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SEIXANTA ANIVERS L’ALLIBERAMENT D’AUSCHWITZ
El 27 de gener de 1945 tropes soviètiques
arribaren al camp d’extermini d’Auschwitz,
en l’última etapa de la II Guerra Mundial.
Encara que eren molts els ciutadans del
món que aleshores sabien del programa
d’aniquilació que el règim d’Adolf Hitler
estava executant contra el poble jueu,
només aqueix dia va començar a conèixer-
se l’abast i la dimensió que havia assolit la
política d’intolerància racial i cultural del
Tercer Reich. A Auschwitz, tal com ha escrit
Elie Wiesel, no va morir només el jueu sinó
també l’home i la civilització.

Pensar i escriure sobre Auschwitz és
travessar per Belzec, Majdanek, Treblinka,
Chelmno, Sobidor i molts altres camps la
finalitat dels quals era la liquidació d’éssers
humans. És referir-se a una història
d’humiliacions, boicots, pallisses, exclusions
de tota mena, regulacions i prohibicions,
crema de llibres, atac  s físics, separació de
famílies, tortures inimaginables,
afusellaments, decapitacions, cambres de
gas i una mala fi de patiments que Hitler i
els seus seguidors van propinar als
ciutadans indefensos, un a un, un rere altre,
fins a sumar més de sis milions de vides que
van ser liquidades pel fet de pertànyer a un
poble. Però no només això: el règim nazi
també va assassinar tres milions de
presoners soviètics; tres milions de catòlics
polonesos: 700 mil servis; 250 mil gitanos;
80 mil alemanys; 70 mil disminuïts
alemanys; 12 mil homosexuals; 2.500
testimonis de Jehovà.

Una de les majors tragèdies de la nostra
modernitat deu ser que, després de la
capitulació d’Alemanya en la Segona Guerra
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que Auschwitz significa per a cadascun de
nosaltres. Nacions com el Regne
d’Espanya, per exemple, ha establert que el
27 de gener sigui d’aquí endavant, Dia de la
Memòria de l’Holocaust i de la Prevenció de
Crims Contra la Humanitat. A Polònia,
Alemanya, Rússia, França, Regne Unit,
Itàlia i a altres països, es realitzaran
importants actes i trobades.

M’he permès escriure aquesta carta amb
l’únic propòsit de compartir un interès i una
preocupació que mereix la vostra adhesió i
esforç multiplicador. Tot e  l que pugui
informar-se i divulgar-se serà en benefici de
la memòria necessària i comprensiva,
aportació sumada a la tasca que ens
CONTINUO VEIENT AUSCHWITZ
Fa 60 anys es va alliberar el camp d'extermini d'Auschwitz (Oswiecin, en polonès). Jo el
vaig visitar fa 32 anys. No oblidaré mai l'entrada al camp, a primera hora del matí, en un
silenci total. Les torres de vigilància eren buides i ja no hi ressonaven les botes dels
guàrdies.

Vaig passar la porta amb angoixa, pensant en els que hi havien entrat enganyats,
cadascú encara amb el seu vestit i immediatament despullats i convertits en un número.
Per a qui encara dubti, o hagi oblidat el crim, recordo el que va dir Himmler al comandant
del camp, Höss: «El führer ha ordenat la solució definitiva de la qüestió jueva. Els llocs de
matança que tenim a l'est no donaran l'abast. Hem triat Auschwitz per la facilitat de
comunicacions i perquè aquest camp pot ser fàcilment camuflat...».

Vaig veure en una sala prop de 7.000 quilos de cabells humans empaquetats en sacs
de 25 quilos cada un: l'última partida de cabells que les autoritats del camp no van tenir
temps d'enviar a les fàbriques de Baviera. I, en altres sales, muntanyes de raspalls de
dents, de brotxes d'afaitar, d'ulleres... Tot això pertanyia als innocents que arribaven cada
dia en vagons de bestiar. I les velles maletes amb els noms que hi van escriure els seus
propietaris, i l'esgarrifós munt de nines i joguines que un dia van ser arrencades de les
mans de milers d'infants que no podien saber què estava passant. O sí. Perquè un
expresoner, el pediatre Bertold E., va declarar: «Durant la selecció que feien dels nens, els
guàrdies SS instal·laven una vareta a 1,20 metres del terra. Els nens que hi podien passar
per sota eren enviats als crematoris. Com que ho sabien, els menuts estiraven el coll i
alçaven el cap, per tal de no poder-hi passar i formar part del grup dels que encara podien
continuar vivint...».

No oblidaré mai Auschwitz. Vaig caminar per entre els barracons lentament, com qui
entra en un recinte sagrat, el recinte del dolor humà. Per respecte, no vaig fer cap foto.
Però tot em va quedar imprès als ulls, a la pell, a la memòria.
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CONTINUO VEIENT AUSCHWITZ
Em retorna a la memòria el silenci que m'acompanyava quan caminava entre els barracons.
I l'olor de fusta vella quan hi entrava.

El barracó número 10 era especialment sinistre, perquè allà es feien els experiments
mèdics criminals. Per a vergonya dels filonazis que encara volen negar la realitat, els
responsables del camp ho retrataven i ho documentaven tot. Un informe del doctor
Clauberg a Himmler —original i còpia, naturalment— del 7 de juny del 1943 fa saber amb
visible satisfacció: «Si les investigacions que he dut a terme poden seguir el mateix curs
que fins ara, no trigarà gaire a arribar el moment en què podré dir: un metge entrenat i que
disposi d'un centre equipat, amb uns 10 auxiliars, podrà esterilitzar uns quants centenars de
persones, i fins i tot un miler, en un sol dia...».

El bloc número 11 era anomenat pels presos el «bloc de la mort». Un mur tancava el
seu pati, perquè aquell bloc estava aïllat dels altres. Uns finestrons de fusta impedien la
visió des dels blocs veïns.

Em vaig acostar discretament a la paret del fons, i vaig trepitjar el menys possible
aquella terra sobre la qual s'havien desplomat milers i milers d'homes, alguns dels quals,
quan anaven a ser afusellats, encara tenien força per cridar: «Visca la llibertat!». Al
soterrani d'aquell bloc es va fer el primer assaig d'assassinat en massa amb el gas Zyklon
B. La prova es va fer el 3 de setembre del 1941 i hi van morir 600 presoners de guerra
soviètics i 250 presos traslladats de l'hospital. L'endemà es va descobrir que una part
encara respiraven i els SS hi van afegir una altra ració de Zyklon B.

Vaig sortir del camp a les tres de la tarda. «A les tres de la matinada», havia escrit el
metge SS Kremer, «he participat per primera vegada en l'acció especial. Al costat d'això,
l'Infern de Dante és una alegre comèdia».

Josep Maria Espinàs

 

M A S C A R A D A
Passejant pels carrers de Ciutat és fàcil trobar-se amb algú dels nombrosos cartells que la
Fundación Sophia col·loca a tanques publicitàries i a parets. Són cridaners, a color, de
bona qualitat, i visitar la seva seu ben a prop de sa Llotja és comprovar que no miren prim a

l’hora de gastar. Sota la sempre efectiva màscara cultural, la Fundació Sophia s’ha convertit
en l’hereva ideològica de la inefable Nueva Acrópolis, la coneguda secta que funciona amb
el vell truc d’oferir conferències i exposicions per atreure possibles interessats i convertir-
los, amb el temps, en entusiastes adeptes de les idees nacionalsocialistes als quals plomar
econòmicament. L’última «oferta cultural» de Sophia és un concurs de caretes (II Concurso
de Máscaras Ars Sophia), certament una activitat molt adequada per aquests experts en
camuflatge. La trampa consisteix a organitzar un «Taller de màscares» a la seu de
l’associació abans del concurs; així et treuen els diners (20 €) i et mengen la closca. Si et
trobes qualcú d’aquests paios ja saps... Lleva’ls la màscara!

Lleva’ls la màscara!



CUBA, LA NOSTRA
ESTIMADA DICTADURA

Cap dels mals que pretén posar remei
el totalitarisme

és pitjor que el totalitarisme mateix.

Albert Camus

És descoratjador que després de més de
tres mil anys de tenir datada la lluita contra
les tiranies encara pugui concedir-se crèdit
als règims dictatorials. Els qui consideren
que el comunisme era una opció preferible
al liberalisme capitalista i una aportació
positiva a la convivència, han tingut moltes
ocasions per rectificar després de més de
vuitanta anys de tiranies d’esquerra, però
només han condemnat o deixat
de reivindicar les dictadures
comunistes ja desaparegudes.
Mentre han existit han rebut el
beneplàcit del progressisme
comunista internacional o si
més no se’ls ha atorgat el
benefici del silenci crític. I ara
la tirania cubana s’ha convertit
en la joia de la corona
esquerrana.

Alhora que es criticava el
totalitarisme de dretes, es
lluitava per instaurar règims
totalitaris d’esquerra. El model
econòmic i la construcció propagandística
dels discursos d’ambdós sistemes divergien,
però l’essència tirànica de tots dos els unia
fent-los coincidir en un mateix projecte de
dominació total de la societat per part d’un
aparell d’Estat de tall absolutista que
superava amb escreix la subjugació del
poble, dels ciutadans, propi de les
monarquies del despotisme il·lustrat estil
Ancien Regim. Una tecnologia sinistra de
repressió les agermana.

Trockij va crear els camps de
concentració el 1918, i els va batejar així,
seguint l’estela i els precedents que ja havia
establert a Cuba el general mallorquí Valerià

Weyler durant la dominació hispànica. Als
camps trotskistes van anar a parar tots els
dissidents del nou poder, de manera que
quan mor Lenin el 1924 es compten per
desenes de milers els ciutadans russos que
poblen aquesta tètrica institució. Bukharin,
abans de ser afusellat per Stalin, ja va fer
una demostració cínica del nou poder
totalitari: «No és veritat que a Rússia només
hi hagi un partit. El que passa és que hi ha
un partit en el poder i la resta a la presó.»
La major part de la població penal eren
religiosos, socialistes revolucionaris,
menxevics i anarquistes, i després ja el
comú dels ciutadans. Pel camí ja s’havien

quedat centenars de milers
d’afusellats. Stalin portarà al
deliri la repressió i l’aniquilació, i
els comunistes internacionals
començaran a titubejar en el
seu suport incondicional en
ocasió dels judicis dels anys
trenta a la mateixa cúpula del
Partit. Mentrestant tot semblava
bé. Els trotskistes no van criticar
els camps mentre el seu líder
estava al capdavant de l’aparell
repressor que ell mateix havia
creat, i els bons comunistes
occidentals s’agafaren a la

desestalinització quan Khruščov va
condemnar Stalin des del Kremlin.
Condemnant Stalin se salvava Lenin i, per
tant, es podia seguir essent leninista i anar
pel planeta leninitzant pobles. De manera
que quan va arribar Hitler al poder, a la Unió
Soviètica ja havien passat pels camps uns
quants milions de «contrarevolucionaris»,
gusanos en la versió cubana.

Una trista sorpresa va ser la que es va
portar David Rousset, supervivent dels
camps nazis, quan va proposar crear una
organització de repulsa dels camps de
concentració, depenguessin del govern que
fos, i de suport als qui s’hi estaven.

Companys seus de calvari  dels
desapareguts camps nazis es van negar a
participar en la seva iniciativa; eren
comunistes i per això havien estat detinguts
i torturats pels nazis, però no estaven
disposats a fer costat als qui patien una sort
semblant en el Gulag. Quedava clar que els
camps, la tortura, l’anihilació... eren
condemnables  quan ho feien els feixistes,
però si ho feien els comunistes
s’acceptaven. La doble moral, el cinisme
polític, la burla dels valors ètics i de la seva
generalització al conjunt dels éssers
humans més enllà de les races o cultures, i
la defensa de la política de repressió sinistra
quan el repressor era comunista, era el que
quedava entronitzat com a estratègia de
lluita. El fi suprem de l’alliberament dels
pobles era la justificació de qualsevol
formulació comunista. Certament és ver que
no hi ha poble més alliberat dels mals
d’aquest món que el poble mort. Pitjor per al
poble si no ho entén. Finalment el poble no
és el subjecte i autor de sa vida, no és
protagonista de les seves accions, sinó
vassall dels seus alliberadors que saben el
que li convé. Si el poble no coincideix amb
les seves elits revolucionàries i,
especialment, amb el cabdill de torn, pitjor
per al poble, doncs objectivament es
converteix en contrarevolucionari, perd la
seva condició humana i és mereixedor de
ser exterminat. Pol Pot, estudiant egregi de
marxisme a la Sorbona, el va aplicar sense
vacil·lacions i amb diligència extrema. Fidel
Castro s’hi entesta, i encara avui, amb
quaranta-cinc anys de dictadura i més de
80.000 víctimes de la seva repressió, ens
condemna a haver de discutir sobre les
seves mesures i les seves accions.

Es tracta del mateix Fidel que als pocs
mesos de la seva victòria havia afirmat que
«el comunisme mata l’home destruint la
seva llibertat», per afegir que «quan es
persegueix un sol home per les seves idees
polítiques, ningú no pot sentir-se segur».
Poc després van arribar els soviètics i li van
oferir el petroli i tot el que calgués per
mantenir-se en el poder, i va veure l’ocasió
de crear la versió d’esquerres de l’endèmica
tradició llatinoamericana de cabdillatge
criminal. Va iniciar les purgues dels
comandants revolucionaris no comunistes,
va crear els camps de «reeducació» per a

tots els ciutadans que no estiguessin
d’acord amb les mesures governamentals,
va confiscar la capacitat de decisió de
qualsevol altre que no fos ell, i va instaurar
la pena de mort, amb el beneplàcit
d’Ernesto Guevara que, com a aperitiu, va
signar tan bon punt va arribar al poder i d’un
cop de ploma un decret pel qual s’executava
cinquanta presos, gusanos, és clar. Es va
oposar a l’imperialisme nord-americà
lliurant-se a l’imperi totalitari soviètic, i va
enviar tropes cubanes als continents africà i
asiàtic seguint les ordres de la metròpoli
soviètica.

La germanor de Castro amb el feixisme,
pròpia de la seva arrel comuna totalitària, va
anar quedant clara quan va decretar una
setmana de dol nacional per la mort de
Franco, i altra per la mort de Perón, i ha
seguit amb això oposant-se al tancament a
Londres de Pinochet. Una defensa gremial
de l’ofici de dictador, no fos cas que en un
dels seus viatges...

Paco Frutos, líder del Partit Comunista
Espanyol (PCE), va dir fa poc que ell no
tindria cap problema a Cuba; ell no, és clar,
el problema el té el poble cubà, que ha
passat dels camps de Weyler als de Castro.
Finalment el camarada Frutos pot anar a
Cuba i sortir, cosa que no poder fer els
ciutadans cubans, condemnats a residir sota
el jou castrista, ja que la nació tota s’ha
convertit en un camp de concentració, un
lloc on per definició no es pot sortir i on es
viu en l’acatament constant de les ordres
d’uns dirigents autoinvestits d’aquesta
manera per obra «gràcia» de la ideologia
marxista, que per definició és l’única capaç
d’alliberar els pobles... sense el
consentiment, és clar, d’aquests. El poble
cubà ha de seguir patint la humiliació
permanent de la dictadura, la tortura i la
mort, la impossibilitat per decidir per ell
mateix, per defensar-se o queixar-se, per
llegir o escriure el que vulgui, per participar
en qualsevol iniciativa pròpia no reglada ni
pautada pel poder...

Al poble cubà se li ve negant la
solidaritat internacional de les ments
progressistes del món, ja que com va
constatar Rousset, a aquests els sembla
acceptable la subjugació permanent que viu
el poble cubà, ja que la culta no és de Fidel,
sinó dels governs dels EUA. Ja li agradaria



CUBA, LA NOSTRA
ESTIMADA DICTADURA

Cap dels mals que pretén posar remei
el totalitarisme

és pitjor que el totalitarisme mateix.

Albert Camus

És descoratjador que després de més de
tres mil anys de tenir datada la lluita contra
les tiranies encara pugui concedir-se crèdit
als règims dictatorials. Els qui consideren
que el comunisme era una opció preferible
al liberalisme capitalista i una aportació
positiva a la convivència, han tingut moltes
ocasions per rectificar després de més de
vuitanta anys de tiranies d’esquerra, però
només han condemnat o deixat
de reivindicar les dictadures
comunistes ja desaparegudes.
Mentre han existit han rebut el
beneplàcit del progressisme
comunista internacional o si
més no se’ls ha atorgat el
benefici del silenci crític. I ara
la tirania cubana s’ha convertit
en la joia de la corona
esquerrana.

Alhora que es criticava el
totalitarisme de dretes, es
lluitava per instaurar règims
totalitaris d’esquerra. El model
econòmic i la construcció propagandística
dels discursos d’ambdós sistemes divergien,
però l’essència tirànica de tots dos els unia
fent-los coincidir en un mateix projecte de
dominació total de la societat per part d’un
aparell d’Estat de tall absolutista que
superava amb escreix la subjugació del
poble, dels ciutadans, propi de les
monarquies del despotisme il·lustrat estil
Ancien Regim. Una tecnologia sinistra de
repressió les agermana.

Trockij va crear els camps de
concentració el 1918, i els va batejar així,
seguint l’estela i els precedents que ja havia
establert a Cuba el general mallorquí Valerià

Weyler durant la dominació hispànica. Als
camps trotskistes van anar a parar tots els
dissidents del nou poder, de manera que
quan mor Lenin el 1924 es compten per
desenes de milers els ciutadans russos que
poblen aquesta tètrica institució. Bukharin,
abans de ser afusellat per Stalin, ja va fer
una demostració cínica del nou poder
totalitari: «No és veritat que a Rússia només
hi hagi un partit. El que passa és que hi ha
un partit en el poder i la resta a la presó.»
La major part de la població penal eren
religiosos, socialistes revolucionaris,
menxevics i anarquistes, i després ja el
comú dels ciutadans. Pel camí ja s’havien

quedat centenars de milers
d’afusellats. Stalin portarà al
deliri la repressió i l’aniquilació, i
els comunistes internacionals
començaran a titubejar en el
seu suport incondicional en
ocasió dels judicis dels anys
trenta a la mateixa cúpula del
Partit. Mentrestant tot semblava
bé. Els trotskistes no van criticar
els camps mentre el seu líder
estava al capdavant de l’aparell
repressor que ell mateix havia
creat, i els bons comunistes
occidentals s’agafaren a la

desestalinització quan Khruščov va
condemnar Stalin des del Kremlin.
Condemnant Stalin se salvava Lenin i, per
tant, es podia seguir essent leninista i anar
pel planeta leninitzant pobles. De manera
que quan va arribar Hitler al poder, a la Unió
Soviètica ja havien passat pels camps uns
quants milions de «contrarevolucionaris»,
gusanos en la versió cubana.

Una trista sorpresa va ser la que es va
portar David Rousset, supervivent dels
camps nazis, quan va proposar crear una
organització de repulsa dels camps de
concentració, depenguessin del govern que
fos, i de suport als qui s’hi estaven.

Companys seus de calvari  dels
desapareguts camps nazis es van negar a
participar en la seva iniciativa; eren
comunistes i per això havien estat detinguts
i torturats pels nazis, però no estaven
disposats a fer costat als qui patien una sort
semblant en el Gulag. Quedava clar que els
camps, la tortura, l’anihilació... eren
condemnables  quan ho feien els feixistes,
però si ho feien els comunistes
s’acceptaven. La doble moral, el cinisme
polític, la burla dels valors ètics i de la seva
generalització al conjunt dels éssers
humans més enllà de les races o cultures, i
la defensa de la política de repressió sinistra
quan el repressor era comunista, era el que
quedava entronitzat com a estratègia de
lluita. El fi suprem de l’alliberament dels
pobles era la justificació de qualsevol
formulació comunista. Certament és ver que
no hi ha poble més alliberat dels mals
d’aquest món que el poble mort. Pitjor per al
poble si no ho entén. Finalment el poble no
és el subjecte i autor de sa vida, no és
protagonista de les seves accions, sinó
vassall dels seus alliberadors que saben el
que li convé. Si el poble no coincideix amb
les seves elits revolucionàries i,
especialment, amb el cabdill de torn, pitjor
per al poble, doncs objectivament es
converteix en contrarevolucionari, perd la
seva condició humana i és mereixedor de
ser exterminat. Pol Pot, estudiant egregi de
marxisme a la Sorbona, el va aplicar sense
vacil·lacions i amb diligència extrema. Fidel
Castro s’hi entesta, i encara avui, amb
quaranta-cinc anys de dictadura i més de
80.000 víctimes de la seva repressió, ens
condemna a haver de discutir sobre les
seves mesures i les seves accions.

Es tracta del mateix Fidel que als pocs
mesos de la seva victòria havia afirmat que
«el comunisme mata l’home destruint la
seva llibertat», per afegir que «quan es
persegueix un sol home per les seves idees
polítiques, ningú no pot sentir-se segur».
Poc després van arribar els soviètics i li van
oferir el petroli i tot el que calgués per
mantenir-se en el poder, i va veure l’ocasió
de crear la versió d’esquerres de l’endèmica
tradició llatinoamericana de cabdillatge
criminal. Va iniciar les purgues dels
comandants revolucionaris no comunistes,
va crear els camps de «reeducació» per a

tots els ciutadans que no estiguessin
d’acord amb les mesures governamentals,
va confiscar la capacitat de decisió de
qualsevol altre que no fos ell, i va instaurar
la pena de mort, amb el beneplàcit
d’Ernesto Guevara que, com a aperitiu, va
signar tan bon punt va arribar al poder i d’un
cop de ploma un decret pel qual s’executava
cinquanta presos, gusanos, és clar. Es va
oposar a l’imperialisme nord-americà
lliurant-se a l’imperi totalitari soviètic, i va
enviar tropes cubanes als continents africà i
asiàtic seguint les ordres de la metròpoli
soviètica.

La germanor de Castro amb el feixisme,
pròpia de la seva arrel comuna totalitària, va
anar quedant clara quan va decretar una
setmana de dol nacional per la mort de
Franco, i altra per la mort de Perón, i ha
seguit amb això oposant-se al tancament a
Londres de Pinochet. Una defensa gremial
de l’ofici de dictador, no fos cas que en un
dels seus viatges...

Paco Frutos, líder del Partit Comunista
Espanyol (PCE), va dir fa poc que ell no
tindria cap problema a Cuba; ell no, és clar,
el problema el té el poble cubà, que ha
passat dels camps de Weyler als de Castro.
Finalment el camarada Frutos pot anar a
Cuba i sortir, cosa que no poder fer els
ciutadans cubans, condemnats a residir sota
el jou castrista, ja que la nació tota s’ha
convertit en un camp de concentració, un
lloc on per definició no es pot sortir i on es
viu en l’acatament constant de les ordres
d’uns dirigents autoinvestits d’aquesta
manera per obra «gràcia» de la ideologia
marxista, que per definició és l’única capaç
d’alliberar els pobles... sense el
consentiment, és clar, d’aquests. El poble
cubà ha de seguir patint la humiliació
permanent de la dictadura, la tortura i la
mort, la impossibilitat per decidir per ell
mateix, per defensar-se o queixar-se, per
llegir o escriure el que vulgui, per participar
en qualsevol iniciativa pròpia no reglada ni
pautada pel poder...

Al poble cubà se li ve negant la
solidaritat internacional de les ments
progressistes del món, ja que com va
constatar Rousset, a aquests els sembla
acceptable la subjugació permanent que viu
el poble cubà, ja que la culta no és de Fidel,
sinó dels governs dels EUA. Ja li agradaria



CAL LLEGIR...
L’editorial Alianza ha tingut el bon criteri de reeditar l’excel·lent obra Sobre la revolución, de
Hannah Arendt, que en el seu moment havia publicat Revista de Occidente. Es tracta d’una
reflexió sobre el fet revolucionari a partir del model francès i el nord-americà, per acabar fent
consideracions sobre els consells populars de l’Hongria del 56. L’autora d’Orígenes del
totalitarismo (Alianza, Taurus, Altaya) i de La condición humana (Paidós, Círculo de Lectores)
ens brinda una profunda lliçó sobre els moviments socials que no hauríem d’oblidar.

Precisament, de fer present el món clàssic i d’aprendre de discussions anteriors tracta el
llibre pòstum de Cornelius Castoriadis Sobre el político de Platón que ha publicat l’editorial
Trotta. Castoriadis discuteix amb Plató, el porta a l’arena de la polis real de la seva època i
l’enfronta amb la posteritat, i reconeix com era d’encertat el 
quan va afirmar que la història de la filosofia no era més que
platònics. No cal dir que la lectura del present text és una 
política amb més substància de la que sol ser habitual en obr
d’antics deixebles de Castoriadis ha assumit la tasca d’editar 
va anar impartint el filòsof de l’autonomia, i el present text és 
A França ja han editat un nou volum, Sujet et vérité (Seuil,
traduït, si no al català, almenys al castellà.

Amb menys entusiasme recomanem l’últim llibre del filòso
a la caverna. Terrorismo, guerra y globalización (Ediciones B)
Gustavo, una de calenta i dues de fredes, però sempre res
capacitat provocativa i antitòpica de la qual fa gala. I per aca
ocasionals o vocacionals, el llibre El mar Negro. Cuna de la c
de Neal Ascherson, on es barregen erudició i reportatge.

a Fidel no haver de torturar ni d’executar
ningú! Però si ho fa és per culpa del
bloqueig ianqui. El leninisme ha fet una
aportació fonamental a la història penal: qui
és torturat, executat o empresonat per un
govern comunista no és víctima, no mereix
suport ni defensa, és sempre culpable, i en
última instància és objectivament
col·laborador de l’imperialisme ianqui. Com
la víctima de la Inquisició, tal vegada no
sàpiga que el diable obra a través d’ell i que
només li cap corroborar el que el torturador
li va indicant i acceptar el seu crim i el seu
càstig com a forma d’expiació. Quina
esperança li queda al poble cubà? Idò
esperar que els progressistes occidentals
aconsegueixin instaurar una dictadura del
proletariat als Estats Units. Mentrestant... a
prendre mojitos i a ballar, que són tots molt
feliços... per decret, i qui s’entesti a negar-
ho, s’arrisca que se li tregui confessió de
felicitat sota tortura.

Ignasi de Llorens
judici del filòsof anglès Whitehead,
 notes a peu de pàgina dels diàlegs
excel·lent ocasió de discutir sobre
es recents. Un grup d’amics fidels i
els apunts dels diversos cursos que
el primer que es publica en castellà.
 2002), i confiem veure’l ben aviat

f asturià Gustavo Bueno, La vuelta
. Com sol succeir amb les obres de
ulten d’interès, especialment per la
bar, una petita joia per a nòmades
ivilización y la barbarie (Tusquets),

Ignasi de Llorens



UN HORITZÓ SENSE EIXIDA
En memòria de Walter Benjamin i dels exiliats de gu ra

----------------------------------------------------------------------------------------

Sabeu què és el que perd els homes?
L’horitzó. 

Sospitem alguna cosa darrere,
però darrere un horitzó,
només n’hi ha un altre.

M. Àngels Gardella,
escriptora catalana

Enguany farà 65 anys de la mort de Walter
Benjamin nascut a Berlín el 1892, i mort a
Portbou el 1940. Vull, amb una mirada
retrospectiva, col·locar-me en el lloc i indret
on succeïren aquells tràgics esdeveniments,
en una Espanya convulsada per una
postguerra civil i en una Europa inflamada,
sota el terror de les
botes del cruel i nou
diktat establert pels
nazis.

He de confessar que
en aquells anys de la
meva infantesa i
posterior adolescència,
molts de nosaltres, mai
no havíem sentit parlar
de res que fes
referència al famós
filòsof i assagista
judeoalemany Walter
Benjamin, soterrat en
una fo ssa comuna al
cementiri de Portbou.
Avui, una senzilla tomba
a ras de sòl amb una
placa commemorativa,
el recorda. A fora i al
costat del cementiri encarat al mar, com a
única eixida possible i amb un horitzó llunyà
com a teló de fons, s’aixeca el monument de
ferro i vidre anomenat Passatges, de
l’arquitecte israelià Dani Karavan, com a
desgreuge al filòsof, i a totes les víctimes del
totalitarisme que varen caure, o van haver
d’exiliar-se per les seves idees polítiques.

Com passava en aquells anys de la
postguerra, pletòrics d’exaltat

nacionalpatriotisme i amb la victòri ecent
estrenada dels colors franquistes, la istòria
només tenia els colors que els ve edors
volien donar-li…, tota altra cosa era viada
i posada en el calaix de l’oblit, o sim ment
menyspreada. Allò que no inte ssava
explicar s’amagava i prou!

Però la història no es pot amag , com
no es pot fer invisible el fum d’un  que,
tard o d’hora, delata els que  van
encendre. Molts anys més tard, g t del
poble van començar a remoure les ndres
de l’oblit d’aquell «pobre» judeoalem y que
morí en estranyes circumstàncies  una
fonda de la localitat, fugint camp a tr s del
terror nazi i entrant per les muntany  de la

vall de rtbou
(possiblement l coll
de Banyuls), bu nt un
horitzó més a bast,
que el menés  una
utòpica llibertat ue el
règim del seu pr i país
(l’Alemanya hitle na) li
negava; i el règim
feixista e anyol
establert, li va ac ar de
reblar, amb l seva
traïció delatora…  però
l’horitzó, ai la  que
només va pode
sobre la catifa b
del mar, mai n
poder arriba
traspassar.

En gran 
vertadera histò

Walter Benjamin va ser donada a 
amb tot detall primerament gràcie
d’altres, al seu amic i col·lega 
escriptor i filòsof judeoalemany—G
Scholem, gran erudit i estudiós de 
hebrea, qui estava molt estr
vinculat, tan personalment 
intel·lectualment, amb el 
protagonista, i de qui va ser un gran
de la seva extensa obra.

Walter Benjamin, malaurat personatge
d’aquesta crònica, emblema molt important
de l’anomenada Escola filosòfica de
Frankfurt, des del seu Berlín natal, veient
que l’atmosfera no era la més apropiada per
les seves idees i creences, amb un règim
nazi en el poder prest a una guerra que es
flairava ja en aquell ambient, va optar per
fugir a Espanya —via Paris— i, després de
mil peripècies i arriscades situacions, va
arribar a la frontera de Portbou, des d’on es
veu que volia viatjar fins a Barcelona o
Lisboa, per embarcar-se als Estats Units
cercant aixopluc polític.

A Portbou va hostatjar-se uns dies en
una fonda local, però pressentint que la
policia franquista de la frontera volia delatar-
lo a la Gestapo alemanya, que en aquells
moments ocupava, sota el règim
col·laboracionista francès de Vichy, a la
propera i veïna Cervera, va optar —diuen—
pel suïcidi…(?). El van trobar mort per una
sobredosi de morfina a la seva i solitària
cambra, un dia de setembre de 1940.

La seva mort no quedaria mai aclarida
del tot, i aquell horitzó esperançador que ell
confiava trobar a l’altre costat de la frontera,
va ser realment una trampa mortal. Només
la immensitat del mar que s’estenia fins a
fitar en l’horitzó infinit i inabastable, va ser la
seva «darrera frontera» i cruel botxí de la
pròpia existència.

L’Àngel de la història ara ha d’executar
la justícia reparadora a la seva memòria que

aleshores se li va negar, i a tants greuges
comesos a totes aquelles persones
exiliades a partir de la Guerra Civil, i també
als altres refugiats, de l’altre costat de
França, que fugien de la barbàrie nazi, l’únic
delicte dels quals era pensar de manera
diferent a la dels tirans dictadors d’aquella
desfeta mundial.

És un passatge de la història local i
internacional que, de fet, no podem oblidar, i
sí honorar amb el nostre record i agraïment
a tots ells.

Per acabar, i fent-nos ressò del
pensament de Walter Benjamin, podríem dir
que es fa molt més difícil honorar la
memòria de totes aquelles persones
anònimes, que no la de les persones
il·lustres conegudes. Molt sovint, l’estructura
de la projecció històrica s’aixeca en el
record de tots aquells que no tenen nom,
que de fet es converteixen sense voler-ho
en vertaders herois anònims, que
engrandeixen el costat més positiu de la
humanitat.

Potser cal pensar que el pas
circumstancial del nostre personatge per
Portbou i la seva mort desgraciada no van
ser una casualitat, sinó que el destí, que tot
ho regeix i contempla, el va escollir per
encarnar l’esperança del començament
d’una nova etapa de Pau i Llibertat en aquell
món embogit que els va tocar viure.

Joan Suñer i Companys
er

a r
 h
nc

 ob
ple
re

ar
foc
el
en
ce
an
en

avé
es
Po
pe
sca

l’a
 a
 q
op
ria

 
sp
ab

a 
,

s!,

r albirar
lavenca
o el va
r a

part, la
ria de

conèixer
s, entre
—també
ershom

la religió
etament

com
nostre

 difusor



UN HORITZÓ SENSE EIXIDA
En memòria de Walter Benjamin i dels exiliats de guerra

----------------------------------------------------------------------------------

Sabeu què és el que perd els homes?
L’horitzó. 

Sospitem alguna cosa darrere,
però darrere un horitzó,
només n’hi ha un altre.

M. Àngels Gardella,
escriptora catalana

Enguany farà 65 anys de la mort de Walter
Benjamin nascut a Berlín el 1892, i mort a
Portbou el 1940. Vull, amb una mirada
retrospectiva, col·locar-me en el lloc i indret
on succeïren aquells tràgics esdeveniments,
en una Espanya convulsada per una
postguerra civil i en una Europa inflamada,
sota el terror de les
botes del cruel i nou
diktat establert pels
nazis.

He de confessar que
en aquells anys de la
meva infantesa i
posterior adolescència,
molts de nosaltres, mai
no havíem sentit parlar
de res que fes
referència al famós
filòsof i assagista
judeoalemany Walter
Benjamin, soterrat en
una fo ssa comuna al
cementiri de Portbou.
Avui, una senzilla tomba
a ras de sòl amb una
placa commemorativa,
el recorda. A fora i al
costat del cementiri encarat al mar, com a
única eixida possible i amb un horitzó llunyà
com a teló de fons, s’aixeca el monument de
ferro i vidre anomenat Passatges, de
l’arquitecte israelià Dani Karavan, com a
desgreuge al filòsof, i a totes les víctimes del
totalitarisme que varen caure, o van haver
d’exiliar-se per les seves idees polítiques.

Com passava en aquells anys de la
postguerra, pletòrics d’exaltat

nacionalpatriotisme i amb la victòria recent
estrenada dels colors franquistes, la història
només tenia els colors que els vencedors
volien donar-li…, tota altra cosa era obviada
i posada en el calaix de l’oblit, o simplement
menyspreada. Allò que no interessava
explicar s’amagava i prou!

Però la història no es pot amagar, com
no es pot fer invisible el fum d’un foc que,
tard o d’hora, delata els que el van
encendre. Molts anys més tard, gent del
poble van començar a remoure les cendres
de l’oblit d’aquell «pobre» judeoalemany que
morí en estranyes circumstàncies en una
fonda de la localitat, fugint camp a través del
terror nazi i entrant per les muntanyes de la

vall de Portbou
(possiblement pel coll
de Banyuls), buscant un
horitzó més a l’abast,
que el menés a una
utòpica llibertat que el
règim del seu propi país
(l’Alemanya hitleriana) li
negava; i el règim
feixista espanyol
establert, li va acabar de
reblar, amb la seva
traïció delatora…, però
l’horitzó, ai las!, que
només va poder albirar
sobre la catifa blavenca
del mar, mai no el va
poder arribar a
traspassar.

En gran part, la
vertadera història de

Walter Benjamin va ser donada a conèixer
amb tot detall primerament gràcies, entre
d’altres, al seu amic i col·lega —també
escriptor i filòsof judeoalemany—Gershom
Scholem, gran erudit i estudiós de la religió
hebrea, qui estava molt estretament
vinculat, tan personalment com
intel·lectualment, amb el nostre
protagonista, i de qui va ser un gran difusor
de la seva extensa obra.

Walter Benjamin, malaurat personatge
d’aquesta crònica, emblema molt important
de l’anomenada Escola filosòfica de
Frankfurt, des del seu Berlín natal, veient
que l’atmosfera no era la més apropiada per
les seves idees i creences, amb un règim
nazi en el poder prest a una guerra que es
flairava ja en aquell ambient, va optar per
fugir a Espanya —via Paris— i, després de
mil peripècies i arriscades situacions, va
arribar a la frontera de Portbou, des d’on es
veu que volia viatjar fins a Barcelona o
Lisboa, per embarcar-se als Estats Units
cercant aixopluc polític.

A Portbou va hostatjar-se uns dies en
una fonda local, però pressentint que la
policia franquista de la frontera volia delatar-
lo a la Gestapo alemanya, que en aquells
moments ocupava, sota el règim
col·laboracionista francès de Vichy, a la
propera i veïna Cervera, va optar —diuen—
pel suïcidi…(?). El van trobar mort per una
sobredosi de morfina a la seva i solitària
cambra, un dia de setembre de 1940.

La seva mort no quedaria mai aclarida
del tot, i aquell horitzó esperançador que ell
confiava trobar a l’altre costat de la frontera,
va ser realment una trampa mortal. Només
la immensitat del mar que s’estenia fins a
fitar en l’horitzó infinit i inabastable, va ser la
seva «darrera frontera» i cruel botxí de la
pròpia existència.

L’Àngel de la història ara ha d’executar
la justícia reparadora a la seva memòria que

aleshores se li va negar, i a tants 
comesos a totes aquelles p
exiliades a partir de la Guerra Civil, 
als altres refugiats, de l’altre co
França, que fugien de la barbàrie na
delicte dels quals era pensar de 
diferent a la dels tirans dictadors d
desfeta mundial.

És un passatge de la història
internacional que, de fet, no podem o
sí honorar amb el nostre record i ag
a tots ells.

Per acabar, i fent-nos res
pensament de Walter Benjamin, pod
que es fa molt més difícil hon
memòria de totes aquelles p
anònimes, que no la de les p
il·lustres conegudes. Molt sovint, l’es
de la projecció històrica s’aixeca
record de tots aquells que no tene
que de fet es converteixen sense 
en vertaders herois anònims
engrandeixen el costat més positiu
humanitat.

Potser cal pensar que e
circumstancial del nostre persona
Portbou i la seva mort desgraciada
ser una casualitat, sinó que el destí,
ho regeix i contempla, el va esc
encarnar l’esperança del comen
d’una nova etapa de Pau i Llibertat e
món embogit que els va tocar viure.

Joan Suñer i Co
------
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XOSÉ TARRÍO HA MORT
El dia 2 de gener d’enguany va morir Xosé
Tarrío, pres anarquista que va lluitar contra
la presó des de dins i que va explicar a
tothom el que significa l’aïllament en el seu
llibre Huye, hombre, huye. Diario de un
preso FIES (Virus. Barcelona, 1997 i 2002).

Creieu-me que m’agradaria dir-vos que
al final de sa vida Xosé va poder gaudir del
descans i de la felicitat que mereixia; però
no, malauradament Xosé va morir a la
presó, perquè va finar per mor de tot el que
la presó representa: mort, tortura, malaltia,
instal·lacions abarrotades, allunyament,
aïllament... Excarcerat el maig de 2003
després de 16 anys de presó i més de 10
d’aïllament (Primer Garu i FIES), Xosé va
tornar a la presó el setembre del mateix any.

A començaments de juny Xosé va
començar a empitjorar de salut: portador de
VIH des de 1987 i malalt de sida uns anys
després, no va rebre el tractament adequat:
així, el que setmanes després es descobriria

com un infart cerebral, va ser diagnosticat
com a «grip» a la infermeria de la presó de
Teixeiro.

El 28 de juny Xosé va ingressar
greument malalt a l’hospital. Després d’una
lleu milloria, va ser portat altra vegada a la
presó, però el 8 de juliol tornava a
urgències, amb la meitat del seu cos
paralitzada, pèrdua de parla i problemes per
mantenir el coneixement. De llavors ençà, el
seu estat no va fer altra cosa que empitjorar.
El 7 d’agost va arribar la seva llibertat
condicional, però no va sortir ja de l’hospital;
el 20 d’octubre va entrar en coma profund, i
el 2 de gener va morir.

I va morir «de presó». I la presó són els
37 presos i preses morts el 2004; la presó
són els almenys 108 torturats i torturades
durant el mateix any a centres penitenciaris i
centres de menors de l’Estat espanyol; la
presó és un 45% de la població reclusa amb
malalties mentals, altre 45% amb hepatitis
C, un 30% amb sida... La presó és el 55%
dels presos i preses bascos complint
condemna fora d’Euskal Herria, com el 65%
dels de Còrdova complint fora de Còrdova;
els gairebé tres mil presos i preses en
primers graus o aïllament (és a dir, entre 20
i 22 hores de cel·la diàries); la presó són les
vagues de fam, de pati, les kundes, els
motins... La presó són les, si fa no fa, 60 mil
persones que a dia d’avui la pateixen en
aquest Estat.

I això ho sabia bé Xosé, com ho saben
son germà petit i sa mare, que patiren per ell
tant com ell mateix, com ho saben totes les
famílies de les persones preses. Per això és
un deure humà dir no a aquesta màquina de
fer més i més violència, més i més mort,
més i més patiment. Per això recordem avui
Xosé Tarrío, qui ens va deixar dit: «Seguir
somniant perquè la lluita no mori, perquè
viure lluitant és la millor forma de viure.»

L’emotiu acte d’enterrament de les
cendres de Xosé va tenir lloc a la platja de
Malpica el diumenge 12 de gener.

Que la terra et sigui lleu, Xosé...

Carlos E. Hernández

TU HAS CAIGUT
LA TEVA LLUITA CONTINUA

MORT A L’ESTAT ASSASSÍ!



SES ESTACIONS
Propostes i interrogants dels usuaris del tren
sobre l’estació intermodal de Ses Estacions
Durant els dos anys que duraran les obres
de soterrament del parc de Ses Estacions,
la Conselleria d’Obres Públiques
interromprà el servei del tren a la seva
entrada a Palma i ho completarà amb un
servei d’autobús; amb això, un trajecte que
amb el tren es realitzava en dos minuts ara,
amb l’autobús, en caldran un mínim de 20
(amb poc trànsit). Els més de dos milions de
passatgers anuals es pregunten, per què no
es manté el servei ferroviari mentre duren
les obres? Tal vegada l’empresa
constructora no té la qualificació tècnica? Si
fa gairebé un segle, a Nova York, es van
començar a soterrar els serveis ferroviaris
de superfície i no es tallaren les línies, per
què a la Mallorca de l’any 2004 sí que es
tallen? Aquesta Conselleria no té els
coneixements tècnics de fa un segle? En
quines prestigioses universitats han
aconseguit els títols aquests tècnics? Són
tècnics o encofradors? O simplement són
els que fins ara es dedicaven a construir
aparcaments subterranis? On és l’ingeni
d’aquests tècnics? Sempre vaig pensar que
els tècnics solucionaven problemes, no els
creaven, en aquest cas a dos milions
d’usuaris del tren. 

Tot això significarà per als dos milions
d’usuaris del tren, una pèrdua d’1.300.000
hores per no mantenir el servei ferroviari
durant el dos anys d’obres. De quina forma
es compensa els usuaris del tren per aquest
greu perjudici? No s’haurien de buscar
solucions més efectives? Altres interrogants:

- Quina funció té una estació com la
projectada amb les seves deu vies, si no
tenen trens per ocupar-les, ni cap lloc de
destinació?

- Tenint en compte que cada persona
que utilitza el ferrocarril és un cotxe menys a
la carretera, quina necessitat tenen de
construir més autopistes i afegir més carrils
d’entrada a la ciutat, si al parc de Ses
Estacions es va a construir una estació amb
10 vies i cinc andanes, que donarà

cobertura a la majoria de nuclis urbans de
Mallorca?

- Quin volum de passatgers que
actualment no tenen més remei que utilitzar
el cotxe, utilitzarà el tren?

- Pot funcionar un ferrocarril amb motor
Diesel per una via soterrada? Quins efectes
sobre la salut causa el fum als passatgers?

- Podran funcionar els actuals trens amb
energia elèctrica, o els hauran de comprar
nous?

- Quin temps es necessita a electrificar
totes les línies existents, a fi i efecte que el
soterrament funcioni com cal? O deixarà de
funcionar el servei  mentre s’electrifiqui la
línia?

- Quin temps caldrà perquè dita estació
tingui totes les línies a ple rendiment?

- Per què no s’electrifiquen línies i se
n’obren altres de noves per donar cobertura
a més i nous passatgers, en comptes de
gastar-s’ho en una estació que no
representarà cap millora, pel que fa al
nombre de trens i a la qualitat del servei?
Només és un canvi d’estació.

- Per què no se soterraran també els
vials que donaran sortida i entrada als
autocars de línia de l’estació intermodal i
evitar, així, que transitin per dins de la
ciutat?

- Per què fotre tot l’actual parc de Ses
Estacions? Per què no fer l’obra per fases,
per tal de no perjudicar durant dos anys les
persones que gaudeixen d’aquest espai
d’oci?

Es Fuster
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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!

==============================================================
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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
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Sabem que aquestes retxes seran ben acollides,
per la qual cosa us adonem les gràcies per endavant. Salut!
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