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LA CONSTITUCIÓ EUROPEA DEL
CAPITAL I DE LA GUERRA:
L’ÚLTIMA AMENAÇA NEOLIBERAL
Qualsevol text, acta o projecte constitutiu d’un
Estat és una mala notícia. En temps de «pau
social», quan els que dominen ho tenen fàcil,
des de qualsevol forma d’Estat s’exerceix la
subordinació del marc de llibertat de la majoria
en benefici de la minoria governant.
La creació d’un text constituent de la Unió
Europea és un fet que multiplica tot l’anterior.
De manera inadvertida 455 milions de
treballadors i treballadores seran objecte d’una
legislació antisocial i militaritzada.
El
neoliberalisme llança la seva última ofensiva, i
ho fa constituent un altre imperi econòmic. La
Unió Europea és necessària com a bloc
competitiu, per l’exigència inherent dels
mercats d’exercir un creixement il·limitat.
Paral·lelament EUA fa el mateix amb el Tractat
de lliure comerç, i Àsia amb l’«eix oriental». El
món es divideix com si fos un tauler de
monopoli, i l’important és guanyar més.
El 30 de juny és la data límit en la qual els
caps de govern decidiran quines són les seves
quotes de poder —vots—, o de com es
repartiran
el
pastís.
El
nou
tractat
constitucional serà l’origen de la majoria de
normes legals que determinaran les nostres
vida i les dels nostres fills. El text està mancat
de qualsevol sensibilitat socialdemòcrata, en el
seu origen no s’ha produït cap mena de debat
per part dels ciutadans o de les organitzacions
que creuen representar-nos.
Tampoc no gaudeix de la legitimació que
donen les urnes, en aquest sentit el capital ha
segrestat a la sempre útil i recurrent
democràcia que tempera els ànims de la plebs,
i ara, quan no la necessita prescindeix de la
seva verborrea política perquè els objectius
són molt fàcils d’obtenir. Així, els ciutadans que
encara creguin el circ electoral només podran
triar membres del Parlament Europeu, que a la
(seva) vegada tindran les facultats legislatives
acotades. Les decisions es prendran
directament des del Banc Central Europeu,
que és l’únic emissor d’euros.
Recordem que des de l’entrada de la nova
moneda el cost de la vida s’ha multiplicat per
tres o quatre vegades el seu valor. Aquesta és
una de les dades que exemplifiquen clarament

la importància que tenen «coses» tan
allunyades com el Banc Central Europeu o la
mateixa Unió Europea. Però hi ha altres
institucions que ens passen inadvertides. El
funcionament de l’Europa del Capital té quatre
fòrums principals: el Parlament Europeu, el
Consell Europeu, el Consell de Ministres i la
Comissió Europea. Així, els ciutadans,
exceptuant la designació dels membres del
Parlament, no tindran cap mena de participació
sobre la resta d’institucions, la transparència
sobre els assumptes estarà encara més
condicionada si això és possible.
Tot plegat suposa un salt qualitatiu en la
transgressió de les seves pròpies regles
democràtiques, quelcom repetit fins afartar en
temps d’eleccions, i que no respecten gens ni
mica els que haurien de ser model exemplar
de les seves bones paraules; els paladins de la
mentida.
El Projecte de la Constitució Europea és
una declaració de guerra als drets socials, és
un model insolidari per a l’ordre intern dels
països, i és abans de tot una aspiració
militarista per a tot el conjunt de la Unió.
Supedita les diferents societats i les seves
cultures al Déu Diner. Les persones passen a
ser conseqüència i producte de l’economia i no
al contrari.
L’Europa
del
Capital
és
l’Europa
militaritzada, que propugna polítiques exteriors
i de seguretat comunes, adoptant el
compromís sense reserves dels països. Crea
l’Agència Europea d’Armament i obliga els
diferents països a un rearmament en els seus
exèrcits. Reactiva encara més la indústria de la
guerra, garantint-li un lucratiu futur. D’aquesta
manera els pressuposts interns dels Estats
tindran la despesa militar com a principal
partida. Es legalitzen les declaracions de
guerra per part de la Unió, encara que
s’emmarca dins de les polítiques de l’ONU.
Reutilitza el concepte «terrorisme», a l’estil
George Bush. Es consagra l’Europol (policia) i
l’Eurojust (fiscalització) com a forma de
repressió i de control d’interns, negant també
el dret d’asil polític. Integra els 25 Estats de la
Unió en l’OTAN, fent costat a la seva política

exterior d’atacs preventius i a la seva política
interior de criminalització de les dissidències i
els moviments socials.
Les conquestes socials històriques que
tant patiment han costat a la classe
treballadora, ja són paper banyat. El que fins
ara enteníem com a drets públics (sanitat o
educació), passen a denominar-se «serveis
econòmics d’interès general». És a dir, que el
que és d’interès general, passarà a ser una
cosa que haurem de pagar. Es tanca el debat
sobre
la
privatització
i
s’imposa
constitucionalment. La insostenible cursa
competitiva privada es configura com una
amenaça al medi ambient, qüestió que la
constitució tracta molt supèrfluament.
Pel que fa als drets laborals, se substitueix
el concepte ciutadania pel de consumidor,
suprimint el dret al treball, establint la plena
liberalització de la legislació laboral, es
determina que els treballadors han d’«adaptarse» a les necessitats del mercat laboral,
quedant els treballadors a mercè de la
deslocalització, cosa que a Catalunya topem
de prop. No es contemplen condicions justes i
equitatives de feina, no es priva la joventut de
l’explotació laboral, les dones seguiran essent
les discriminades de la discriminació, i
continuaran essent acomiadades per embaràs
o per absentisme. En els propers anys
veurem que els morts per accident
laboral augmentaran. Al Regne
d’Espanya, per posar un exemple
proper, se superaran els actuals
quatre diaris. La protesta sindical
està completament controlada, no
només per l’existència de les
multinacionals gestores sindicals,
sinó per aquesta constitució o per
altres lleis que circumscriuen el
dret
a
vaga
només
a
negociacions col·lectives, limitantla a les lleis de cada país;
s’impedeix així qualsevol intent
de vaga general d’àmbit europeu.
El projecte de Constitució
Europea
no
permet
la
disgregació
de
cap
zona
comunitària, no contempla la
decisió
lliure
de
l’autodeterminació a escala d’un
país, només reconeix les 21
llengües oficials i en absolut les
minoritàries, assotant i donant
raons a l’hora als nacionalismes
per a la seva proliferació com a
falsa alternativa a l’Europa dels
Estats.

S’ha de dir que la victòria del P$OE ha
resolt el desacord entre Polònia i l’España
d’Aznar, i es permetrà que s’aprovi el text
durant la presidència d’Irlanda, abans del 30
de juny. El focus de les decisions s’ha
desplaçat vers un lloc on l’atenció dels
ciutadans és menor. Les qüestions d’Europa
encara ens queden llunyanes, no debades les
últimes eleccions europees han tingut una
abstenció o un desinterès major. No obstant
això, les seves conseqüències són molt
properes, les que han patit en el sector
agrícola, en la producció oliverera, els
ramaders, en la pesca, i fins i tot en el suspès
Pla Hidrològic Nacional, que sense les
subvencions europees mai no hagués arribat a
ser un projecte. La classe dirigent té mil cares,
les mil cares del botxí. Senyors com ara ZP,
fan possible que Europa es militaritzi, mentre al
seu país es posa darrere de la pancarta contra
la guerra. L’Europa del Capital és l’Europa de
la precarietat, dels macroestats, l’Europa de la
guerra. L’imperi dels rics més rics i els pobres
més hipotecats.
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CARTA OBERTA A LOQUILLO
Distingit Josep Maria Sanz (Loquillo):
El dia 20 de febrer, la ciutadania serà
consultada sobre una Constitució Europea,
que el nostre president ja va signar sense
consultar-nos i sense demanar-nos-en
opinió. Jo entenc que la Constitució
Europea serà la mare de tota legislació
futura en el territori de la Unió Europea, i per
tant m'indigna que el referèndum per a
acceptar-la o refutar-la sigui únicament
consultiu i no vinculant.
Vull dir-li també que aquesta Constitució
Europea no va ser creada a través d'una
Assemblea Constituent, cosa que ja deixa
«castrat» aquest procés. Va ser «un grup de
savis», els quals van elaborar un tractat amb
més de quatre-centes pàgines plenes de
complicats articles, de les quals només ens
van lliurar menys de la meitat a través dels
periòdics dominicals.
Des d'un principi sabien que poca gent
tindria el temps i la voluntat de llegir,
analitzar i qüestionar el text. Aquesta
situació afavoria les opcions del SÍ, perquè
en el seu sa judici i ben informat, cap
treballador, agricultor, autònom, parat,
pacifista, ecologista, feminista, etc., votaria
per una constitució que apuntala i
institucionalitza el neoliberalisme i erosiona
nombrosos drets aconseguits a través de
molts anys de lluites.
En aquest escenari, el següent pas està
consistint a crear opinió en l'electorat i
encoratjar-lo per a votar favorablement. Per
a aconseguir-ho s'està evitant qualsevol
indici de debat neutral. La informació en els
grans mitjans és parcial i mutilada,
maquillant i transformant una constitució
regressiva socialment en la panacea
necessària per a arribar a la pau, la
democràcia i el benestar. S'està aplicant la
tàctica de la por, que tan bons resultats li ha
donat a George Bush, en la cèlebrement,
tristament i malament denominada guerra
contra el terrorisme. Aquí, al Regne
d’Espanya, la inquietud nacional passa per
no donar suport clarament i majoritàriament
a la Constitució. Fixi's com en ambdós

casos, les conseqüències de l’acovardiment
suggestiona les masses, que romanen
immutables davant la reducció dels seus
drets i espais de llibertat.
A través d'impecables campanyes
publicitàries —algunes finançades amb fons
públics—, nombrosos partits, sindicats,
organitzacions i personalitats (com vostè)
estan condicionant l'opinió de la ciutadania
cap a un mateix fi. I això és greu, Loquillo,
doncs clarament i conscient s'està
substituint el debat i la informació per la
manipulació i la fe cega. La majoria de gent
no basarà el seu vot en el contingut de la
Constitució, sinó en la confiança que
dipositen en certes institucions i rostres com
el seu.
Deixi'm fer-li ja la primera pregunta: com
de malalta està una democràcia que per
crear una constitució elimina la participació
social en l'elaboració, el poder de decisió en
les urnes i el debat plural i equitatiu en la
informació?
Vull dir-li que he esbrinat una mica del
seu passat i algunes coses m'han deixat
perplex. Va viure en un barri que vostè
qualifica de revolucionari, al costat d'un pare
que va ser estibador i carrabiner republicà.
A més va participar en l'enregistrament de la
banda sonora del documental Dones en
peus de Guerra, on apareixen cançons com
«Durruti» o «A les barricades» entre d’altres.
Ha representat el paper del típic rocker
dolent i incorrecte, arribant a qualificar de
«mòmies del passat» certs partits polítics
amb els quals ara comparteix la seva passió
europeista. També va interpretar cançons
pacifistes
i
va
defensar
postures
antimilitaristes públicament.
Sobre això últim particularment, observi
l'article I-41 de la seva Constitució, on pot
llegir que els països membres destinaran
«capacitats civils i militars» i crearan
l'Agència Europea de Defensa «…per
identificar les necessitats operatives,
fomentar mesures per a satisfer-les,
contribuir a identificar i, si escau, a aplicar
qualsevol mesura oportuna per reforçar la

base industrial i tecnològica del sector de la
defensa…». En l'apartat 8, se li confereix al
Parlament Europeu una funció merament
consultiva, en política comuna de seguretat i
defensa. Curiosa Constitució que redueix
dràsticament les competències de l'únic
òrgan elegit directament pel poble.
En aquest mateix article, es dóna el
suport definitiu i es reconeixen les «guerres
preventives», «l'enfortiment de la seguretat
internacional» i les missions que tinguin com
a objectiu el «manteniment de la pau».
D'aquesta manera, la Constitució Europea
legitimaria una barbàrie, com la que pateix
el poble afganès en mans del petroimperi
nord-americà. No és tot això un poc indigest
per al seu passat antimilitarista? Em puc fiar
del seu «SÍ a la Constitució», quan em
demostra ser tan políticament inestable?
Encara que és ben cert, Loquillo, que jo
hauria d’esperar qualsevol cosa d'una
persona que vol un camió per a ser feliç. Ara
ja podrà comprar-se'l i viatjar per les
carreteres europees, observant els camps
deserts
d'agricultors
i
replens
de
transgènics, fàbriques contaminants amb
obrers més precaris, el medi ambient arrasat
i pel cel algun avió de l'OTAN disposat a

deixar caure bombes de penjoll sobre els
infants de qualsevol país que tingui petroli,
diamants o qualsevol altre interès desitjat
pels voltors que van elaborar la seva
Constitució Europea.
Digui'm, en el pròxim concert en el qual
actuï, com mirarà als ulls dels seus fans.
Alguns són immigrants no comunitaris, als
quals la seva Constitució no garanteix plens
drets; treballadors als quals no se'ls
garanteix el treball; dones a les quals no
se'ls garanteix la igualtat; estudiants als
quals no se'ls garanteix l'educació
universitària gratuïta; consumidors a qui que
no se'ls garanteix la seva protecció;
ciutadans als quals no se'ls garanteixen
serveis públics de qualitat i antimilitaristes
als quals no se'ls garanteix la pau.
Vull dir-li per a finalitzar, que la meva
felicitat, per contra, passa per aixecar-me
cada dia i poder somiar i lluitar per un món
millor. Observant personatges com vostè,
encara m'alegro més de ser un desconegut
treballador idealista, de ser el que sóc i el
que no sóc.
Salut i llarga vida al rock’n’roll.
Vicenç Boix

Loquillo...
Ja te val!
“Col∙lega”...
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consistint a crear opinió en l'electorat i
encoratjar-lo per a votar favorablement. Per
a aconseguir-ho s'està evitant qualsevol
indici de debat neutral. La informació en els
grans mitjans és parcial i mutilada,
maquillant i transformant una constitució
regressiva socialment en la panacea
necessària per a arribar a la pau, la
democràcia i el benestar. S'està aplicant la
tàctica de la por, que tan bons resultats li ha
donat a George Bush, en la cèlebrement,
tristament i malament denominada guerra
contra el terrorisme. Aquí, al Regne
d’Espanya, la inquietud nacional passa per
no donar suport clarament i majoritàriament
a la Constitució. Fixi's com en ambdós

casos, les conseqüències de l’acovardiment
suggestiona les masses, que romanen
immutables davant la reducció dels seus
drets i espais de llibertat.
A través d'impecables campanyes
publicitàries —algunes finançades amb fons
públics—, nombrosos partits, sindicats,
organitzacions i personalitats (com vostè)
estan condicionant l'opinió de la ciutadania
cap a un mateix fi. I això és greu, Loquillo,
doncs clarament i conscient s'està
substituint el debat i la informació per la
manipulació i la fe cega. La majoria de gent
no basarà el seu vot en el contingut de la
Constitució, sinó en la confiança que
dipositen en certes institucions i rostres com
el seu.
Deixi'm fer-li ja la primera pregunta: com
de malalta està una democràcia que per
crear una constitució elimina la participació
social en l'elaboració, el poder de decisió en
les urnes i el debat plural i equitatiu en la
informació?
Vull dir-li que he esbrinat una mica del
seu passat i algunes coses m'han deixat
perplex. Va viure en un barri que vostè
qualifica de revolucionari, al costat d'un pare
que va ser estibador i carrabiner republicà.
A més va participar en l'enregistrament de la
banda sonora del documental Dones en
peus de Guerra, on apareixen cançons com
«Durruti» o «A les barricades» entre d’altres.
Ha representat el paper del típic rocker
dolent i incorrecte, arribant a qualificar de
«mòmies del passat» certs partits polítics
amb els quals ara comparteix la seva passió
europeista. També va interpretar cançons
pacifistes
i
va
defensar
postures
antimilitaristes públicament.
Sobre això últim particularment, observi
l'article I-41 de la seva Constitució, on pot
llegir que els països membres destinaran
«capacitats civils i militars» i crearan
l'Agència Europea de Defensa «…per
identificar les necessitats operatives,
fomentar mesures per a satisfer-les,
contribuir a identificar i, si escau, a aplicar
qualsevol mesura oportuna per reforçar la

base industrial i tecnològica del sector de la
defensa…». En l'apartat 8, se li confereix al
Parlament Europeu una funció merament
consultiva, en política comuna de seguretat i
defensa. Curiosa Constitució que redueix
dràsticament les competències de l'únic
òrgan elegit directament pel poble.
En aquest mateix article, es dóna el
suport definitiu i es reconeixen les «guerres
preventives», «l'enfortiment de la seguretat
internacional» i les missions que tinguin com
a objectiu el «manteniment de la pau».
D'aquesta manera, la Constitució Europea
legitimaria una barbàrie, com la que pateix
el poble afganès en mans del petroimperi
nord-americà. No és tot això un poc indigest
per al seu passat antimilitarista? Em puc fiar
del seu «SÍ a la Constitució», quan em
demostra ser tan políticament inestable?
Encara que és ben cert, Loquillo, que jo
hauria d’esperar qualsevol cosa d'una
persona que vol un camió per a ser feliç. Ara
ja podrà comprar-se'l i viatjar per les
carreteres europees, observant els camps
deserts
d'agricultors
i
replens
de
transgènics, fàbriques contaminants amb
obrers més precaris, el medi ambient arrasat
i pel cel algun avió de l'OTAN disposat a

deixar caure bombes de penjoll sobre els
infants de qualsevol país que tingui petroli,
diamants o qualsevol altre interès desitjat
pels voltors que van elaborar la seva
Constitució Europea.
Digui'm, en el pròxim concert en el qual
actuï, com mirarà als ulls dels seus fans.
Alguns són immigrants no comunitaris, als
quals la seva Constitució no garanteix plens
drets; treballadors als quals no se'ls
garanteix el treball; dones a les quals no
se'ls garanteix la igualtat; estudiants als
quals no se'ls garanteix l'educació
universitària gratuïta; consumidors a qui que
no se'ls garanteix la seva protecció;
ciutadans als quals no se'ls garanteixen
serveis públics de qualitat i antimilitaristes
als quals no se'ls garanteix la pau.
Vull dir-li per a finalitzar, que la meva
felicitat, per contra, passa per aixecar-me
cada dia i poder somiar i lluitar per un món
millor. Observant personatges com vostè,
encara m'alegro més de ser un desconegut
treballador idealista, de ser el que sóc i el
que no sóc.
Salut i llarga vida al rock’n’roll.
Vicenç Boix

Loquillo...
Ja te val!
“Col∙lega”...

CUBA, EL DOLÇ ENCANT
DE LA DICTADURA
Ja va succeir a l’època de la Revolució
francesa, el terror exercit contra la població
per part de l’estructura estatal revolucionària
es justificava pel perill de l’enemic exterior.
De manera que per culpa de la conjura de la
Santa Aliança Robespierre va haver de
posar en marxa la guillotina. Els comunistes
russos apel·laren també a la Reacció
internacional per justificar la persecució i
l’aniquilació de la població. I aquest model
consistent a establir el binomi RevolucióTerror s’ha repetit ad nauseam durant tot el
segle XX, fins al punt de crear un règim
polític nou, el totalitari, en virtut del qual
s’estableix un partit únic en el poder,
queden abolides siguin quines siguin les
llibertats i drets humans i es legitima el
poder acudint a una fal·làcia de petició de
principi qu alsevol: la pàtria està en perill de
descomposició, per tant cal anihilar els
enemics de la pàtria. Qui estableix la
teràpia? El mateix que estableix el
diagnòstic. Substitueixin pàtria per revolució
i obtindran la fórmula esquerrana d’aquesta
fal·làcia. El resultat és el mateix en ambdós
casos, en les dues modalitats totalitàries: el
terror en massa, la persecució i l’execució,
la tortura i l’internament en camps de

concentració. La legitimitat del poder
totalitari s’aconsegueix per l’exercici mateix
poder, per l’autolegitimització dels qui ho
exerceixen
apel·lant
ideologies
transcendentalistes que no requereixen de
l’aprovació popular. Si el poble no ho entén
pitjor per al poble, i si insisteix a no deixarse governar serà titllat d’antipatriota o
contrarevolucionari, gusano en la versió
castrista, i per tant tractat amb tot el
menyspreu del qual es fa mereixedor a ulls
de la ideologia autolegitimada pels seus
intèrprets. Lenin, Trockij, Stalin, Mao, Pol
Pot, Castro... són exemples esclaridors de la
modalitat totalitària comunista.
La ideologia comunista nega el postulat
elemental de la Il·lustració, la majoria d’edat
dels homes, i per tant el seu dret a decidir
políticament per ells mateixos, i retorna i
renova el postulat absolutista, el poder ve
de Déu i és exercit pels autoproclamats
representants de la voluntat divina, en el cas
comunista, el materialisme dialèctic i
històric, única interpretació científica de la
realitat sense el coneixement del qual no pot
considerar-se l’opinió dels éssers humans.
Els dirigents deixen de ser «éssers
humans», perquè han penetrat en els
arcans de la ideologia
cientificista en virtut de la
qual són posseïdors de la
Raó Històrica. L’opinió de la
resta dels éssers humans no
val el mateix, és inferior i per
tant pot ser desconsiderada,
i si aquests persisteixen en
la
actitud
díscola
de
desobeir
els
dirigents,
aleshores
doncs
es
converteixen en gusanos, en
enemics de la Història, i per
a ells queda reservada la
«política»
d’aniquilació:
tortura,
persecució,
internament a camps de
concentració...

El socialisme, genèricament entès, de
començaments del segle XIX va voler
corregir els postulats il·lustrats denunciant la
malversació del dret de majoria d’edat kantià
que es produïa a conseqüència de la
desigualtat social que entronitzava la
societat industrial i que el liberalisme
justificava. Enfront de la idea d’igualtat
d’oportunitats liberal, que servia sempre al
més fort i que no partia mai d’una situació
prèvia d’igualtat real, va oposar la igualtat
social efectiva perquè a tothom abastés per
igual la vida, alhora que es va plantejar la
idea d’allò que posteriorment s’anomenarà
autogestió, de manera que es garanteix la
participació efectiva de tothom en la presa
de decisions. Aquest binomi d’igualtat i
llibertat es mantindrà dins del pensament
social llibertari o anarquista, mentre que
restarà arrumbat pels corrents majoritaris
del socialisme marxista, per l’adopció del
liberalisme en el cas socialdemocràcia o bé
per la negació de la capacitat de decisió del
poble en el cas comunista, fent d’«El Partit»
l’únic intèrpret de la voluntat divina
materialista històrica. Però l’arribada al
poder del comunisme negarà també el
principi mateix de la igualtat en convertir els
gestors de l’Estat en una nova classe
dirigent i privilegiada, acaparadora de la
plusvàlua
social,
donant
origen
al
capitalisme burocràtic i al terror en massa.

La dictadura amb rostre humà
No puc anar a Cuba, perquè Cuba
persegueix els poetes, i jo soc poeta;
persegueix els homosexuals,
i jo sóc homosexual; i persegueix
els anarquistes, i jo sóc anarquista.
Paul Goodman
No han canviat molt les coses a Cuba des
que a començaments dels anys seixanta
escrigués Paul Goodman el seu rebuig al
règim castrista. La llibertat de creació no
existeix, ni tampoc la possibilitat dels
individus per realitzar-se, fer-se o desfer-se,
al seu propi gu st, ni, no cal dir-ho l’opció
d’exercir una acció política que no sigui del
gust del Dictador. Aristòtil ja ens advertia en
La Política dels tres objectius als quals
tendia la tirania: «Que els súbdits pensin
poc (...), que desconfiïn els uns dels altres
(...), i la impossibilitat de l’acció.» I encara
que la denúncia a la dictadura ve d’antic,
sembla que encara sigui necessari
convèncer els qui amb tossudesa digna de
millor causa, estan sempre a l’espera de
poder defensar el tirà quan aquest utilitzi la
fraseologia ideològica que resulti afí i sigui
enemic dels nostres enemics. Enmig
d’aquestes adhesions queda sempre
enxampat el poble que pateix el tirà, sigui el
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poble rus, el xinès, el cambotjà o el cubà.
Encara avui, després de gairebé cinquanta
anys de dictadura, el règim cubà segueix
gaudint de la protecció del progressisme
internacional que aplaudeix o es limita a no
condemnar les vesànies que comet.
Efectivament, el model de capitalisme
burocràtic i de terror, el totalitarisme
d’esquerra, ha gaudit del beneplàcit de bona
part del progressisme, que carregava les
seves bateries dialèctiques contra el
totalitarisme de dretes i el liberalisme. I així
hem passat el segle XX,
denunciant les injustícies,
les desigualtats i els
excessos d’una banda,
alhora que es justificaven
o silenciaven quan eren
comesos per dictadors
comunistes.
Aquest
exercici de doble moral ha
compromès
l’anomenat
pensament progressista i
ha posat en evidència que
es
denunciaven
les
injustícies no per la
repulsió
que
en
si
mateixes
poguessin
causar sinó per pur cinisme polític.
Però des de la caiguda del bloc soviètic
alguna cosa s’ha avançat. Ara ja no es
discuteix l’evidència dictatorial d’un règim
com el castrista, el que passa és que cal
matisar les crítiques. No obstant això, el
judici al castrisme és molt fàcil i clar: tenen
justificació les dictadures? La resposta del
procastrisme sol ser: «No, però...», i tot
seguit comencen les lletanies sobre la seva
justificació, amb la qual cosa el que s’està
dient és: «Sí, és clar.» Quan és justificable
una dictadura? Doncs quan es tracta d’un
règim
antiimperialista.
S’oblida,
conscientment i inconscientment, que Cuba
va formar part, va ser peça essencial, de
l’imperi totalitari soviètic, i que va exercir
com a potència imperial enviant tropes a
països africans i asiàtics per lluitar pel
sovietisme.
Normalment
a
això
el
progressisme sol anomenar-ho «lluita
internacionalista per la fraternitat dels
pobles». Si el fet de ser antinord-americà
justifiqués una dictadura, aleshores hauríem
de concloure que el nazisme era justificable.
I si ser enemic dels nostres enemics

justifiqués les dictadures, doncs aleshores
els nostres progressistes d’esquerres
haurien d’haver estat íntims del partit nazi.
Malgrat això, en entrar en discussió amb
les justificacions de les dictadures s’ha
d’entendre que aquestes valen tant per a
una dictadura com per a una altra, i que
justificar Castro és fer el mateix amb Franco
i Pol Pot. Una dictadura no és justificable pel
que fa, perquè aleshores podria succeir que
semblessin bé algunes de les coses,
considerades en si mateixes, que fa la
dictadura i pensar que
això la justifica, amb la
qual cosa s’acaba diluint
i banalitzant l’objecció al
règim. Tots els dictadors
fan alguna cosa, si no,
no dictarien. Primo de
Rivera va fer carreteres,
Hitler va aconseguir la
plena ocupació, Stalin va
construir
el
canal
Belomor, Franco va fer
pantans i va implantar el
sistema de Seguretat
Social...,
per
consegüent, entrar a
valorar cadascun dels «èxits» del dictador
de torn pressuposa córrer una espessa
xarxa per amagar el que és fonamental, és
a dir, la legitimitat d’un home per imposar
pels mitjans que ell decideixi la seva
voluntat a la resta. Un dictador no pot ser bo
perquè està mancat de legitimitat moral i
política, per l’abús permanent que la seva
figura suposa vers la resta, la qual cosa
invalida el sentit de les accions que des de
la seva condició pugui fer. Un botxí no és
més bo perquè després de tallar caps vagi
pel carrer repartint caramels als infants. El
despotisme, encara que sigui il·lustrat, no
deixar de ser despòtic.
L’«èxit» més estimat de Castro, i que
serveix com a justificador de la seva
dictadura, és l’educació obligatòria. No
podia ser d’altra manera l’educació en una
dictadura totalitària, ja que l’escola és una
institució —cal recordar-ho encara!—
privilegiada per a la fabricació de ciutadans.
Cada societat estableix el seu model de
fàbrica ideològica en funció del producte
que desitgi fabricar. En el cas totalitari: el
ciutadà obedient amb antivirus contra les

«falses»
llibertats
petitburgeses
i
imperialistes. Si no fos per aqueixa
fabricació no podria sobreviure. Els que hem
estat educats en escoles dictatorials
coneixem l’afany ideològic posat en
l’obstinació «pedagògica». Si l’educació no
fos obligatòria i dirigida amb la finalitat de
convertir en súbdit del règim l’educand,
costaria molt més aconseguir la pau social.
Ensenyar a llegir és bo en si mateix, però
preparar el que és ensenyat a voler només
llegir el que el dictador tolera que es publiqui
és la manera d’aconseguir l’acatament al
règim. És clar que la
fabricació sol tenir un
risc, i en i des d’aquest
risc podem viure i
aspirar a exercir la
llibertat en detriment i a
despit de la voluntat del
règim. D’aquells que
defensen la dictadura
per semblant «èxit»
podria dir-se, en el
millor dels casos, el
que Tàcit deia dels britans: «Ells, ingenus,
anomenen llibertat a allò que constituïa un
factor de la seva esclavitud.»
Al ciutadà cubà que es detingut, torturat,
empresonat o afusellat se li diu que el règim
li dóna aquest tracte perquè rep la pressió
imperial dels EUA. Per això mateix tampoc
no pot llegir el que vulgui, ni escriure el que
desitgi, ni associar-se amb qui li vengui de
gust, ni viatjar quan i on li plagui, ni queixarse de les condicions en les quals viu, ni
sol·licitar discutir les seves relacions
laborals, ni denunciar tan sols un abús patit
a mans d’algun representant del poder, ni
solidaritzar-se o fer costat algun pres o
víctima de represàlies... i de tot això té la
culpa l’imperialisme ianqui. Tampoc no
gaudirà de l’ajut o la solidaritat internacional
dels progressistes del món, perquè ell és un
gusano,
un
contrarevolucionari,
un
col·laborador objectiu de l’imperialisme. És
molt probable que els qui els condemnen a
no rebre suport siguin lluitadors infatigables
dels drets civils en les seves confortables
societats democraticocapitalistes. De tot
això resulta que hi ha gent que sí és
torturable, empresonable i afusellable: la
víctima del terror comunista. Tal vegada el
que succeeixi és que la víctima no ho és,

que es tracti de culpables mereixedors de
patiment i aniquilació. Quina altra cosa pot
dir-li un d’aquests escriptors compromesos,
cantautors de la llibertat, advocat laborista o
militant polític esquerrà a alguna de els
80.000 víctimes de Castro, o dels 40 milions
de víctimes del Gulag? Doncs el que ja va
preveure Orwell, que uns són més víctimes
que altres. En definitiva: «Estimat i
equivocat camarada: si qui et tortura és
comunista, té raó, col·labora amb la causa
progressista i revolucionària del món i
deixa’t torturar, denuncia a qui com tu no
està d’acord amb la
dictadura i després no
oposis resistència al teu
botxí quan no li quedi més
remei que afusellar-te per
culpa dels Estats Units.
Tal vegada et concedeixi
escoltar alguna cançó de
la Nueva Trova cubana
abans de morir, i si no se
t’aplica la pena de mort,
consola’t perquè podràs
llegir Cien años de soledad, que seran més
o menys els de la teva condemna, i si hi
col·labores evitaràs que els progressistes
del món parlin malament de tu, es limitaran
a ignorar-te i fer veure que no has existit.»
Thomas More va situar la seva Utopia en
una illa d’unes dimensions molt semblants a
les de l’illa de Cuba; ignorava, és clar, que
arribaria un temps que, com va escriure
Berd’ajev: «Potser començarà una nova era
en la qual els intel·lectuals i les classes
cultes somiaran en la manera d’evitar la
utopia i tornar a una societat no utòpica, que
sigui menys perfecta, però més lliure.»
Després Orwell ens va fer el retrat d’una
societat perfectament totalitària, la utopia
s’havia
convertit
en
l’antiutopia
contemporània,
la
vida
quedava
immobilitzada, dissecada, i la població sortia
espantada del paradís utòpic amb boats
peoples o pasteres. Fidel Castro és el Big
Brother amb rostre, molt de rostre, humà. El
somni de la llibertat i la justícia que feia
brollar la utopia es va convertir en la seva
realització totalitària en un malson sinistre.
Alliberar el somni del malson és la tasca de
qui no s’arrisca que la política sigui una
obscura i eterna nit.

Ignasi de Llorens

poble rus, el xinès, el cambotjà o el cubà.
Encara avui, després de gairebé cinquanta
anys de dictadura, el règim cubà segueix
gaudint de la protecció del progressisme
internacional que aplaudeix o es limita a no
condemnar les vesànies que comet.
Efectivament, el model de capitalisme
burocràtic i de terror, el totalitarisme
d’esquerra, ha gaudit del beneplàcit de bona
part del progressisme, que carregava les
seves bateries dialèctiques contra el
totalitarisme de dretes i el liberalisme. I així
hem passat el segle XX,
denunciant les injustícies,
les desigualtats i els
excessos d’una banda,
alhora que es justificaven
o silenciaven quan eren
comesos per dictadors
comunistes.
Aquest
exercici de doble moral ha
compromès
l’anomenat
pensament progressista i
ha posat en evidència que
es
denunciaven
les
injustícies no per la
repulsió
que
en
si
mateixes
poguessin
causar sinó per pur cinisme polític.
Però des de la caiguda del bloc soviètic
alguna cosa s’ha avançat. Ara ja no es
discuteix l’evidència dictatorial d’un règim
com el castrista, el que passa és que cal
matisar les crítiques. No obstant això, el
judici al castrisme és molt fàcil i clar: tenen
justificació les dictadures? La resposta del
procastrisme sol ser: «No, però...», i tot
seguit comencen les lletanies sobre la seva
justificació, amb la qual cosa el que s’està
dient és: «Sí, és clar.» Quan és justificable
una dictadura? Doncs quan es tracta d’un
règim
antiimperialista.
S’oblida,
conscientment i inconscientment, que Cuba
va formar part, va ser peça essencial, de
l’imperi totalitari soviètic, i que va exercir
com a potència imperial enviant tropes a
països africans i asiàtics per lluitar pel
sovietisme.
Normalment
a
això
el
progressisme sol anomenar-ho «lluita
internacionalista per la fraternitat dels
pobles». Si el fet de ser antinord-americà
justifiqués una dictadura, aleshores hauríem
de concloure que el nazisme era justificable.
I si ser enemic dels nostres enemics

justifiqués les dictadures, doncs aleshores
els nostres progressistes d’esquerres
haurien d’haver estat íntims del partit nazi.
Malgrat això, en entrar en discussió amb
les justificacions de les dictadures s’ha
d’entendre que aquestes valen tant per a
una dictadura com per a una altra, i que
justificar Castro és fer el mateix amb Franco
i Pol Pot. Una dictadura no és justificable pel
que fa, perquè aleshores podria succeir que
semblessin bé algunes de les coses,
considerades en si mateixes, que fa la
dictadura i pensar que
això la justifica, amb la
qual cosa s’acaba diluint
i banalitzant l’objecció al
règim. Tots els dictadors
fan alguna cosa, si no,
no dictarien. Primo de
Rivera va fer carreteres,
Hitler va aconseguir la
plena ocupació, Stalin va
construir
el
canal
Belomor, Franco va fer
pantans i va implantar el
sistema de Seguretat
Social...,
per
consegüent, entrar a
valorar cadascun dels «èxits» del dictador
de torn pressuposa córrer una espessa
xarxa per amagar el que és fonamental, és
a dir, la legitimitat d’un home per imposar
pels mitjans que ell decideixi la seva
voluntat a la resta. Un dictador no pot ser bo
perquè està mancat de legitimitat moral i
política, per l’abús permanent que la seva
figura suposa vers la resta, la qual cosa
invalida el sentit de les accions que des de
la seva condició pugui fer. Un botxí no és
més bo perquè després de tallar caps vagi
pel carrer repartint caramels als infants. El
despotisme, encara que sigui il·lustrat, no
deixar de ser despòtic.
L’«èxit» més estimat de Castro, i que
serveix com a justificador de la seva
dictadura, és l’educació obligatòria. No
podia ser d’altra manera l’educació en una
dictadura totalitària, ja que l’escola és una
institució —cal recordar-ho encara!—
privilegiada per a la fabricació de ciutadans.
Cada societat estableix el seu model de
fàbrica ideològica en funció del producte
que desitgi fabricar. En el cas totalitari: el
ciutadà obedient amb antivirus contra les

«falses»
llibertats
petitburgeses
i
imperialistes. Si no fos per aqueixa
fabricació no podria sobreviure. Els que hem
estat educats en escoles dictatorials
coneixem l’afany ideològic posat en
l’obstinació «pedagògica». Si l’educació no
fos obligatòria i dirigida amb la finalitat de
convertir en súbdit del règim l’educand,
costaria molt més aconseguir la pau social.
Ensenyar a llegir és bo en si mateix, però
preparar el que és ensenyat a voler només
llegir el que el dictador tolera que es publiqui
és la manera d’aconseguir l’acatament al
règim. És clar que la
fabricació sol tenir un
risc, i en i des d’aquest
risc podem viure i
aspirar a exercir la
llibertat en detriment i a
despit de la voluntat del
règim. D’aquells que
defensen la dictadura
per semblant «èxit»
podria dir-se, en el
millor dels casos, el
que Tàcit deia dels britans: «Ells, ingenus,
anomenen llibertat a allò que constituïa un
factor de la seva esclavitud.»
Al ciutadà cubà que es detingut, torturat,
empresonat o afusellat se li diu que el règim
li dóna aquest tracte perquè rep la pressió
imperial dels EUA. Per això mateix tampoc
no pot llegir el que vulgui, ni escriure el que
desitgi, ni associar-se amb qui li vengui de
gust, ni viatjar quan i on li plagui, ni queixarse de les condicions en les quals viu, ni
sol·licitar discutir les seves relacions
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víctima de represàlies... i de tot això té la
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gaudirà de l’ajut o la solidaritat internacional
dels progressistes del món, perquè ell és un
gusano,
un
contrarevolucionari,
un
col·laborador objectiu de l’imperialisme. És
molt probable que els qui els condemnen a
no rebre suport siguin lluitadors infatigables
dels drets civils en les seves confortables
societats democraticocapitalistes. De tot
això resulta que hi ha gent que sí és
torturable, empresonable i afusellable: la
víctima del terror comunista. Tal vegada el
que succeeixi és que la víctima no ho és,
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IX JORNADES LLIBERTÀRIES
Per als que encara no s’han assabentat l’Ateneu
Llibertari Estel Negre està organitzant per al mes
proper, entre els dies 12 i 20, les IX Jornades
Llibertàries, enguany amb una mica de retard a
causa de motius que serien llargs d’explicar.
Les Jornades començaran el dissabte 12 amb
un concert a la Factoria de So per recaptar
doblers per sufragar les copioses despeses que
aquesta mena d’esdeveniments porta, o, si més
no, per mitigar les pèrdues que, com cada any,
l’Ateneu ha d’empassar-se. Les actuacions del
concert són força interessants, ja que per primer
cop a l’illa tindrem damunt l’escenari a les dues
grans
formacions
mallorquines
del
brass/dixieland: Wonderbrass i S’Arrual Jazz
Mort. Però això no és tot, també hi tindrem els
DJs més marxosos del moment: Retromagneto i
la seva Retro Music, i Don Manolo Pinchadiscos i
els seus ritmes actuals (hip hop, funkie, jungle...).
I encara més, el toc folki vindrà de les xeremies
de Pere Rialles i Joan Trompi.
El dilluns 14 comptarem amb la presència del
periodista d’investigació Pepe Rodríguez —
especialitzat en temes com ara sectes, religió,
addiccions, menors...— i que ens presentarà el
seu llibre 11-M: Mentiras de Estado (Ediciones B.
Barcelona, 2004), una anàlisi detallada de la
manipulació informativa dirigida des del govern
d’Aznar sobre la investigació d’aquest atemptat
terrorista. Aquesta xerrada, com totes les altres
de les Jornades, es farà a la Casa de Cultura.
L’endemà, l’ecologisme i l’acció directa seran
els protagonistes d’una taula rodona sota el títol
de 1977: Salvem sa Dragonera! – 2005: Salvem
ses Illes! Hi participaran Basilio Baltasar i Felip
Esteva, ocupants de sa Dragonera en 1977;
Manel Martorell, de la plataforma Salvem La Real;
Carlos Serrano, de la Plataforma Antiautovia; i
Ivan Murray, geògraf i autor de l’estudi La petjada
ecològica, que actuarà com a moderador.
La repressió al moviment antiglobalització
serà el tema del dimecres 16. Després de veure
un vídeo sobre els esdeveniments de Tessalònica
de juny de 2003 (repressió de la resposta a la
Cimera de Caps d’Estat), un dels seus
protagonistes, Fernando Pérez, ens comptarà la
seva detenció i el seu alliberament després de 53
dies en vaga de fam; malson que encara no ha
acabat ja que es troba encara esperant judici.
També comptarem amb la presència de Mar
Rodríguez, expulsada de Mèxic després de la
seva participació en les protestes contra la
Cimera de Caps d’Estat d’Europa i del Carib a
Guadalajara.
El company Octavi Alberola, menorquí de
naixement, va ser militant de les Joventuts

Llibertàries i es va exiliar a França a l'edat de 11
anys. Allí va estar ingressat en camps de
concentració. Després va estar exiliat a Mèxic,
des d'on va passar a participar en la Revolució
cubana en la lluita contra la dictadura de Batista,
participant amb els grups 26 de Julio, Directorio
Revolucionario Estudiantil i Frente Antidictatorial
Latinoamericano. En 1961, amb la unificació
confederal de la CNT que posaria fi a la divisió
que patia des de 1945, es va crear Defensa
Interior (DI), un organisme llibertari clandestí per a
la lluita activa contra el franquisme i Alberola va
ser un dels companys encarregats d'organitzar-lo,
l’únic que queda viu. Per a parlar d’aquestes dues
facetes, la cubana i la clandestina, el tindrem a
les Jornades Llibertàries. El dijous 17, sota el títol
La resistència llibertària al castrisme, ens parlarà
del Movimiento Libertario Cubano i del GALSIC
(Grupos de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas
Independientes en Cuba), del qual es un dels
responsables, i de com va passar de ser un dels
partícips de la Revolució cubana a ser un dels
crítics de la dictadura castrista. L’endemà, sota el
títol El caso Granado y Delgado, crònica d’una
injustícia històrica, Alberola ens explicarà les
activitats de DI i ens parlarà dels esforços per
recuperar la memòria dels anarquistes Granado i
Delgado, executats pel règim franquista malgrat
les proves que demostraven la seva innocència.
El dissabte 19, en col·laboració amb la Llista
de la Memòria Històrica de Mallorca, realitzarem
La ruta de la Vergonya, un recorregut en autobús
per la Palma franquista (carrers, places,
monuments...) amb aturades als camps de
concentració i presons on es va exercir la
repressió més ferotge. Ens acompanyaran
supervivents de la tortura franquista i historiadors.
És imprescindible preinscriure-s’hi.
I, com no, el diumenge 20 de març, la Festa
de Clausura de les Jornades, al Cafè Lisboa, amb
les actuacions d’Uroboros (folk celta); Manuel
Lozano, del grup La Vereda; els gaiteiros
Anarquinhos; el jazz de L’Ham amb Fam; i
l’espectacle de Buffons Teatre.
A més de tots aquests actes, tindrem a
l’Ateneu una exposició permanent: Xile, ahir i
avui, una mirada fotogràfica al Xile dels últims 30
anys, coordinada pel perseguit polític xilè i
company d’Ateneu Héctor Pavelic.
El proper butlletí serà monogràfic i portarà
tots els detalls (llocs, horaris, preus...) d’aquestes
Jornades Llibertaries, que com podeu veure són
d’allò més completes i interessants.
Us hi esperem!

Ateneu Llibertari Estel Negre

FILOSOFIA PEDESTRE

Un professor de filosofia s’estava davant
dels alumnes amb algunes coses damunt la
taula. Quan la classe va començar,
silenciosament va agafar un pot buit de
maonesa i va començar a ficar-hi pedres
d’uns sis o set centímetres de diàmetre, fins
a emplenar-lo. Després de fer això, el
professor va demanar a la classe si el pot
era ple. La classe unànimement va
contestar que sí. Aleshores el professor va
agafar pedres més petites i les va ficar
també al pot. Després de ficar-ne unes
quantes, va remenar el pot lleugerament.
Les pedretes, evidentment, es van ficar
entre els espais que les pedres més grans
havien deixat, omplint els espais buits.
Després de fer això, el professor va
tornar a preguntar si el pot era ple, a la qual
cosa la classe va tornar a respondre que sí.
Els estudiants van riure. El professor va
agafar aleshores una capsa d’arena i la va
ficar al pot. Evidentment la sorra va ocupar
l’espai que continuava buit. «Ara», va fer el
professor, «vull que vosaltres vegeu en això
la vostra vida. Les pedres grans són les
coses realment importants, com ara la
família, la parella, la salut, els fills... Coses
que si tota la resta es perd i només
aqueixes queden, la vostra vida estaria
encara plena. Els pedrolins o pedres més
petites són les altres coses que importen,

com ara la feina, la casa, el cotxe... L’arena
és tota la resta, les coses sense
importància. Si primer poseu la sorra al pot,
aleshores no tindreu espai ni per a pedrolins
ni per a pedres. El mateix es pot aplicar a la
vostra vida. Si malbarateu el vostre temps i
energia en les coses petites, mai no tindreu
lloc per a les coses que realment són
importants. Presteu atenció a les coses que
realment són importants. Jugueu amb els
vostres fills, busqueu temps per anar a fervos una revisió mèdica, porteu la vostra
parella a ballar. Sempre hi haurà temps per
a la feina, per netejar la casa o per adobar
un electrodomèstic. Tingueu cura de les
pedres grosses primer, que són les coses
que realment importen. Tingueu clares les
vostres prioritats. La resta és només arena.»
Però aleshores...
Un estudiant va agafar el pot que els
altres estudiants i el professor estaven
d’acord que era ple i va procedir a vessar-hi
un tassó de cervesa. Evidentment la
cervesa va reomplir els espais que encara
quedaven buits, i el pot va quedar
completament ple.
La moral d’aquesta història és:
No importa com de plena estigui ta vida,
sempre hi ha lloc per a una birra...

Saviesa popular

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ
Podeu trobar el Butlletí Estel Negre als següents llocs:
- Bars: L’Orien, Lisboa, Espanya, Tomate, Guirigall, Pinzell
- Llibreries: Signe, La rosa als llavis
- Centres socials: S’Aixopluc, Loco Circo
- Botigues: Runaway, Pasatiempos, La Pescadería
- UIB: Delegació d’alumnes
Si voleu distribuir el butlletí, ja sabeu on som.
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Us podeu descarregar aquest butlletí en pdf,
TotMallorca.net, en la següent adreça electrònica:
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cortesia

http://totmallorca.net/pdf/estelnegre149.pdf

de

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

———————————————————————————————————

A S S E M B L E E S
Ateneu Llibertari Estel Negre: dijous a les 20 hores a l’Ateneu
———————————————————————————————————

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

F O R M A

D E

C O L · L A B O R A R

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

À LOCAL:

Palau Reial, 9, 2on (Ciutat)
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ATENEU LLIBERTARI ESTEL NEGRE

De dilluns a divendres
de 19 a 22 hores
À T E L È F O N : ( 9 7 1 ) 7 12 96 14 06 21
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À E-MAIL:
estelnegre@nodo50.org
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