’odi sempre renovat de l’inferior
al superior, de la pusil·lanimitat a la
grandesa, del vil al noble, del mediocre a
l’excepcional. Les
forces
que
avui
administren el planeta, sigui en nom de la
dreta clàssica o de la pseudoesquerra
venuda al sistema, es veuen mancades
d’autèntics herois, i els que fan passar per
herois no són més que tristes productes de
posar i treure fabricats pels professionals de
la imatge i de les public relations al servei de
l’statu quo. I ells són els primers a saber-ho,
fet que explica la seva neuròtica obsessió
per eradicar de la consciència col·lectiva
figures històriques com ara la de Durruti.
Aquesta és, al cap i a la fi, el nostre
avantatge sobre la resta de moviments: la
de tenir herois de veritat, i no engendres
propagandístics com els que confeccionen
actualment les agències de publicitat
capitalistes o com les que va improvisar
l’aparell agitprop comunista durant la guerra
civil amb figures tan sinistres com en Líster
o na Ibárruri.
Però no es tracta només de recordar i
d’admirar passivament Durruti, d’evocar-lo
de manera abstracta i impersonal, sinó de
fer-lo carn de la nostra pròpia carn i
d’intentar prosseguir l’obra que ell i els seus
companys van engegar. I el primer pas en
aqueixa direcció no pot ser altre que el
d’avergonyir-nos de no ser com ells. Només
a partir d’aquesta presa de consciència
personal —això és, d’humilitat— estarem en
condicions de ser fidels al seu exemple
humà i militant. Fora d’això, penso que el
sentiment de vergonya no és el pitjor punt
de partida per lluitar per un món més just;
és, per contra, la resposta que exigeix un
món dominat pel cinisme i la condició prèvia
per posar en peu una ètica revolucionària
digna d’aquest nom.
Heleno Saña
Bicel, 10

FITXA TÈCNICA
Títol original: Vidas y muertes de
Buenaventura Durruti, anarquista
Any: 1999
Característiques tècniques: beta SP /
Color
Coproducció: hispanofrancesa
Duració: 107’
Idiomes: català, castellà i francès
Direcció: Jean Louis Comolli
Guió: Jean Louis Comolli
i Ginette Lavigne
Assessor històric: Abel Paz
Fotografia: Jacques Pamart
So: Francisco Camino
Música: Michel Portal
Cançons: Chicho Sánchez Ferlosio
Muntatge: Anita Pérez
Producció: INA (Institut National de
l'Audiovisuel), Mallerich Films, TVE i
ARTE (cadena francoalemanya)
Producció executiva: Paco Poch i Gérald
Collas, amb l'ajut d’Eurimages i d’alumnes
del màster de documentalistes de creació
de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra)
Distribució: Colifilms

Actors:
Buenaventura Durruti: Xavier Boada
García Oliver: Jesus Agelet
Francisco Ascaso: Ramon Fontserè
Dolors Tuneu
Jordi Costa
Juanjo Cuesta
Sali Servià
Germán Almendros
Laura Díez del Corral

Vides i morts de Buenaventura Durruti, anarquista
Un grup d’actors, membres d’Els Joglars
gairebé tots, reflexionen sobre la figura de
Buenaventura
Durruti
(1896-1936).
Analitzen la trajectòria d’aquest llibertari
mitjançant la combinació de documents
audiovisuals de l’època (fotos, premsa,
pel·lícules de propaganda...) i dels
comentaris del seu biògraf, Abel Paz.
Aquesta és la base de Vides i morts de
Buenaventura Durruti, anarquista (1999), un
documental que es va enregistrar durant els
mesos de febrer i de març de 1999 a La
Cúpula, sala d’assaigs que Els Joglars
tenen a Pruit. El documental mostra el
sistema de treball de la companyia a través
del procés de creació seguit per a recrear el
personatge de Durruti i les circumstàncies
històriques
que
el
van
envoltar
(especialment els anys republicans de 1931
a 1936) i de les que va ser protagonista amb
la
seva
particular
«gimnàstica
revolucionària».
La pel·lícula es va encarregar al director
de
cinema,
investigador,
professor,
documentalista, escriptor i crític de jazz
Jean-Louis Comolli. Entre 1962 i 1978 va
escriure en Cahiers du Cinéma (de la qual
va ser redactor en cap entre 1966 i 1971),
ha exercit la docència universitària a París i
Barcelona, publicat una desena de llibres, i
dirigit sis pel·lícules de ficció —entre elles La
Cecilia (1976), sobre la comunitat anarquista
brasilera del segle XIX— i més de vint
documentals —entre elles Un américain en
Normandie
(1994),
sobre
el
desembarcament aliat; Le concerto de
Mozart (1996), un bis a bis entre Mozart i el
jazzman Michel Portal; Jeux de rôles à
Carpentras (1998), sobre la profanació del
cementiri jueu pels neonazis; i L’affaire Sofri
(2001), reportatge sobre el muntatge judicial
contra el grup Lotta Continua. La cinta de
Comolli sobre Durruti va ser estrenada, fora
de concurs, el mateix 1999 en la Setmana
Internacional de Cinema de Valladolid amb
molt bones crítiques.
En la pel·lícula, Albert Boadella dirigeix
els actors que assagen l’obra sobre el
militant
anarquista.
Ramon
Fontseré
(protagonista d’Ubú president, Daaalí i
Soldados de Salamina) interpreta un dels

principals
col·laboradors
de
Durruti
(encarnat per Xavier Boada), Francisco
Ascaso. De bon principi som testimonis de
les discussions dels actors, dels seus
dubtes, de les seves dificultats per fer-se
amb el paper, però a poc a poc els actors
comencen a esdevenir els seus personatges
i l’objectiu de l’obra s’acompleix, és a dir,
abolir el temps, actualitzar l’ahir. El
cantautor Chicho Sánchez Ferlosio, ben
igual que un joglar que glossa líricament les
«cançons del poble» en forma de romanç o
càntics de gesta, evoca determinats
moments
revolucionaris,
com
ara
l’aixecament obrer d’Astúries, les vagues de
Barcelona, la instauració del comunisme
llibertari a Fígols... Durant el documental
també s’introdueixen himnes llibertaris com
A las barricadas i Hijos del Pueblo.
Boadella va reconèixer quan va engegar
la producció que no deixava de ser curiós
que «el projecte hagi anat a parar a Els
Joglars, la companyia, diguem-ne, més
combatent d’aquest país».
El paper jugat per Abel Paz, que defineix
Durruti com «un orador de masses, que
parlava a cops de martell, amb frases
curtes», en la pel·lícula és fonamental, ja
que la seva biografia Durruti en la revolución
española (Fundación de Estudios Libertarios
Anselmo Lorenzo. Madrid, 1996) és usada
com una mena de guió lliure d’on es parteix.
La citada Fundación de Estudios
Libertarios Anselmo Lorenzo (fal@cnt.es)
distribueix la versió en vídeo de la pel·lícula
de Comolli sobre Durruti a un preu més que
interessant.

LA GLOBALITZACIÓ (II)
La nostra companya d’Ateneu KNL (na Nel·la) ha escrit aquestes
interessants notes sobre el què és la globalització. Per la seva extensió,
hem dividit aquesta col·laboració en dues parts. La primera en va
aparèixer en el número 139 (abril) d’aquest butlletí.

Les multinacionals
Actualment els governs estan estimulant
activament la demanda de productes de la
fusta i augmentant els nombrosos subsidis
de les companyies fusteres. Aquesta
indústria provoca una pèrdua mundial del
0.4%, i del 0.8%
als tròpics. La
desforestació
més elevada se
situa a l’Àfrica i
a Amèrica del
Sud.
Divuit mesos
després
de
signar-se
el
NAFTA (l’acord
de lliure comerç
entre EUA i
Mèxic),
15
companyies
forestals nordamericanes es
van traslladar a
la frontera amb
Mèxic. A Brasil,
el govern permet que els interessos privats
expulsin els pobles natius dels grans
boscos. El més paradoxal de tot és que els
contribuents brasilers hauran de pagar bona
part de la infrastructura de transport per a
l’Amazones, planejada pel govern i
dissenyada per a facilitar i reduir les
despeses d’exportació dels enormes
1
recursos naturals de la regió .
En definitiva, les normes d’inversió de
l’OMC tendeixen a institucionalitzar el
negoci fuster de «talla i fuig». I les grans
empreses nord-americanes tracten de
justificar aquest acord dient que és una
iniciativa de creació de llocs de feina.

Al Regne d’Espanya compten amb el
grup Repsol-IPF, creat el 1999; des
d’aleshores genera danys ambientals amb
perforacions a la selva i amb emissions
contaminants en les tasques de refinament.
L’elèctrica Endesa, que es va fer
especialment fort després de la compra del
grup
xilè
Enersis el 1997,
origina
també
forts impactes
ambientals amb
la
construcció
de la presa de
Ralco
al
departament
xilè de Bio Bio,
sense respectar
els drets dels
pobles
indígenes allà
establerts
i
realitzant
pressions
de
tota
mena,
combinant
la
repressió pura i dura amb intents de
compra.
També destaca el Regne d’Espanya en
casos d’impacte turístic. Sol Melià, Barceló i
Occidental Hoteles encapçalen la llista
d’inversos en centres turístics, sobretot al
Carib i Amèrica Central. Recentment el
govern mexicà va cancel·lar, després d’una
campanya de denúncia, el projecte Xcacel,
que Sol Melià tractava de portar a terme a
Yucatán i que afectava una àrea protegida
de cria de tortugues.
En el sector pesquer és rellevant el
paper de dues empreses gallegues:
Pescanova i Luís-Calvo. Aquesta última és
una de les majors pesqueres de túnids del

món, amb plantes envasadores al Regne
d’Espanya, Veneçuela i Costa Rica, i
projectes a El Salvador; a més a més, va ser
una de les empreses que es va oposar a la
campanya Dophin Save2.
Altre camp a tractar pel que fa a les
multinacionals és el de la producció
agrícola.
En
aquest
terreny
aquestes
macroempreses
no
controlen
directament els
vivers
i
les
granges, sinó el
comerç
de
llavors,
pesticides,
fertilitzants
i
pinsos. Com la
llista n’és prou
extensa,
anomenarem únicament les que es
dediquen a la venda a la menuda, és a dir,
Nestlé, Philip Morris i Unilever. Mitjançant
acords de liberalització que elles mateixes
ajudaren a redactar, aquestes companyies
controlen, cada cop més, qui cultiva cada
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cosa i, en definitiva, què menja la gent .
Elles són les responsables de la proliferació
de llavors transgèniques. Aquestes són
grans que han patit mutacions genètiques
perquè la planta s’immunitzi contra una
plaga determinada, o bé perquè suporti una
major dosi d’un pesticida en concret. La
gran incògnita dels transgènics és el
desconeixement de si la mutació d’un gen o
de diversos a la llavor pot desencadenar
altres mutacions imprevistes i nocives per a
l’organisme consumidor i per al medi
ambient. I essent realistes, aquesta
possibilitat fuig totalment d’un control
científic a priori, a causa principalment d’una
mutació a l’ADN no es pot comparar amb les
mutacions químiques, perquè, encara que
les últimes fossin més aberrants, no podrien
reproduir-se per elles mateixes, mentre que
amb els transgènics investiguem amb
matèria viva capaç d’escampar-se per si
mateixa, de patir mutacions i de contagiar
les espècies de l’entorn. Als EUA es
conreen blat de moro i soja transgènics en
grans quantitats. A Europa la producció n’és
molt inferior, però importa i distribueix tones

i tones d’aquests productes. Es deia que els
transgènics no es comercialitzaven per al
consum humà, que amb aquests grans
només s’elaboraven pinsos per als animals
(cosa que també pot representar un seriós
perill per a l’organisme humà), però això no
és cert. Ja en 1994 es va crear la primera
tomàtiga
transgènica; la
mutació fa que
trigui més a
podrir-se i així
pot
suportar
llargs viatges,
encara que la
pèrdua
de
vitamines és la
mateixa.
Des
de llavors, la
proliferació de
productes
transgènics per
4
al consum humà és alarmant .
A tot això hem de sumar l’escàndol
protagonitzat
per
les
principals
multinacionals
farmacèutiques
que
demandaran Sud-àfrica per usar genèrics
per combatre la sida, i l’amenaça que rebé
Brasil amb sancions per part dels EUA pel
mateix motiu.

Altres aspectes
de la globalització
Podem veure que la prioritat dels governs
no és protegir el clima planetari. En el
Conveni Marc sobre el Canvi Climàtic, de
les Nacions Unides, i en el Protocol de Kioto
la proposta de reducció dels gasos
d’hivernacle pot oscil·lar entre el 5% i el’12% de reducció efectiva. Alhora, hi ha una
àmplia admissió dels desguassos de
carboni. El comerç d’aire contaminat ha
estat inclòs entre els mecanismes establerts
per complir les reduccions de CO2 que fixa
dit protocol. I hem de comptar que en una
economia mundialitzada, la simple amenaça
de trasllat per part d’un inversos és suficient
com per induir els polítics a un frenesí
5
desregulador .
En qüestió d’armament, EUA rebutjà en
2001 el Protocol de Verificació del Tractat
d’Armes Biològiques de 1972, perquè
considerà que posava en risc la seguretat

nacional i la informació confidencial. Aquest
nou rebuig d’un acord internacional per al
control i la reducció d’armament se suma al
seu afany per posar obstacles a les mesures
de la conferència de les Nacions Unides
contra el tràfic il·lícit d’armes lleugeres, a la
no ratificació del tractat internacional de
prohibició total de proves nuclears, a la
negativa a revisar el tractar que limita els
sistemes de defensa contra míssils... I
mentrestant segueix utilitzant armament
catalogat com a inhumà, com ara les
bombes de raïm o les d’urani empobrit, i
impedeix el control de les armes
biològiques6.
Econòmicament, l’activitat financera
globalitzada ha adquirit un caràcter
fortament especulatiu, on el risc implícit
d’una decisió d’inversió equival a una
aposta —d’aquí el concepte d’«economia
casino». Els operadors especulen sobre
variacions, a vegades ínfimes, dels tipus
d’interès i de les taxes de canvi de divises.
Els moviments de capital resultants són
erràtics i imprevisibles i en qüestió d’hores
poden provocar
l’enfonsament
d’una
moneda o arrossegar tot un país a una
recessió econòmica.

Conclusions
El que ens planteja la globalització és el fet
de concebre la societat sencera com un
experiment. S’experimenta amb el que és
capaç d’aguantar el planeta i l’ésser humà.
S’experimenta amb els medicaments i amb
els aliments, amb l’energia i, amb la mesura
del possible, amb el temps.
Avui es concep el progrés com un terme
absolut, unidireccional i irreversible. Vivim
en una societat que construeix models de
present basats en una fe absoluta en la
millora del futur, que plasma el seu marcat
menyspreu pel passat predicant més i millor
sense saber de què parla. Una societat que
confia que el territori per a depredar és
il·limitat.
Perquè tot això quedi ben fermat cal més
policia, més presons, més armes i més lleis,
lleis incomprensibles per a qui vulgui
entendre el què passa. I és que mentre no
globalitzem la llibertat, la solidaritat i el
respecte, no tenim res a fer.
KNL

———————-
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C A L

L L E G I R . . .

L’editorial Libros de la Catarata va
recuperant de l'oblit autors i llibres
interessants de la tradició socialista. Fa poc
més d’un any va publicar un recull de textos
del professor de filosofia Camillo Berneri,
figura destacada de l’anarquisme italià que
va ser assassinat per agents de la policia
política soviètica durant els Fets de Maig del
37 a Barcelona. Precisament Berneri havia
publicat poc abans de morir el suggestiu
Mussolini a la conquesta de les Balears,
llibre que des del nostre humil Ateneu tenim
intenció de traduir i publicar. Doncs bé,
l'editorial Catarata acaba de treure una nova
edició de La Moral anarquista de Kropotkin,
el príncep rus a qui l’Ateneu va dedicar fa
dos anys una exposició fotogràfica.
D’aquesta novella edició se n’encarregat
Frank Mintz, un del principals especialistes
sobre el tema i que fa uns quants anys ja
havia preparat una antologia de l’anarquista
rus que va ser publicada per Anagrama de
Barcelona. En aquella ocasió Mintz es va
estimar més firmar amb el pseudònim de
Martin Zemliak. Ara ens ofereix un excel·lent
pròleg i inclou una extensa carta inèdita on
Kropotkin precisa la seva actitud vers els
moviments nacionalistes de l’època, que
farà les delícies dels nostres amics
partidaris d’allò que es diu alliberament
nacional... més combustible per a la
polèmica.
I ja que la cosa va de recuperacions
potser ja és hora de recordar Odón de
Buen, geògraf i naturalista nascut a
Saragossa a les acaballes del segle XIX i
que va ser un dels principals col·laboradors
de Ferrer i Guàrdia i de la seva Escola
Moderna. Es va encomanar de confeccionar
manuals per als infants i d’assessorar les
tasques pedagògiques, cosa que també va
fer Ramón y Cajal, tot sigui dit de passada.
Odón de Buen fou el fundador de l’Institut
Oceanogràfic de Palma i morí en l’exili
mexicà el 1943. D’Odón de Buen es vénen
reeditant els seus aclaridors llibres gràcies a
la iniciativa de la Institución Fernando el
Católico de Saragossa. Qui vulgui seguir-ne
el rastre pot trobar informació en l’adreça
electrònica: ifc@dpz.es
Per no haver de recuperar autors, el
millor és no oblidar-los. Cal, doncs, seguir

llegint el polonès Czeslaw Milosz, premi
Nobel de literatura l’any 1980 i de qui
s’acaben de publicar les seves memòries
(Abecedario : diccionario de una vida.
Turner-FCE. Madrid, 2003). Amb anterioritat
Tusquets havia editat algunes de les seves
obres,
com
ara
l’extraordinari
El
pensamiento cautivo, on l’autor dibuixa el
complex entramat ideològic del marxisme
que gairebé va esdevenir una creença
religiosa, que donava sentit a la vida,
dictava els valors morals i atorgava
transcendència a les pobres i miserables
vides dels desafortunats captius. Es tracta
d’un llibre poc menys que imprescindible per
comprendre el segle XX. En les presents
memòries Milosz va recordant, en forma
d’entrades d’un diccionari, fets i amics,
llibres i personatges, tot i mostrant la mestria
desenganyada d’un poeta nonagenari, que
ja ens deia que «no hi ha lloc per a la pietat
quan la història pren la paraula».
Però també hi ha una paraula que no
aspira a ser registre històric, sinó font
literària. Per als amics de la bona literatura
—em refereixo als que estiguin tips de llegir
en Porcel, na Montero, na Maruja Torres i la
resta de feixucs escriptors— serà un motiu
de goig llegir el llibre de José Ángel
González Sainz Regreso al mundo
(Anagrama. Barcelona, 2003). Amb una
capacitat
descriptiva
que
arriba
a
l’exhaustiu, fent gala d’una riquesa de
vocabulari poc usual, dut per l’afany de
recuperar paraules i expressions oblidades,
González Sainz ens explica en les més de
sis-centes pàgines d’aquesta novel·la com
és el retorn al món després de
l’esgarriament de les vides d’un grup
d’amics a mans d’ideologies que finalment
no eren més que pretexts per a la rancúnia,
l’odi o simplement la pròpia incapacitat de
viure. Tornem doncs al món, a un món on es
puguin conservar els noms de les coses i on
les relacions entre la gent es fonamentin en
una immanència senzilla, avalada per la
pròpia tradició. Aleshores tal vegada el món
ens mantingui a nosaltres i la vida no sigui
un perdre’s dins cabòries sinistres.

Ignasi de Llorens

OBITUARI AMB HURRES
(a la mort d’un canalla, Ronald Reagan)

Anem a festejar-ho
Vinguin tots
Els innocents
Els damnificats
Els que criden de nit
Els que somien de dia
Els que pateixen el cos
Els que allotgen bubotes
Els que pensen descalços
Els que flastomen i treuen foc
Els pobres congelats
Els que volen qualcú
Els que mai no se n’obliden
Anem a festejar-ho
--Vinguin tots
El cràpula és mort
S’ha acabat l’ànima negra
El lladre
El porc
S’ha acabat per sempre més
Hurra
Què vinguin tots
Anem a festejar-ho
--A no dir
La mort
Sempre ho esborra tot
Tot ho purifica
Qualsevol dia
La mort
Res no esborra
Queden
Sempre les cicatrius
Hurra
Ha mort el cretí
Anem a festejar-ho
---

A no plorar de vici
Que plorin els seus iguals
I se’n mengin les llàgrimes
S’ha acabat el monstre pròcer
S’ha acabat per sempre més
Anem a festejar-ho
--A no posar-nos tebis
A no creure que aquest
És un mort qualsevol
Anem a festejar-ho
--A no tornar-nos fluixos
A no oblidar que aquest
És un mort de merda
Mario Benedetti
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