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Mentre els mitjans de comunicació de
masses centren el gruix dels seus
informatius sobre la salut del cristianisme al
Vaticà, plana sobre els treballadors i
treballadores de l’Estat espanyol una nova
reforma del mercat de treball, una reforma
laboral proposada en aquesta ocasió pel
ministre socialista de Treball Jesús Caldera,
un dels objectius centrals del qual és
abaratir l’acomiadament.

Una vegada més la patronal i el Govern
s’uneixen en contra dels treballadors i
treballadores per fer més precària l’ocupació
descarregant sobre les nostres esquenes
l’enorme estat de corrupció en què es basa
l’explotació capitalista.

En aquest 1r de Maig constatem que els
problemes dels treballadors i treballadores
d’això que diuen Espanya estan estancats i
alguns drets en regressió, el creixement
econòmic no es tradueix en una ocupació
de qualitat que asseguri el benestar,
redueixi les incerteses i permeti als
treballadors i treballadores construir un
projecte de vida digna. El Govern del P$OE
no pren les iniciatives necessàries perquè el
nostre mercat laboral deixi d’ocupar un dels
primers llocs de la Unió  Europea a l’atur,
precarietat laboral, accidents de treball i
escassa despesa social.

La precarietat laboral forma ja part de les
nostres vides com a treballadors i
treballadores. La nova forma d’explotació i
esclavitud capitalista, el deteriorament dels
drets socials, s’ha vist reforçada en els
últims anys amb la posada en marxa de
diverses reformes laborals, perjudicant
seriosament el nivell adquisitiu de la
ciutadania.

Sembla com si haguéssim entrat en una
dinàmica en la qual «tot val» si acompleix
l’objectiu de reduir la classe treballadora a
simples peces d’un mecanisme productiu.

Això afecta tots els sectors de la
producció, inclosa l’administració pública,
mitjançant la nova política de privatització
dels sectors que fins ara eren públics.

És en aquesta dinàmica on es generen
els incompliments sistemàtics de les normes

laborals, on apareix com a impossible
rebaixar la sinistralitat laboral, on s’abusa
dels col·lectius més febles: els immigrants,
les dones i els joves, on es pressiona a la
baixa sobre els salaris, on se subcontrata en
cadena fins a l’infinit i on augmenta la
presència de les empreses de serveis i de
treball temporal.

Canviar aquesta dinàmica ha de ser
doncs la nostra responsabilitat, la
responsabilitat dels treballadors i
treballadores, ja que la solució als nostres
problemes no caurà del cel.

La precarietat laboral sol té un enemic
que pot fer-li front: l’organització obrera, això
passa doncs per treballar tots: immigrants,
treballadors, treballadores, joves en
precari...,  per un vertader canvi social,
organitzats sindicalment.

Però alerta! Qualsevol sindicalisme no
serveix.

Vint-i-set anys d’eleccions sindicals han
demostrat que aquest procés electoral no és
vàlid per a la defensa dels interessos dels
treballadors i treballadores, ja que en
comptes d’haver reforçat la presència del
món sindical en la societat, les eleccions
sindicals el que han aconseguit ha estat fer
callar la veu del moviment obrer convertint el
sindicalisme en el negoci polític d’uns
quants buròcrates professionals que
suposadament pateixen la problemàtica del
treballador.

Aquesta situació ha desencadenat una
constant pèrdua dels drets socials i de
poder adquisitiu per a la ciutadania, a causa
precisament de la baixa unió sindical dels
treballadors i treballadores en les empreses
(afiliació sindical), el que ha fet que el
sindicalisme es quedi reduït a un procés
electoral que se celebra cada quatre anys,
buit de contingut transformador (igual com
les eleccions parlamentàries).

Per sort existeix una altra forma de fer
sindicalisme, el de la CNT, que el que
pretén és precisament fer del sindicalisme
una EINA CONTRA LA PRECARIETAT
LABORAL existent en els llocs de feina. Per
aconseguir tal finalitat l’anarcosindicalisme

no busca entrar en els Comitès d’Empresa
per treure-li poder a l’Ordre establert.
L’anarcosindicalisme no perd el temps en
aquest tipus de discussions buròcrates i
polítiques, sinó que es més directe, ja que
participa dels problemes i solucions dels
mateixos treballadors i treballadores
mitjançant processos assemblearis
(Seccions Sindicals). D’aquesta forma són
els treballadors mateixos organitzats i
sindicats dins de l’empresa els que al marge
dels professionals del sindicalisme resolen
els seus problemes i es defensen dels atacs
de la patronal.

Defensar-nos d’aquest tipus d’atacs i
d’altres fins i tot majors, com l’aprovació de
la Constitució Europea (amb el suport
d’UGT i CC.OO.) que defensa la
privatització del sector públic, la
deslocalització de les empreses i l’augment
de la despesa armamentista militar, és tasca
nostra, dels treballadors i treballadores que
patim cada dia en les nostres vides la
precarietat laboral, sense ingerències
externes i organitzats sindicalment per crear
llaços de solidaritat entre nosaltres. 

Aquesta ha de ser doncs la nostra
voluntat de lluita per modificar l’estat de
retrocessos socials generats per la corrupció
política i sindical existent.

Treballador, treballadora, si ningú no

treballa per nosaltres ningú ha de decidir per
nosaltres.

És hora d’organitzar-se.

Palma, 1 de maig de 2005

CNT
UN SINDICAT PER LLUITAR

Sindicat d’Oficis Diversos de Palma
de la CNT-AIT

www.cnt.es/cnt-palma

DIGNITAT ENFRONT DELS ACCIDENTS LABORALS
Enguany ja són cinc els morts per accidents laborals a les Illes, deixant de banda els ferits. Cinc
mesos, cinc morts. Tres han ocorregut en obres públiques (a Galilea, a la carretera de
Valldemossa i a Campanet). Un dels altres dos obres va perdre la vida en caure en una màquina
de premsar fèrrics a la planta incineradora de Son Reus i l’altre en ser arrossegat pel camió de
les escombraries on treballava que feia marxa enrere a Cala Rajada. Es qualifiquen aquests fets
d’accidents, però un accident és quelcom d’imprevisible, caldria veure si són motiu d’una
precarietat, d’una temeritat o, certament, d’un accident.

Un cop més podríem carregar les tintes contra els empresaris, dir que tot accident laboral és
conseqüència de la precarietat en la feina, que els empresaris eludeixen en la majoria de casos
la responsabilitat dels accidents i descarreguen tota la culpa vers el treballador, i que no és així a
l’hora de repartir els beneficis. Però en definitiva qui pot morir o quedar lesionat per a tota la vida
ets tu company i companya, i qui pot decidir-ho també ets tu.

Per això des de la CNT només et demanem que siguis conscient del valor de ta vida, quan
vegis que una tasca és perillosa, no la facis. Quan vegis que les condicions de seguretat no són
les adequades, denuncia-les. Saber dir davant un risc, NO, i apartar-se d’aqueix ritme frenètic de
producció i presses que només porta a pensar que les coses no han de funcionar així. Pensem
les coses abans de fer-les i evitarem lamentacions. Es tracta de tenir respecte, respecte vers un
mateix.

Si nosaltres, treballadors i treballadores, no aturem els accidents laborals, no els aturarà
ningú.

CNT-Palma

MANIFEST 1 DE MAIG
CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA I SINDICAL



Mentre els mitjans de comunicació de
masses centren el gruix dels seus
informatius sobre la salut del cristianisme al
Vaticà, plana sobre els treballadors i
treballadores de l’Estat espanyol una nova
reforma del mercat de treball, una reforma
laboral proposada en aquesta ocasió pel
ministre socialista de Treball Jesús Caldera,
un dels objectius centrals del qual és
abaratir l’acomiadament.

Una vegada més la patronal i el Govern
s’uneixen en contra dels treballadors i
treballadores per fer més precària l’ocupació
descarregant sobre les nostres esquenes
l’enorme estat de corrupció en què es basa
l’explotació capitalista.

En aquest 1r de Maig constatem que els
problemes dels treballadors i treballadores
d’això que diuen Espanya estan estancats i
alguns drets en regressió, el creixement
econòmic no es tradueix en una ocupació
de qualitat que asseguri el benestar,
redueixi les incerteses i permeti als
treballadors i treballadores construir un
projecte de vida digna. El Govern del P$OE
no pren les iniciatives necessàries perquè el
nostre mercat laboral deixi d’ocupar un dels
primers llocs de la Unió  Europea a l’atur,
precarietat laboral, accidents de treball i
escassa despesa social.

La precarietat laboral forma ja part de les
nostres vides com a treballadors i
treballadores. La nova forma d’explotació i
esclavitud capitalista, el deteriorament dels
drets socials, s’ha vist reforçada en els
últims anys amb la posada en marxa de
diverses reformes laborals, perjudicant
seriosament el nivell adquisitiu de la
ciutadania.

Sembla com si haguéssim entrat en una
dinàmica en la qual «tot val» si acompleix
l’objectiu de reduir la classe treballadora a
simples peces d’un mecanisme productiu.

Això afecta tots els sectors de la
producció, inclosa l’administració pública,
mitjançant la nova política de privatització
dels sectors que fins ara eren públics.

És en aquesta dinàmica on es generen
els incompliments sistemàtics de les normes

laborals, on apareix com a impossible
rebaixar la sinistralitat laboral, on s’abusa
dels col·lectius més febles: els immigrants,
les dones i els joves, on es pressiona a la
baixa sobre els salaris, on se subcontrata en
cadena fins a l’infinit i on augmenta la
presència de les empreses de serveis i de
treball temporal.

Canviar aquesta dinàmica ha de ser
doncs la nostra responsabilitat, la
responsabilitat dels treballadors i
treballadores, ja que la solució als nostres
problemes no caurà del cel.

La precarietat laboral sol té un enemic
que pot fer-li front: l’organització obrera, això
passa doncs per treballar tots: immigrants,
treballadors, treballadores, joves en
precari...,  per un vertader canvi social,
organitzats sindicalment.

Però alerta! Qualsevol sindicalisme no
serveix.

Vint-i-set anys d’eleccions sindicals han
demostrat que aquest procés electoral no és
vàlid per a la defensa dels interessos dels
treballadors i treballadores, ja que en
comptes d’haver reforçat la presència del
món sindical en la societat, les eleccions
sindicals el que han aconseguit ha estat fer
callar la veu del moviment obrer convertint el
sindicalisme en el negoci polític d’uns
quants buròcrates professionals que
suposadament pateixen la problemàtica del
treballador.

Aquesta situació ha desencadenat una
constant pèrdua dels drets socials i de
poder adquisitiu per a la ciutadania, a causa
precisament de la baixa unió sindical dels
treballadors i treballadores en les empreses
(afiliació sindical), el que ha fet que el
sindicalisme es quedi reduït a un procés
electoral que se celebra cada quatre anys,
buit de contingut transformador (igual com
les eleccions parlamentàries).

Per sort existeix una altra forma de fer
sindicalisme, el de la CNT, que el que
pretén és precisament fer del sindicalisme
una EINA CONTRA LA PRECARIETAT
LABORAL existent en els llocs de feina. Per
aconseguir tal finalitat l’anarcosindicalisme

no busca entrar en els Comitès d’Empresa
per treure-li poder a l’Ordre establert.
L’anarcosindicalisme no perd el temps en
aquest tipus de discussions buròcrates i
polítiques, sinó que es més directe, ja que
participa dels problemes i solucions dels
mateixos treballadors i treballadores
mitjançant processos assemblearis
(Seccions Sindicals). D’aquesta forma són
els treballadors mateixos organitzats i
sindicats dins de l’empresa els que al marge
dels professionals del sindicalisme resolen
els seus problemes i es defensen dels atacs
de la patronal.

Defensar-nos d’aquest tipus d’atacs i
d’altres fins i tot majors, com l’aprovació de
la Constitució Europea (amb el suport
d’UGT i CC.OO.) que defensa la
privatització del sector públic, la
deslocalització de les empreses i l’augment
de la despesa armamentista militar, és tasca
nostra, dels treballadors i treballadores que
patim cada dia en les nostres vides la
precarietat laboral, sense ingerències
externes i organitzats sindicalment per crear
llaços de solidaritat entre nosaltres. 

Aquesta ha de ser doncs la nostra
voluntat de lluita per modificar l’estat de
retrocessos socials generats per la corrupció
política i sindical existent.

Treballador, treballadora, si ningú no

treballa per nosaltres ningú ha d
nosaltres.

És hora d’organitzar-s

Palma, 1 de maig de 20

CNT
UN SINDICAT PER LL

Sindicat d’Oficis Diversos 
de la CNT-AIT

www.cnt.es/cnt-palm

DIGNITAT ENFRONT DELS ACCIDENTS LABO
Enguany ja són cinc els morts per accidents laborals a les Illes, deixant de banda el
mesos, cinc morts. Tres han ocorregut en obres públiques (a Galilea, a la 
Valldemossa i a Campanet). Un dels altres dos obres va perdre la vida en caure en 
de premsar fèrrics a la planta incineradora de Son Reus i l’altre en ser arrossegat p
les escombraries on treballava que feia marxa enrere a Cala Rajada. Es qualifiquen
d’accidents, però un accident és quelcom d’imprevisible, caldria veure si són 
precarietat, d’una temeritat o, certament, d’un accident.

Un cop més podríem carregar les tintes contra els empresaris, dir que tot accide
conseqüència de la precarietat en la feina, que els empresaris eludeixen en la majo
la responsabilitat dels accidents i descarreguen tota la culpa vers el treballador, i que
l’hora de repartir els beneficis. Però en definitiva qui pot morir o quedar lesionat per 
ets tu company i companya, i qui pot decidir-ho també ets tu.

Per això des de la CNT només et demanem que siguis conscient del valor de t
vegis que una tasca és perillosa, no la facis. Quan vegis que les condicions de segu
les adequades, denuncia-les. Saber dir davant un risc, NO, i apartar-se d’aqueix ritm
producció i presses que només porta a pensar que les coses no han de funcionar a
les coses abans de fer-les i evitarem lamentacions. Es tracta de tenir respecte, resp
mateix.

Si nosaltres, treballadors i treballadores, no aturem els accidents laborals, no
ningú.

MANIFEST 1 DE MAIG
CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA I SINDICAL
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Volem aprofitar la diada del Primer de Maig
per recordar-vos quina  és la situació actual
del procés judicial contra simpatitzants i
afiliades de la CNT mallorquina arran de la
violenta situació provocada per la Policia
Nacional espanyola en la manifestació
convocada pel
nostre sindicat el
Primer de Maig de
2001. Com a
conseqüència
d'aquella jornada,
15 persones es
troben encausades.

Cal recordar
que durant el 2001
aquest sindicat es
va mobilitzar
decididament per
recuperar un local que forma part del
patrimoni sindical acumulat a Ciutat,
patrimoni  que s'ha construït amb les
aportacions que el franquisme robava cada
mes a les treballadores. En aquest local van
estar-hi allotjats els Jutjats del Social fins a
l'any 2000 i una vegada traslladats a una
nova localització, l'espai havia de ser cedit a
la UGT i a la patronal.

La CNT considera que en aquest edifici
de quatre plantes un dels espais ha de ser
per a ella. Donat el greuge que significa
l'incompliment per part de l'Estat de les
sentències i acords en favor de la
Confederació en matèria de devolució de
patrimoni sindical, es decideix passar a
l'acció i ocupar-lo. L'ocupació es materialitza
el 7  de gener i el desallotjament dos dies
després. Set companyes resultaren
detingudes amb càrrecs. 

La idea de recuperar aquest local no
s'abandona i es torna a ocupar el 29 d'abril.
Es desallotja el mateix dia i dos companys
són detinguts i posats a disposició judicial.
L'edifici queda vigilat de forma permanent
pels cossos repressius de l'Estat.

El Primer de Maig un centenar de

persones es va manifestar darrere de la
nostra pancarta en una manifestació on es
podia veure la indignació produïda pels fets
de dos dies abans. En el recorregut es va
passar per davant del local reivindicat que
continuava vigilat pels de blau. La gent es

va concentrar al
davant i després
d'uns instants tres
persones van sortir
per les finestres
amb pancartes
reivindicant la
devolució del
patrimoni sindical.
En veure aquella
reocupació, resultat
de la seva
negligència, la

policia no va saber negociar la situació.
Després de comprovar que els agents no es
movien de la porta, la gent va tractar
d'entrar i els nacionals van carregar contra
la multitud. La resposta de les agredides
protegint-se no es va fer esperar i a partir
d'aquí es van produir carreres pel centre de
la ciutat. En un principi només tres persones
varen ser detingudes. Durant les següents
hores la policia va detenir cinc  persones pel
carrer i algunes més van ser retingudes.
Una altra va ser detinguda  a la porta de
comissaria quan anava a  informar-se de la
situació de les detingudes. Quatre
companys són acusats per la policia sense
ser detinguts. Està més que demostrat que
un d'aquests no es trobava en la
manifestació, tot un exemple de persecució.
Dues persones més són detingudes
setmanes després dels fets.

Les 15 persones estan acusades de
desordres públics, vuit d'elles, a més, són
acusades d'atemptat, danys i faltes de
lesions. Per un se sol·liciten quatre anys de
presó, per set es demanen dos anys i mig i
per a la resta un any de presó. Per a vuit se
sol·liciten multes de 23 mesos a raó de 180

€ al mes, i per a tothom la responsabilitat
civil dels danys causats a cotxes particulars i
a vehicles policiacs valorats al voltant dels
14.000 €. 

Quatre anys després ens trobem que el
local continua tenint les portes i les finestres
del primer pis tapiades. L'Estat prefereix
tenir-lo tancat que tornar-lo a les
treballadores. De la seva banda i a pesar de
la repressió la CNT continuarà reivindicant
el patrimoni tant històric com acumulat amb
totes les accions necessàries.

El  judici a les companyes s'està
esperant per a enguany. Les acusades
estan organitzant activitats per recaptar fons
i s'està preparant la defensa. Des de
l'Assemblea d'Acusades i del sindicat de la
CNT de Palma seguirem informant de la
situació d'aquest procés que no té altre
objectiu que escarmentar la gent que
activament reclama els seus drets. Estan

molt equivocats. Pensem que deuen ser la
solidaritat i el suport mutu els que els ho
demostraran. 

Des d'aquestes línies us convidem a
participar, de la manera que us sigui
possible, en la campanya que amb aquest
escrit comencem. Es pot fer de diferents
maneres: fent difusió d’aquesta informació,
distribuint bons de suport, realitzant
activitats per recaptar fons... Quan arribi el
moment es farà una crida a accions
solidàries i actes de denúncia. 

Per a aportacions econòmiques s'ha
obert un compte corrent a La Caixa amb el
número 2100-0011-89-0109148843.

Quedem amb el compromís de seguir
informant.

Salut i anarcosindicalisme.

Secretaria de jurídica del Sindicat d’Oficis
Diversos de Palma de la CNT-AIT

BONS DE SUPORT I SOLIDARITAT
Us comuniquem que els bons de suport de la campanya de solidaritat amb les acusades
pels fets del Primer de Maig de 2001 ja estan disponibles.

Els bons són de 5 €. Si el vostre sindicat, col·lectiu, associació, en vol distribuir, el
procediment és el següent. Hem decidit que per una distribució efectiva el millor és que els
bons es distribueixin pagant-los per avançat. No hi ha mínim ni màxim. Simplement cal fer
l'ingrés dels bons que es vulguin demanar al compte corrent de La Caixa amb el número
2100-0011-89-0109148843 i enviar-nos per correu o fax la còpia del rebut i l'adreça on
s'han d'enviar.

Tota contribució, per petita que sigui, és necessària.
Solidaritat, la nostra eina de lluita.

CNT de Palma
Apartat de correus 1566 - 07080 PALMA

Telèfon i fax 971726461

1 DE MAIG DE 2001
15 PERSONES ENCAUSADES PER

REIVINDICAR EL PATRIMONI SINDICAL



Volem aprofitar la diada del Primer de Maig
per recordar-vos quina  és la situació actual
del procés judicial contra simpatitzants i
afiliades de la CNT mallorquina arran de la
violenta situació provocada per la Policia
Nacional espanyola en la manifestació
convocada pel
nostre sindicat el
Primer de Maig de
2001. Com a
conseqüència
d'aquella jornada,
15 persones es
troben encausades.

Cal recordar
que durant el 2001
aquest sindicat es
va mobilitzar
decididament per
recuperar un local que forma part del
patrimoni sindical acumulat a Ciutat,
patrimoni  que s'ha construït amb les
aportacions que el franquisme robava cada
mes a les treballadores. En aquest local van
estar-hi allotjats els Jutjats del Social fins a
l'any 2000 i una vegada traslladats a una
nova localització, l'espai havia de ser cedit a
la UGT i a la patronal.

La CNT considera que en aquest edifici
de quatre plantes un dels espais ha de ser
per a ella. Donat el greuge que significa
l'incompliment per part de l'Estat de les
sentències i acords en favor de la
Confederació en matèria de devolució de
patrimoni sindical, es decideix passar a
l'acció i ocupar-lo. L'ocupació es materialitza
el 7  de gener i el desallotjament dos dies
després. Set companyes resultaren
detingudes amb càrrecs. 

La idea de recuperar aquest local no
s'abandona i es torna a ocupar el 29 d'abril.
Es desallotja el mateix dia i dos companys
són detinguts i posats a disposició judicial.
L'edifici queda vigilat de forma permanent
pels cossos repressius de l'Estat.

El Primer de Maig un centenar de

persones es va manifestar darrere de la
nostra pancarta en una manifestació on es
podia veure la indignació produïda pels fets
de dos dies abans. En el recorregut es va
passar per davant del local reivindicat que
continuava vigilat pels de blau. La gent es

va concentrar al
davant i després
d'uns instants tres
persones van sortir
per les finestres
amb pancartes
reivindicant la
devolució del
patrimoni sindical.
En veure aquella
reocupació, resultat
de la seva
negligència, la

policia no va saber negociar la situació.
Després de comprovar que els agents no es
movien de la porta, la gent va tractar
d'entrar i els nacionals van carregar contra
la multitud. La resposta de les agredides
protegint-se no es va fer esperar i a partir
d'aquí es van produir carreres pel centre de
la ciutat. En un principi només tres persones
varen ser detingudes. Durant les següents
hores la policia va detenir cinc  persones pel
carrer i algunes més van ser retingudes.
Una altra va ser detinguda  a la porta de
comissaria quan anava a  informar-se de la
situació de les detingudes. Qu
companys són acusats per la policia se
ser detinguts. Està més que demostrat 
un d'aquests no es trobava en 
manifestació, tot un exemple de persecu
Dues persones més són detingu
setmanes després dels fets.

Les 15 persones estan acusades
desordres públics, vuit d'elles, a més, 
acusades d'atemptat, danys i faltes 
lesions. Per un se sol·liciten quatre anys
presó, per set es demanen dos anys i m
per a la resta un any de presó. Per a vu
sol·liciten multes de 23 mesos a raó de 

€ al mes, i per a tothom la responsabilitat
civil dels danys causats a cotxes particulars i
a vehicles policiacs valorats al voltant dels
14.000 €. 

Quatre anys després ens trobem que el
local continua tenint les portes i les finestres
del primer pis tapiades. L'Estat prefereix
tenir-lo tancat que tornar-lo a les
treballadores. De la seva banda i a pesar de
la repressió la CNT continuarà reivindicant
el patrimoni tant històric com acumulat amb
totes les accions necessàries.

El  judici a les companyes s'està
esperant per a enguany. Les acusades
estan organitzant activitats per recaptar fons
i s'està preparant la defensa. Des de
l'Assemblea d'Acusades i del sindicat de la
CNT de Palma seguirem informant de la
situació d'aquest procés que no té altre
objectiu que escarmentar la gent que
activament reclama els seus drets. Estan

molt equivocats. Pensem que deuen ser la
solidaritat i el suport mutu els que els ho
demostraran. 

Des d'aquestes línies us convidem a
participar, de la manera que us sigui
possible, en la campanya que amb aquest
escrit comencem. Es pot fer de diferents
maneres: fent difusió d’aquesta informació,
distribuint bons de suport, realitzant
activitats per recaptar fons... Quan arribi el
moment es farà una crida a accions
solidàries i actes de denúncia. 

Per a aportacions econòmiques s'ha
obert un compte corrent a La Caixa amb el
número 2100-0011-89-0109148843.

Quedem amb el compromís de seguir
informant.

Salut i anarcosindicalisme.

Secretaria de jurídica del Sindicat d’Oficis
Diversos de Palma de la CNT-AIT

1 DE MAIG DE 2001
15 PERSONES ENCAUSADES PER

REIVINDICAR EL PATRIMONI SINDICAL
atre

nse
que

la
ció.
des

 de
són
de

 de
ig i

it se
180

BONS DE SUPORT I SOLIDARITAT
Us comuniquem que els bons de suport de la campanya de solidaritat amb les acusades
pels fets del Primer de Maig de 2001 ja estan disponibles.

Els bons són de 5 €. Si el vostre sindicat, col·lectiu, associació, en vol distribuir, el
procediment és el següent. Hem decidit que per una distribució efectiva el millor és que els
bons es distribueixin pagant-los per avançat. No hi ha mínim ni màxim. Simplement cal fer
l'ingrés dels bons que es vulguin demanar al compte corrent de La Caixa amb el número
2100-0011-89-0109148843 i enviar-nos per correu o fax la còpia del rebut i l'adreça on
s'han d'enviar.

Tota contribució, per petita que sigui, és necessària.
Solidaritat, la nostra eina de lluita.

CNT de Palma
Apartat de correus 1566 - 07080 PALMA

Telèfon i fax 971726461



TREBALLADORS, CADA DIA

HA DE SER NOSTRE!

NOSALTRES MOVEM EL MÓN
Un caramull d’hores extra, contractes temporals, contractes de final
d’obra, treballar sense estar assegurat, monotonia, llargs
desplaçaments fins al lloc de feina, males paraules amb el jefe,
manca de seguretat, atur, reduccions de plantilla, acomiadaments
per embaràs, acomiadaments per reclamar els drets, substitució de
treballadors fixos per treballadors temporals, tancament d’indústries
per dur-les a països on els treballadors encara tenen menys drets...

Si ets treballador segur que has viscut o vius una o més
d’aquestes situacions.

Com a treballadors que som, volem dir-te que no confiïs en cap
partit ni sindicat on algú et representi, l’única persona que ha de
representar-te ets tu mateix. Els partits i els sindicats depenen més
de les subvencions gestionades pels qui governen que de la teva
filiació. Per això és que abans de mirar pels teus interessos segur
que miraran pels interessos de qui els «alimenta».

Els sindicats oficials, la patronal i el Govern han aconseguit
convertir les lluites obreres en un absurd joc de vagues simbòliques
que no suposen pèrdues importants per als empresaris i
negociacions dins despatxos on sempre perden els treballadors per
haver deixat a mans d’uns altres la seva lluita i sense haver exercit
cap pressió real sobre l’empresari.

Així, treballador, des de Cultura Obrera et fem una crida perquè
t’informis sobre els teus drets, drets aconseguits gràcies a la lluita
d’altres treballadors. Et fem una crida perquè quan tinguis un
problema laboral o pateixis un injustícia, t’organitzis amb els que la
pateixen juntament amb tu i lluitis de la manera que considereu més
oportuna, recorda que les lleis les han fetes per encaminar els
conflictes cap al seu terreny, així que la vaga sempre serà millor
eina que les denúncies; amb això no volem dir que no hagis de
denunciar sinó que no et conformis amb una denúncia, fes saber a
l’empresari qui l’enriqueix.
Per defensar realment els interessos dels treballadors, els
sindicats han d’estar a mans de treballadors i aquests mateixos
gestionar-los. L’únic sindicat que coneixem des de Cultura Obrera,
que sigui gestionat per treballadors i on els treballadors són qui fan
les propostes i les duen a terme, és la Confederació Nacional del
Treball (CNT).

Des de Cultura Obrera animem tots els treballadors a crear
noves organitzacions d’obrers, sense alliberats, on només els
treballadors tinguin la darrera paraula, i a federar-se amb altres
organitzacions per interès comú.

Col·lectiu editor del periòdic Cultura Obrera



Sol ser habitual, d’algun temps ençà, que els
productes alimentaris portin una etiqueta indicant-
ne la procedència. Així tenim jamón extremeño, vi
del Penedès... i comunistes de les terres
basques. No queda clar si aquests comunistes
són típics
d’aqueixes
terres, produïts
en elles o
residents que hi
viuen i hi
treballen,
segons la
definició que el
ja no honorable
Jordi Pujol va
donar en el seu
moment de la
condició de
nacionalitat dels
seus governats. Les terres basques són plurals a
l’hora de produir comunistes, vol dir que si tal
vegada un posseeix un cossiol de terra basca al
seu balcó mediterrani és possible que li creixi un
comunista o uns quants, en aquest cas tindria una
cèl·lula. A diferència d’altres productes de cossiol,
la planta comunista de les terres basques és
infumable, advertència que hauria de figurar
també a l’etiqueta. Què tindrà la terra quan la
beneeixen? A saber: comunistes. És clar que això
va començar a l’inrevés, l’ideari comunista tenia la
pretensió de crear un home nou per a un món
nou. Eren els comunistes els que creaven les
terres, per tant, en bona ortodòxia el partit en
qüestió hauria d’anomenar-se «Terres basques
dels comunistes». Cent anys, si fa no fa, de
tradició de poder comunista avalarien aquesta
denominació. Com a primera providència Lenin i
Trockij crearen el 1918 els camps comunistes, i
no hi ha hagut cap lloc on els comunistes
mantinguessin el poder on no nasquessin camps i
arxipèlags. Allà on hi ha hagut comunistes al
govern, les terres han començat a produir més
comunistes per via del monocultiu.

Ara resulta que aplicant el precepte leninista
de copejar el capitalisme en la seva baula més
dèbil, aqueixos comunistes terraqüis bascos han
decidit oferir-se a la tropa abertzale per anar
copejant el capitalisme. El nacionalisme va ser un
invent capitalista que servia per copejar el
socialisme universalista i la gent que vivia a la
terra, que no tenia nacionalitat fins que la reberen
dels seus patrons a canvi de seguir llevant-los
plusvàlua. El capitalisme va començar a fabricar
gent amb denominació d’origen: obrer basc, obrer
francès... la qual cosa és molt millor que ser
simplement obrer. L’obrer ja era igual que el

patró, compartia nacionalitat. La terra comuna els
unia. En cas de guerra, tots plegats per alliberar
la terra. L’obrer, el comunista, l’artista, el patró...
lliuren la vida per la terra. La vida, el treball
(naturalment!), l’art, les idees... al servei de la

terra. Cadascú a
(la) sa terra,
doncs és la terra
pàtria a la qual
es deu la vida.
Com el cep dóna
el vi, així la terra
fabrica els
homes i les idees
i l’art... La mare
terra, la mare
pàtria, la mare
que a tots ha
parit. Així resulta
que en comptes

d’haver-hi comunistes a... hi ha comunistes de...
És clar que com que és propi del maquiavelisme
leninista, el projecte consisteix que els
comunistes de les terres basques aconsegueixin,
mitjançant el suport abertzale, que també aquests
són comunistes, arribar al poder i així el partit
podria anomenar-se ja d’una vegada amb el nom
que li és propi: «Terres basques dels
comunistes», i ja se sap que on mana comunista
no mana mariner. Naixerien, així ha estat sempre
fins ara, nous camps i arxipèlags, això sí, molt
bascos. Fins i tot podrien denominar-se, en
homenatge a la tradició, Arxipèlag Gudari, per
posar un exemple.

I així com als països antany comunistes els
membres dirigents del Partit han passat a ser els
patrons burgesos d’avui, bé pot invertir-se la
tàctica, amb la qual cosa s’evitaria cert vessament
de sang, i els patrons bascos d’avui podrien ser
els membres de la nomenklatura de demà. Els
ciutadans de les terres basques, ja convençuts
que són indubtablement de les terres, com ho
eren en el feudalisme, viurien la utopia lliure de
vassallatge a nacions estrangeres, i tan contents
amb els seus senyors feudals del Partit. «A mon
fill només li pego jo», dirà la pàtria. Ja és sabut
que cada producte té la seva denominació
d’origen, i ja alliberats d’altra denominació que no
els correspongui, els serfs de la nova gleva
podran viure reconciliats amb la seva identitat, i
tindran patrons autèntics, bascos, com ha de ser.
Quan morís un ciutadà el bisbe de la terra li
recomanarà al Déu del Cel per haver honorat son
pare i sa mare, la mare-pàtria, i al no creient se li
podria dir allò de «que la terra et sigui lleu»...
Quan fou mort el combregaren!

Ignasi de Llorens

DENOMINACIÓ D’ORIGEN



A tots nosaltres ens ha sorprès i entristit la
notícia que el company Enric Marco fos un
impostor. L’any passat vam gaudir de la
seva presència a Palma, on es va desplaçar
acceptant la invitació que li vam llaçar
perquè fes una xerrada
sobre els camps de
concentració nazis. Alguns
ja coneixíem Marco dels
anys d’això que s’ha vingut
anomenant Transició, quan
va ser el secretari general de
la CNT, una CNT de prop de
tres-cents m il afiliats que
van decidir confiar-li la gestió
de portar la representació de
l’organització. Enric va
assumir la difícil i incòmoda
tasca de donar la cara
durant aquells anys, i se li
poden discutir aspectes
concrets de l’enfocament
donat als problemes
d’aleshores, però la impostura descoberta
ara, que ha confessat que no va estar mai
en cap camp de concentració, malgrat haver
sostingut el contrari durant trenta anys, no
invalida la seva actuació en altres aspectes.
Què fàcil és ara apuntar-se al linxament
general! Enric Marco ha estat un company
destacat, valent i abnegat durant tota sa
vida, i encara que no hàgim estat d’acord
amb la seva manera de concebre
l’actualització de l’anarcosindicalisme, o els
seus enfocaments a diverses qüestions,
això no és obstacle per ara sortir a
desmarcar-se per la via d’apuntar-se al
linxament orquestrat pels mitjans de
comunicació, sempre assedegats
d’escàndols, i per les institucions, molt
dignes elles, que van negant-li el pa i la sal
a qui abans convidava a les seves
cerimònies.

Els psicòlegs ens ho expliquen: som
davant un cas de megalomania. Els
columnistes dels periòdics i els tertulians de
la ràdio, els dispensadors de judicis morals
de la nostra època, ens donen el seu
veredicte: Marco és un pocavergonya. Els
seus companys de lluita sindical es
desmarquen: ja va ser expulsat al seu

moment... i hi ha pressa, molta pressa a
condemnar-lo, perquè com més prest se’l
condemni i més dura sigui la condemna,
abans se salvaran i quedaran bé els
condemnadors.

Nosaltres no volem
sumar-nos a aquest esforç
benpensant de fer llenya de
l’arbre caigut, però no ens
podem estar d’intentar
comprendre el que ha
esdevingut i oferir algunes
reflexions als qui van assistir
a aquella xerrada que a
tothom va emocionar i que
va organitzar el nostre
Ateneu.

Sembla ser que va ser
l’any 1978 quan Enric va
decidir magnificar
l’experiència repressiva que
havia patit per part de la
Gestapo: detenció, tortura i

empresonament en una cel·la de càstig
durant un mes, després de ser descobert
quan feia sabotatge als tallers on treballava,
a Alemanya. Li degué semblar que inventant
que després havia estat internat en un camp
servia més a la denúncia del nazisme. Així
la seva història tindria més «ganxo», ha
confessat. D’aquí ve el seu fatal error. Enric
va creure en això del tot per l’audiència, i es
va valer de la utilització de la càrrega
emotiva d’un protagonisme en primera
persona per denunciar uns fets que no va
viure. El seu error és també el de tots, que
ens deixem portar per l’emotiu, per
l’escabrós... amb la major facilitat, que ens
deixem convertir en audiència. Tot per
l’audiència és una actualització d’allò que
diu que el fi justifica els mitjans. Per a un
llibertari com Enric Marco és especialment
greu incórrer en aquest principi
maquiavèl·lic, jesuític, leninista, precisament
perquè si alguna cosa és el pensament
llibertari és la negació radical d’aquest. El fi
no justifica els mitjans, perquè són els
mitjans triats els que es converteixen
sempre en fins en si mateixos. Enric ara ho
hauria de saber. I tothom hauria d’aprendre
del seu error. A Enric no se’l condemna pels

seus fins, la difusió de la crítica al nazisme,
sinó pels mitjans emprats, la impostura. Diu
en descàrrec seu que va voler donar veu als
que no la tenien, consigna de la teologia de
l’alliberament, però l’elecció fatal dels
mitjans ha fet que en comptes de veu hagi
aconseguit sembrar el silenci, i que s’instal·li
la desconfiança davant el testimoni de qui sí
va patir els rigors dels camps de
concentració. El mitjà ha substituït el fi,
perquè vivim en un món d’accions, no de
motivacions, i si l’acció no guarda
concordança amb el fi, el fi resta substituït
pel mitjà. Camus ens ho va advertir: «Amb
bones intencions s’ha matat molta gent.»
Amb el cas d’Enric Marco s’evidencia que
per donar veu s’ha aconseguit el silenci.

Enric ha tingut la valentia de donar la

cara, de sortir a explicar la seva pertinaç
mentida, la que ell va ordir al servei de la
veritat. Altres, sens dubte, s’haurien amagat
sota el llit, però Enric ha tret el seu tarannà
de lluitador fins al final. I ara què? Doncs a
reconstruir la veritat, a evitar la impostura i a
afirmar, amb major convenciment si és
possible, que el fi no justifica els mitjans, i a
procurar no convertir-nos en audiència. Ara
més que mai cal escoltar els testimonis del
nazisme, encara que no tinguin un discurs
florit ni ben embastat ni sàpiguen
commoure... la veritat no cal que vagi
disfressada amb les argúcies de la retòrica,
sobretot quan el seu propòsit no és
aconseguir adeptes ni audiències, perquè la
veritat es justifica per ella mateixa.

Ateneu Llibertari Estel Negre

D U E S  R E S P O S T E S  A  L ’ A T Z A R
Hola companys,

Aquí ja sabíem que això que explicava l'Enric Marcos no podia ser, fins i tot l'assumpte
de la seva joventut a barris com la Trinitat Vella, que en aquells moments devien tenir
quatre cases, o la seva suposada impremta clandestina. Però això no és res més que el
pacte de silenci de la Transició pel qual no es parlava d'aquestes coses; si se’n parlava,
però, a locals com el de l'Ateneu Enciclopèdic Popular o en alguns sindicats, de fet
nosaltres no hem fet altra cosa que parlar d'aquestes coses, i aviat nosaltres també podrem
dir que vàrem estar a la Columna Durruti.

Marcos no és l'únic que s’ha fabricat una història, i aquests han estat o són entre
nosaltres. Si Franco va morir al llit, 40 anys són massa anys sense fer res i s’havia de
fabricar una història. Els que varen fer alguna cosa pagaren amb l’exili, amb molts anys de
presó o amb la mort.

El que passà és que Marcos ha arribat massa amunt i ha ferit la sensibilitat de polítics i
periodistes.

Bé, això és el que penso i crec.
Salut!

Manel Aisa Pàmpols, historiador
_________________________________________________________________________

OK. D’acord en gran part amb això d’en Marco. De tota manera, que s’actuï en descàrrec
seu, que se l’intenti comprendre, que no se’l linxi, no significa que, objectivament, veiem
que ara, amb aquesta CAGADA, amb aquest trist assumpte, ens ha fet una mala jugadeta
a tots els qui intentem que la nostra societat torni a pensar aquells fets, i reconegui en el
seu si aquelles actituds que la portaren per una senda que diu no voler tornar a trepitjar
mentre balla sobre els seus passos innocentment.

La qüestió és el dany que ens ha fet a tots i l’imperdonable dany que els fa a la resta de
«protagonistes» d’uns fets impossibles de posar al servei de res, llevat de l’oblit que és on
haurien de quedar si no fos pel perill que representa la nostra manera de comportar-nos,
sempre igual.

En una societat vertaderament democràtica on regnés el respecte per a tothom no ens
caldria convertir en propaganda el record.

Una salutació i ànim personal per a tots.
Pere Vaquer, arquitecte

ENRIC MARCO, TOT PER L’AUDIÈNCIA



A tots nosaltres ens ha sorprès i entristit la
notícia que el company Enric Marco fos un
impostor. L’any passat vam gaudir de la
seva presència a Palma, on es va desplaçar
acceptant la invitació que li vam llaçar
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concrets de l’enfocament
donat als problemes
d’aleshores, però la impostura descoberta
ara, que ha confessat que no va estar mai
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amb la seva manera de concebre
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seus enfocaments a diverses qüestions,
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d’escàndols, i per les institucions, molt
dignes elles, que van negant-li el pa i la sal
a qui abans convidava a les seves
cerimònies.

Els psicòlegs ens ho expliquen: som
davant un cas de megalomania. Els
columnistes dels periòdics i els tertulians de
la ràdio, els dispensadors de judicis morals
de la nostra època, ens donen el seu
veredicte: Marco és un pocavergonya. Els
seus companys de lluita sindical es
desmarquen: ja va ser expulsat al seu

moment... i hi ha pressa, molta pressa a
condemnar-lo, perquè com més prest se’l
condemni i més dura sigui la condemna,
abans se salvaran i quedaran bé els
condemnadors.

Nosaltres no volem
sumar-nos a aquest esforç
benpensant de fer llenya de
l’arbre caigut, però no ens
podem estar d’intentar
comprendre el que ha
esdevingut i oferir algunes
reflexions als qui van assistir
a aquella xerrada que a
tothom va emocionar i que
va organitzar el nostre
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Sembla ser que va ser
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l’experiència repressiva que
havia patit per part de la
Gestapo: detenció, tortura i

empresonament en una cel·la de càstig
durant un mes, després de ser descobert
quan feia sabotatge als tallers on treballava,
a Alemanya. Li degué semblar que inventant
que després havia estat internat en un camp
servia més a la denúncia del nazisme. Així
la seva història tindria més «ganxo», ha
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persona per denunciar uns fets que no va
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ens deixem portar per l’emotiu, per
l’escabrós... amb la major facilitat, que ens
deixem convertir en audiència. Tot per
l’audiència és una actualització d’allò que
diu que el fi justifica els mitjans. Per a un
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greu incórrer en aquest principi
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perquè si alguna cosa és el pensament
llibertari és la negació radical d’aquest. El fi
no justifica els mitjans, perquè són els
mitjans triats els que es converteixen
sempre en fins en si mateixos. Enric ara ho
hauria de saber. I tothom hauria d’aprendre
del seu error. A Enric no se’l condemna pels

seus fins, la difusió de la crítica al nazisme,
sinó pels mitjans emprats, la impostura. Diu
en descàrrec seu que va voler donar veu als
que no la tenien, consigna de la teologia de
l’alliberament, però l’elecció fatal dels
mitjans ha fet que en comptes de veu hagi
aconseguit sembrar el silenci, i que s’instal·li
la desconfiança davant el testimoni de qui sí
va patir els rigors dels camps de
concentració. El mitjà ha substituït el fi,
perquè vivim en un món d’accions, no de
motivacions, i si l’acció no guarda
concordança amb el fi, el fi resta substituït
pel mitjà. Camus ens ho va advertir: «Amb
bones intencions s’ha matat molta gent.»
Amb el cas d’Enric Marco s’evidencia que
per donar veu s’ha aconseguit el silenci.

Enric ha tingut la valentia de donar la

D U E S  R E S P O S T
Hola companys,

Aquí ja sabíem que això que explicava l'Enr
de la seva joventut a barris com la Trinitat V
quatre cases, o la seva suposada impremta cl
pacte de silenci de la Transició pel qual no es
però, a locals com el de l'Ateneu Enciclopè
nosaltres no hem fet altra cosa que parlar d'aqu
dir que vàrem estar a la Columna Durruti.

Marcos no és l'únic que s’ha fabricat una
nosaltres. Si Franco va morir al llit, 40 anys s
fabricar una història. Els que varen fer alguna c
presó o amb la mort.

El que passà és que Marcos ha arribat mas
periodistes.

Bé, això és el que penso i crec.
Salut!

______________________________________

OK. D’acord en gran part amb això d’en Marco
seu, que se l’intenti comprendre, que no se’l l
que ara, amb aquesta CAGADA, amb aquest t
a tots els qui intentem que la nostra societat to
seu si aquelles actituds que la portaren per un
mentre balla sobre els seus passos innocentme

La qüestió és el dany que ens ha fet a tots i
«protagonistes» d’uns fets impossibles de posa
haurien de quedar si no fos pel perill que repr
sempre igual.

En una societat vertaderament democràtica
caldria convertir en propaganda el record.

Una salutació i ànim personal per a tots.

ENRIC MARCO, TOT PER L’AUDIÈNCIA
 cara, de sortir a explicar la seva pertinaç
mentida, la que ell va ordir al servei de la
veritat. Altres, sens dubte, s’haurien amagat
sota el llit, però Enric ha tret el seu tarannà
de lluitador fins al final. I ara què? Doncs a
reconstruir la veritat, a evitar la impostura i a
afirmar, amb major convenciment si és
possible, que el fi no justifica els mitjans, i a
procurar no convertir-nos en audiència. Ara
més que mai cal escoltar els testimonis del
nazisme, encara que no tinguin un discurs
florit ni ben embastat ni sàpiguen
commoure... la veritat no cal que vagi
disfressada amb les argúcies de la retòrica,
sobretot quan el seu propòsit no és
aconseguir adeptes ni audiències, perquè la
veritat es justifica per ella mateixa.

Ateneu Llibertari Estel Negre

E S  A  L ’ A T Z A R

ic Marcos no podia ser, fins i tot l'assumpte
ella, que en aquells moments devien tenir
andestina. Però això no és res més que el
 parlava d'aquestes coses; si se’n parlava,
dic Popular o en alguns sindicats, de fet
estes coses, i aviat nosaltres també podrem

 història, i aquests han estat o són entre
ón massa anys sense fer res i s’havia de
osa pagaren amb l’exili, amb molts anys de

sa amunt i ha ferit la sensibilitat de polítics i

Manel Aisa Pàmpols, historiador
___________________________________

. De tota manera, que s’actuï en descàrrec
inxi, no significa que, objectivament, veiem
rist assumpte, ens ha fet una mala jugadeta
rni a pensar aquells fets, i reconegui en el
a senda que diu no voler tornar a trepitjar

nt.
 l’imperdonable dany que els fa a la resta de
r al servei de res, llevat de l’oblit que és on
esenta la nostra manera de comportar-nos,

 on regnés el respecte per a tothom no ens

Pere Vaquer, arquitecte



1
Fa tres milions d’anys que na Lucy va
començar a caminar sobre les dues cames,
allà, a la mítica Etiòpia de Bob Marley i el
seu reggae perfumat de maria. Des d’aquell
dia allò que alguns anomenen prehumanitat
no ha deixat de moure’s i escampar-se per
tot el planeta. Però no acaba aquí la cosa,
perquè la pròxima parada és l’espai
interestelar, quan convertirem totes
aquestes pel·lícules de ciència-ficció en
realitat, perquè de qualque manera, per a
sobreviure, necessitam trobar aigua a Mart
ben aviat o a la lluna de Júpiter o a ...

Bé, deia tot això perquè es vegi
clarament que això de l’emigració no és una
cosa nova, una cosa que hagi succeït així
de cop i volta, ans al contrari, és un fet més
vell que el pastar. Els homes i les dones es

---------------------------------------------------
mouen per amunt i per avall d’aquest abans
gran i ara petit planeta, arrossegant les
seves manies, les seves passions, els seus
amors, les seves guerres, els seus somnis,
cercant un paradís més imaginat que real
on, finalment, trobaran la pau perpètua i la
prosperitat, i podran construir una cabana
on descansar del viatge i tenir més fills que,
al seu torn, també hauran de partir horitzó
enllà a cercar el propi tros de paradís,
formant així una cadena que no té aturall,
on veim homes i dones que caminen i
caminen cercant el foc, fills d’una
insatisfacció interior que els fa estrangers a
tot arreu, que els fa emigrants del seu propi
passat, vivint sempre en un domicili
provisional, esperant arribar a part o banda,
esperant i desesperant...

2
Les darreres dècades, però, aquesta gran
moguda ha rebut un nou impuls, un impuls
que té l’arrel en el començament de l’era del
capitalisme. La globalització, per tant, no és
la causa de les emigracions en massa;
aquestes ja començaren en el XIX i
seguiren en el XX. El món ja és conegut en
la seva totalitat, no hi ha llocs deshabitats
per descobrir i per a construir nous
paradisos, les fàbriques necessiten mà
d’obra barata i els homes i les dones es
tornen a moure amunt i avall: del camp a la
ciutat, d’una ciutat a una altra ciutat, de país
en país, de continent en continent, entre
altres raons perquè la globalitazació
econòmica ja existia abans que se’n parlàs,
perquè el capitalisme sempre ha estat
global, sempre ha actuat com si el món fos
una unitat de producció i les persones un
accident que feia falta per a fer funcionar els
seus mecanismes engreixats amb al sang
de l’exclasse obrera.

El que ha determinat els darrers canvis
ha estat l’evolució del transport2, que ha
permès organitzar la producció d’una
manera transnacional i ha produït l’abolició
de les distàncies i el temps. Tot això, amanit
amb unes enormes gotes de
fonamentalisme del lliure mercat, ha fet que
els desplaçaments, tan individuals com de
masses, tant per qüestions de les diferents

emigracions com pel turisme, sigui d’una
gran enormitat i que, d’una manera lenta
però sense pausa, vagi posant en perill les
pròpies estructures físiques i mentals del
planeta. Perquè moure tota aquesta gran
quantitat d’aparells i màquines amb una
energia antediluviana que, a més, és
escassa, cara i assassina, està portant la
Terra a una situació límit que encara no se
sap com pot acabar.

3
I el cinema no podia deixar de filmar-ho,
perquè aquest tràveling cap al paradís és
força cinematogràfic: homes i dones
caminant per selves i deserts, per camins de
cabra, de carro, de pedra, a peu, amb
carretons, més tard per la mar, en vaixells, a
vela, a vapor, per carreteres d’asfalt, per
autopistes sense final, volant per l’espai,
sempre esperant arribar i, a vegades, fent-
ho o enfonsant-se com els emigrants de
tercera o quarta del Titanic, tot això
acompanyat per una banda sonora que tant
pot ser de marxa triomfal com de trist
funeral. Perquè el cinema té això, sempre
troba la música adequada per a cada
ocasió!

 les pel·lícules són variades, com ho és
la pròpia emigració, que procedeix de
diferents causes i diferents motivacions:
econòmica, política, social, religiosa...

TRÀVELING CAP AL PARADÍS
· CINEMA I IMMIGRACIÓ ·

Estranger
I m a g i n a ’ t  v i v i n t  en  u n a  e s t r a n ya  i  o b s cu r a  c i u t a t  d u r a n t  v i n t  a n ys .

H i  h a  a l g u n s  h a b i t a c l e s  t è t r i c s  a l  co s t a t  e s t
i  u n  d ’ e l l s  é s  t eu .  Al  r e p l à ,  e s co l t e s

l ’ e co  d e l  t e u  a c c e n t  e s t r a n g e r  e s c a l e s  a va l l .  P en s e s
e n  u n a  l l e n g u a  p rò p i a  i  h i  p a r l e s .

D e s p r é s  e s c r i u s  a  c a s a .  L a  ve u  d i n s  e l  t eu  c ap
r e c i t a  l a  c a r t a  en  u n  d i a l e c t e  l o c a l ;  d a r r e r a  d ’ a i xò

é s  e l  s o  d e  l a  t e va  m a r e  c a n t a n t - t e ,
d e s  d e  f a  t o t  a q u e s t  t e mp s ,  i  a r a  n o  s a p s

p e r q u è  p l o r e n  e l s  t eu s  u l l s  i  q u i n a  é s  l a  p a r au l a  p e r  d i r - h o .

U s e s  e l  t r a n s p o r t  p ú b l i c .  F a s  f e i n a .  D o r m s .  I m ag i n a  q u e  u n a  n i t
va r e s  ve u r e  u n  n o m  p i n t a t  en  ve r m e l l  p e r  t u

e n  u n a  p a r e t  d e  t o t x o s .  Un  n o m d ’ o d i .  V e r m e l l  c o m l a  s an g .
N e va  e n  e l s  c a r r e r s ,  s o t a  e l s  l l u m s  d e  n eó ,

c o m  s i  aq u e s t  l l o c  s ’ h a g u é s  e s mi c o l a t  ab a n s  q u e  e l s  t e u s  u l l s .

I  a  l a  x a r c u t e r i a ,  d e  t a n t  en  t a n t ,  l e s  mo n e d e s
a  l a  t e va  p a l m a  n o  h o  a c l a r i r a n .  I n c a p a ç  d ’ a r t i cu l a r

p e r q u è  a i x ò  n o  é s  c a  t e va ,  a p u n t e s  a  l a  f ru i t a .  I m a g i n a
q u e  u n  d e  vo s a l t r e s  d i u :  N o  s é  q u è  p r e t én  a q u e s t a  g en t .

S e m b l a  q u e  n o m é s  v a n  a  d o r mi r  i  a  so mi a r .  I m ag in a  a i x ò .
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quantitat d’aparells i màquines amb una
energia antediluviana que, a més, és
escassa, cara i assassina, està portant la
Terra a una situació límit que encara no se
sap com pot acabar.
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I el cinema no podia deixar de filmar-ho,
perquè aquest tràveling cap al paradís és
força cinematogràfic: homes i dones
caminant per selves i deserts, per camins de
cabra, de carro, de pedra, a peu, amb
carretons, més tard per la mar, en vaixells, a
vela, a vapor, per carreteres d’asfalt, per
autopistes sense final, volant per l’espai,
sempre esperant arribar i, a vegades, fent-
ho o enfonsant-se com els emigrants de
tercera o quarta del Titanic, tot això
acompanyat per una banda sonora que tant
pot ser de marxa triomfal com de trist
funeral. Perquè el cinema té això, sempre
troba la música adequada per a cada
ocasió!

 les pel·lícules són variades, com ho és
la pròpia emigració, que procedeix de
diferents causes i diferents motivacions:
econòmica, política, social, religiosa...



Pel·lícules com Our Daily Bread (King
Vidor, 1934), I remember Mama (George
Stevens, 1948), The Grapes of Wrath (John
Ford, 1940) i America, America (Elia Kazan,
1963), tracten de mostrar-nos diferents
aspectes del fet de canviar d’aires. Hi
podríem afegir Joe Hill (Bo Widerberg,
1971), Angst essen Seele auf (Rainer W.
Fassbinder, 1973), Espaldas mojadas
(Alejandro Galindo, 1953), on veim
europeus, musulmans o mexicans
perseguint el paradís, molts d’ells amb no
gaire fortuna.

Finalment hi podríem posar Guarapo
(Teodoro y Santiago Ríos, 1987), on veim
els emigrants canaris que fugen en massa
cap a Veneçuela, la vuitena illa canària3, per
escapar, com sempre, dels fantasmes i de la
misèria.

Potser ens faltaria una pel·lícula sobre
l’emigració mallorquina del segle XX, sobre
aquell naufragi social que es deia fer les
amèriques. De moment, però, només en
tenim el títol: Operació Mapau.

Per tant, el cinema sobre emigracions no
és una cosa d’ara. Ja a Hollywood, Curtis
Marez4 suggereix que la presència
postrevolucionària mexicana va influir en
l’emergència i consolidació del cinema. I així
fins ara, en què la indústria cinematogràfica
ha tractat el tema de l’emigració segons el
moment i segons les circumstàncies.

A l’Estat espanyol, sense anar més lluny,
entre el gener de 2000 i desembre de 2002,
es varen estrenar un total de 287
pel·lícules5, 67 de les quals tenen algun
personatge estranger.

A Europa ha donat, com a mínim, dos
moviments cinematogràfics d’artistes
provinents de la immigració i que, a més,
tracten el tema.

A França hi ha el cinema beur,6 un
moviment transnacional que explora la
identitat de la segona generació
d’immigrants d’Algèria, una generació que
ha ocupat els barris més marginals de les
grans ciutats i que s’ha enfrontat a la França
blanca i cristiana.

A Gran Bretanya hi tenim un altre
moviment entorn dels immigrants sud-
asiàtics, en el qual destaca la realitzadora
Gurinder Chadha,7 que a les seves
pel·lícules dóna prioritat als temes de raça,
classe i gènere.

Els dos moviments, idò, tenen la
característica que fan pel·lícules amb la visió
dels «altres» i des d’un «altre» punt de vista.
Ja no es tracta de la mirada d’un de
«nosaltres», que mira l’emigració com un
fenomen que l’afecta però que, en el fons, el
sent llunyà i que, a vegades, fins i tot fa
crítica social o «denúncia», però ho mira tot
des de l’altra banda. Això és una altra cosa:
són els «altres» implicats els qui expliquen
la seva versió dels fets i aquesta versió,
encara que ens sobti, també és real, ben
real.

4
I ara, gairebé a l’atzar, hem escollit tres
pel·lícules per tal d’il·lustrar amb exemples
concrets les diferents procedències
geogràfiques i els diferents conflictes que
provoca l’emigració a l’Europa blanca, neta i
polida, i també els conflictes que provoca la
convivència intercultural en un país del sud
de la Mediterrània, on, evidentment, no tot
són flors i violes.

És clar que manquen altres exemples,
com pugui ser l’emigració sud-americana
(Cosas que dejé en La Habana, de
Gutiérrez Aragón i Flores de otro mundo,
d’Icíar Bollaín, per exemple), tan important a

l’Estat espanyol i a la Itàlia8 del Duce
Berlusconi, però ho deixarem per a un altre
piscoanalista més avesat a l’alta dialèctica
espiritual.

5
Cartas de Alou (Montxo Armendáriz, 1990)
Armendens presenta un jove subsaharià
que cerca uns papers desesperadament i va
de feina en feina, d’explotació en explotació,
fins que és enxampat i expulsat. Mentrestant
s’ha enamorat d’una blanca amb el
consegüent conflicte sanguini que això
provoca entre ell i el pare de l’al·lota.

Torna al seu país però amb el cuquet
europeu ja ben ficat dins les seves venes.
Vol tornar, es clar! Aquí és un negre i allà
gairebé és blanc; per tant, conflicte cultural
dins del seu propi cap. Però nosaltres, què
en sabem de tot això? Hem de reconèixer
que encara ens movem amb la imatge del
bon salvatge ben ficadeta dins del cervell,
volem creure que tothom és bo i que, en el
cas d’Àfrica, tot és culpa del colonialisme
europeu, que va destrossar les cultures i les
societats precolonials, on tot era herba
verda i postes de sol meravelloses amb
animals corrent i pasturant per la sabana.

Bé, si aquest paradís terrenal va existir,
jo no ho sé, però que ja no existeix, això vos
ho puc ben assegurar. Perquè Àfrica, amics
meus!, és un gran bordell, on els pallassos i
els monstres9 s’han repartit el pastís d’una
manera tan cruel i espantosa, que arriba a
semblar que no és possible tanta idiotesa:
ho veus i no t’ho acabes de creure!

Així les coses, no ens ha de sorprendre
gens aquest allau de gent que tracten

d’arribar a les nostres platges, i no
precisament com a turistes, perquè allà hi
comanden els bojos i els lladres. El que no
saben els pobrets, és que aquí també hi
comanden els bojos i els lladres, així que,
tots plegats, estam ben arregladets!

6
Last Resort (Pawell Pawlikowski, 2000) ens
mostra l’arribada dels emigrants russos a la
Gran Bretanya. Aquests també escapen
d’un infern, on les màfies han substituït un
Estat, ja prou mafiós, amb milions de morts
sobre la seva espatlla, que ha estat regalat
als nous oligarques amb la complicitat del
FMI.10 Pensau com estan les coses per allà,
que mentre el govern no té diners per a
pagar les pensions, els oligarques venen els
recursos del país i envien maletins replens a
comptes de Suïssa o de Xipre, i ara aquella
gent recorda l’època de Breznev com la
seva edat d’or.11 En fi, tot molt miserable!

I ja tenim els pobres russos viatjant cap
el paradís europeu, esperant trobar una
cosa millor. I què troben? Idò troben el
darrer «Resort», que són com una espècie
de balnearis per a turistes, en decadència,
on les autoritats els instal·len mentre
tramiten els papers, sense saber molt bé
com acabarà tota aquella comèdia
dramàtica i empaperada: perquè vos faceu
una idea, és com si el paradís que
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esperàssiu fos el Balneari 6 de s’Arenal,
envoltat de càmeres de seguretat per a
evitar la vostra fogida i menjant baker beans

de llauna per les orelles. I malgrat tot,
Pawlikowski tracta de mostrar tot aquest
desastre amb unes gotes d’humor, que ens
recorden que fins i tot quan ens trobam en
les pitjors situacions, és possible riure, riure-
se’n d’un mateix i riure-se’n de la nostra
condició... tan i tan humana (?).

7
Un été à La Goulette (Ferid Boughedir,
1996) és una història optimista, almanco
aquesta és la pretensió del seu director, i
ens mostra una visió de la Tunísia de 1967,
abans de l’esclat de la guerra àrab-
israeliana dels sis dies. Tres amics,
Youssef, Jojo i Giuseppe, un àrab, un jueu i
un cristià de procedència italiana, posen a
prova la seva amistat quan les seves tres
respectives filles, Meriem, Gigi i Tina, volen
tenir relacions sexuals cadascuna amb un
al·lot de diferent religió. Sí, és clar, el sexe i
la religió, com sempre, tornen a anar plegats
i estan a punt de provocar la ruptura d’una
vella amistat i d’una vella convivència entre
persones de diferent procedència. Al final,
com que la història que ens vol contar el
director és, com dèiem, optimista (potser per
això ens mostra na Claudia Cardinale, uf!,
sortint per un balcó fent el seu propi paper,
encara que, malgrat va néixer a La Goulette,
l’any 67 es trobava a Londres fent shows
amb en Frank Zappa per a la BBC), aquesta
amistat se salva, però tots sabem que aquell
serà el darrer estiu a La Goulette i aquest
final que intuïm és com una metàfora del
que va passar en realitat: la majoria dels
«estrangers» no àrabs van haver de marxar
de Tunísia i el món s’ha vist trasbalsat per

l’integrisme de les tres religions del llibre
que, amb les seves caparrudeses i
intransigències criminals, ha posat el món a
prova, retornant-nos a una època on les
guerres de religió eren a l’ordre del dia; ara,
però, amb unes armes de destrucció
massiva a l’abast de tots aquests eixelebrats
portadors de bones noves. El sionisme amb
el seu apartheid i la seva guerra d’extermini
que està a punt d’acabar amb Palestina; el
cristianisme amb els seus neo-cons i
legionarios de cristo portant la bandera de la
destrucció de la diferència, i els
fonamentalisme islàmic i els seus suïcidis
rituals i assassins, ens estan fent un escac-i-
mat que encara no sabem com pot acabar.

I mentrestant, els infidels de totes les
religions, com ho som nosaltres, ens hem de
conformar en mirar pel·lícules com aquesta,
on un director àrab ens parla de tolerància i
vol fer-nos entendre que aquesta és un
valor universal, que no hem de tenir por dels
diferents, perquè la por és la benzina dels
integristes de totes les religions, la benzina
amb la qual fan funcionar les seves
màquines de matar, les seves màquines de
matar infidels com nosaltres.

8
Com a conclusió final, voldria destacar que
el tema de la immigració hauria de ser
tractat sense gens de demagògia, com ho
fan algunes de les pel·lícules que hem
esmentat. És una cosa seriosa i no es pot
deixar en mans ni dels fatxes assustats ni
de les ONG aquestes, que criden molt
demanant papers per a tothom. És molt més
complicat que tot això. L’any 2000, Vandana
Shiva12 va venir a Mallorca a fer una
conferència i en una entrevista13 li varen
demanar si la mobilitat humana era dolenta
per a la sosteniblitat econòmica i la
diversitat. La seva resposta va ser molt
alliçonadora: «El món es va enriquir pel
moviment de les espècies i les plantes. Però
avui pots destruir un ecosistema sencer si
introdueixes una planta errònia. Crec que
som en un punt on la mobilitat humana
representa una amenaça per a la pau i
l’estabilitat de la societat».

Se m’ocorren dues raons per les quals
Vandana Shiva va afirmar això, encara que
segurament n’hi ha més. La primera és per
tot allò que dèiem abans sobre l’energia,
que està destrossant literalment el planeta.
La segona, és la destrucció social que
provoca en els països en vies de
desenvolupament, que veuen com molta de
la seva mà d’obra i dels seus professionals
més preparats, abandonen el vaixell per a
cercar una solució, legítima, però massa
individual, als seus problemes. No actuam
com a espècie14 perquè en realitat encara
no som humans. Si ho fóssim no ens
barallaríem a mort pel control de l’energia, la
compartiríem, ni obligaríem a milions i
milions de persones a fer aquest tràveling
forçat cap a un paradís inexistent.

Miquel Flaquer
Navegant per l’Oceà Índic

en direcció a Dar es Salaam
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———————————————————————————————————

A S S E M B L E E S
Ateneu Llibertari Estel Negre: dijous a les 20 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.

 L O C A L :
Palau Reial, 9, 2on (Ciutat)

 P E R M A N È N C I E S :
De dilluns a divendres
de 19 a 22 hores

 T E L È F O N :  ( 9 7 1 )  7 2 6 4 6 1
 F A X :  ( 9 7 1 )  7 2 6 4 6 1
 E - M A I L :

estelnegre@nodo50.org
 C O R R E S P O N D È N C I A :

Apartat de correus 1566
07080 Ciutat de Mallorca
Illes Balears
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