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Manifestació cristiana?
Durant bona part del segle passat l’Església
catòlica no ha permès als seus fidels
contreure matrimoni amb jueus, musulmans,
protestants o ateus. Avui la història es torna
a repetir, i aquesta vegada, organitza una
manifestació
contra
els
matrimonis
homosexuals. Com si el matrimoni fos una
pertinença de la seva propietat, un invent
seu amb dret a patent, les regles i principis
del qual només ella pogués determinar,
encara que la història demostri que s’hagin
equivocat mil i un pics per culpa d’haver
aplicat els seus prejudicis en comptes de
l’amor al proïsme.
Que consti que a mi el matrimoni com a
institució m’importa un rave, ja que es
fonamenta en un dogma
segons el qual a partir de la
celebració d’un ritus religiós o
civil dues persones queden
unides per a sempre, com si el
determinant fos la celebració i
no l’amor entre els dos
cònjuges, i el dia de les noces
es produís una metamorfosi en
els cors dels contraents, i
s’augmentés l’amor de l’un per
l’altre fins a la fi dels seus dies.
Si bé la realitat fa que la meitat
no duri més d’un any, acabin en
divorci i transformin el seu amor
en odi mutu. La creença que
després de la benedicció d’un
capellà o la signatura en el
registre civil assegura un
compromís d’amor, demostra
una manca de maduresa i un
infantilisme
impressionants,
perquè es dóna credibilitat a
normes externes i no a la
pròpia capacitat d’amar. Diu
l’evangeli: «El que ha unit Déu,
no ho separi l’home», també
diu: «Déu és amor, el que viu
en amor viu en Déu, i Déu en
ell.» Per tant, només l’amor pot
unir
dues
persones,
ni
capellans,
ni
jutges,
ni
contractes, ni aliances, només
l’amor.

L’absurd d’aquesta qüestió arriba tan
lluny que en una societat suposadament
democràtica, on tothom té els mateixos
drets, l’Estat dóna privilegis i premia les
persones que contreuen matrimoni. Els
fadrins o les persones el vincle dels quals és
l’amor sense contracte, no poden gaudir
d’exempcions fiscals, vacances per noces,
etc. I els carreguen de pressions fiscals, per
mantenir els casats «legals». Però tornem a
l’Església catòlica: com és possible que
entre tots els gremis, el del sacerdots tingui
l’índex més elevat de delictes sexuals
(casos de pederàstia)? Com és que no
s’analitzen des del punt de vista de la
ciència els trastorns psiquiàtrics que

I per què no?

provoca la repressió sexual entre els seus
membres? La manifestació del dia 18 des
del punt de vista cristià no hauria de ser
contra els matrimonis homosexuals, hauria
de ser contra el celibat i totes les patologies
que se’n deriven. Com si Déu ens hagués
donat el cos per torturar-lo i reprimir-lo en
comptes de cuidar-lo i gaudir-lo. A totes les
organitzacions religioses, mal anomenades
cristianes, el sentiment de pecat els ha
servit de meravella per dominar i atemorir,
perquè d’aquesta manera tots els seus
fidels obsessionats per seguir el patró de
castedat i de sexualitat només encaminada
a la procreació de fills (per a salvar l’ànima),
s’han oblidat del sermó de la muntanya del
fuster de Natzaret, i de perseguits es
transformen en perseguidors. Així, la
manifestació tindrà la funció de marginar
com en altre temps es van marginar negres i
jueus. Manifestació que no tindrà com a
lema el major manament «amar Déu sobre
totes les coses, i el proïsme com a tu
mateix». Serà una manifestació de fervents
catòlics braç a braç: l’ancià que no arriba a fi
de mes amb la seva pensió mínima al costat
del polític que té una pensió vitalícia pel fet
d’haver ocupat un càrrec durant quatre
anys, o treballadors amb contractes precaris
al costat dels empresaris que s’enriqueixen

a les seves despeses, o devotes immigrants
llatinoamericanes del servei domèstic al
costat de les grans senyores que les
contracten per una misèria, o joves que no
tenen cap possibilitat d’accedir a un
habitatge
al
costat
d’especuladors
immobiliaris que s’aprofiten de les seves
necessitats i de banquers que els sagnen o
els neguen els préstecs. I així, tots plegats,
explotats i explotadors, rics i pobres, catòlics
que es fan rics a costa de la feina d’altres
catòlics, molt en sintonia amb allò de
«l’home és un llop per a l’home», es
mobilitzen per una causa comuna. Què és
més cristià, manifestar-se per demanar que
els gais i les lesbianes no es casin o
manifestar-se per demanar que si s’ama el
proïsme no se l’exploti i es visqui a les
seves costelles com fan els catòlics rics amb
els pobres? Jesús de Natzaret, el fuster que
deia que «és més fàcil fer passar un camell
per l’ull d’una agulla, que un ric entri en el
Regne dels Cels» i «benaventurats els
pobres», estic segur que es manifestaria...,
però en contra de les manifestacions
hipòcrites i que es donaria de baixa d’una
religió que com el sanedrí jueu de fa dos mil
anys s’ha convertit en una cova de lladres.

Antoni Cànaves Martin

CARDENAL ROUCO DE DIA, PACO CLAVEL DE NIT
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PROFESSIÓ: APOSTASIA
Això era una petita tribu el mascle dominant
de la qual eliminava un rere l’altre la resta
de mascles, parents directes seus en
aqueixa societat de lliure aparellament, tan
bon punt hi endevinava la capacitat de
convertir-se en rivals. Així, aquest capitost
obria el cap als altres mascles i també a
algunes femelles a manera d’avís i
d’escarment preventiu, com actualment es
diria, i deixava els cossos allà on queien per
a aliment dels voltors i xacals que el seguien
a poques passes com un seguici. Així va ser
fins el dia que, per primer cop, va decidir
enterrar una de les seves víctimes, l’única el
nom de la qual ens ha arribat, ja que ho va
escriure a la làpida que li va posar.
D’aquesta manera va ser Abel la primera
paraula escrita, esgarrapada a la primera
pedra de la primera ciutat, tot fonent-se en
un sol acte d’escriptura, la civilització i la
raça humana. I també va crear-se un Déu
que pogués designar Caín, retroactivament,
«guardià dels seus germans».

Es conta que Déu anava amb els seus
sequaços per la regió dels gadarens i es
van endinsar per un camí pel qual ningú no

gosava passar perquè un endimoniat, nu i
feraç, habitava una necròpoli propera. Feia
molt temps que un esperit immund s’havia
apoderat d’ell i l’esperonava a anar pels
deserts sense que poguessin retenir-lo
cadenes ni grillons. I sempre, de dia i de nit,
anava cridant entre els sepulcres i retorcentse entre les esmolades pedrusques dels
monts. I aquest endimoniat, en veure Déu a
la llunyania va córrer i s’hi va llançar, tot
clamant amb fortes veus: «Què tens contra
mi, fill de l’home? Has vingut a turmentarnos abans d’hora?» I Déu li va reprendre:
«Et conjuro que no em turmentis.» A la vora
pasturava una nombrosa guarda de porcs i
els dimonis van pregar: «Si ens llances fora
permet-nos anar a aquella guarda de
garrins.» I ell els va dir que hi anessin.
Aleshores l’esperit immund va sacsejar amb
violència l’endimoniat, el va tombar enmig
de tothom, i fent grans veus va sortir,
després de deixar-lo il·lès. La guarda va
arrencar a córrer cap a un penya-segat i es
va precipitar a la mar. Aquest home, que la
tradició anomena Jesús, va ser encomanat
amb la missió de servir de prova vivent dels
poders de Déu, qui el va enviar pels camins.

No va servir de gaire que Jesús prohibís
llançar la primera pedra llevat que s’estigués
lliure de pecat. Es pot sospitar que n’hi va
haver un que es va avançar, el més fort, el
més brutal, i apartant Jesús a una banda es
va dirigir al populatxo, que gairebé podia
contenir la seva set de linxament: «Tothom
sap que no hi ha cap baixesa que no hagi
comès i que tinc suficients raons per témer
que Déu em fulmini en qualsevol moment;
tant se me’n fot, doncs, afegir risc al risc i
pecat al pecat. Vingui, delegueu en mi
assestar la primera pedrada, que és la que
compta; després ho podreu fer els altres
sense complexos.»
Encara que, qui sap el que té de cert la
imatge de la Mare de Déu armada amb un
enorme i esmolat pedrot aixafant el cap de
la prostituta, com si aquest fos l’acte per al
qual Déu l’havia mantinguda immaculada?
Els experts han decidit, no obstant això,
que el més probable és que esdevingués el
següent: la turba va creuar mirades de
complicitat, va comptar «un, dos, tres» i va
llançar les pedres cap a dalt, tot apartant-se.
Després de la mortífera pluja de pedres
miraren al seu voltant dient-se els uns als
altres: «Qui ha estat? Que el Senyor castigui
aquell la pedra del qual va caure la primera,
perquè només Ell és capaç de saber-ho.» I
conclosa així la tasca va enxampar el
populatxo Jesús en sopols fins a l’abeurador
de la localitat i allà el va ofegar, i més tard
va erigir en honor seu un monument.

El jutge-rei ordena que li portin una espasa i
que xapin en dos el nin. La tasca del jutgerei comença per evitar que en pugui sortir
beneficiada cap de les parts. Ordena al seu
botxí dividir allà mateix el nin i tenir l’espasa

llesta per descarregar-la sobre la mare
adequada, ja que, com sembla lògic, la
vertadera
mare,
necessàriament
bondadosa, serà la que més plori i supliqui;
l’altra haurà de ser executada com a
responsable del perjudici causat a la primera
i, de passada, al nin... No és una bravata
que deixi precisament en bon lloc el seu
perpetrador. Però imaginem-nos que alguna
vegada va ser portat a terme: no en va
comenta el Llibre Gros que les entranyes de
les litigants es commocionessin. Imaginemnos tota la Cort del gran Salomó
estupefacta, acubada, histèrica, vomitant...
tota, llevat de Salomó i el seu botxí... I el rei,
una mica desconcertat per manca
d’aplaudiment, mana netejar la sala i que
facin entrar els següents...
Bé es diu que tothom que va presenciar
o va saber del judici el va reverenciar, veient
que tenia una saviesa divina per fer justícia.
Doncs, evidentment, no va poder quedar
més clar que la justícia només pot ser
divina, ja que només serveis per perjudicar
per igual els homes, siguin innocents o
culpables. Salomó, l’admirat, l’exemple de
justícia, és el model de torracollons,
l’exemple viu i universal que demostra que
qualsevol veredicte judicial sempre serà
pitjor que cap d’ells i que només demostrarà
que, sigui quin sigui el perjudici encausat,
major perjudici pot causar el jutge.

Julio Lebrato, l’apòstata
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Julio Lebrato, l’apòstata

FEDERICA,
PALABRA DE
MUJER
Coincidint amb les celebracions del
centenari del naixement de Frederica
Montseny, l’Ateneu Llibertari Estel Negre ha
reeditat en DVD una llarga entrevista (110
minuts), realitzada a Palma, amb aquesta
destacada militant anarquista, que ja sortí
en vídeo l’any 1996. Encara que el so és
impecable, la qualitat de la filmació no és de
primera, però el seu interès és important.
L’entrevista és en castellà i per aquest motiu
hem fet l’edició en aquest idioma. El preu és
de 5 €. Reproduïm les notes de la caràtula
d’aquest DVD, Federica, palabra de mujer:
«Aquesta entrevista a Frederica Montseny i
Mañé es va realitzar l’any 1983 en una aula de
la Universitat de les Illes Balears de Palma.

Dialogant amb el periodista Basilio Baltasar,
Frederica Montseny passa revista a tota una
sèrie de records, vivències i opinions personals
sobre diversos temes: les diferències entre el
moviment obrer passat i l’actual; el
sindicalisme i l’acció anarquista als nostres
dies; l’ètica i la moral àcrates; l’ideal llibertari;
l’autodidactisme i la cultura obrera; el
naturisme, l’antimilitarisme i la «violència»
anarquistes; la religió; la Revolució espanyola
(col·lectivitats agràries i industrials); la
intervenció anarcosindicalista en la Generalitat
i el govern central; la guerra i la revolució;
Durruti; l’exili; la lluita antifranquista (guerrilla) i
la clandestinitat; les relacions entres les CNT
de l’Interior i de l’Exili; la reestruccturació de la
CNT després de la dictadura; la Revolució
russa i l’anarquisme (Makhno); el moviment
llibertari a Mallorca, etc.»
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Hi
hauria
més
biografies de Gandhi
si hagués passat a
la història per ser el
primer
pacifista
mariscal de camp? I
si aquest fos el cas,
les
biografies
estarien fetes per
militars? Ja se sap
que
l’expressió
«passar
a
la
història» té un clar
paral·lelisme amb aquella de «passar a la
reserva» amb la qual s’estrena la jubilació
militar, una fórmula per desactivar qualcú o
quelcom. El comú dels mortals sol passar a
millor vida, només les gents importants
passen a la història. I aquesta desactivació
sol recaure majoritàriament, entre les figures
de l’anarquisme hispànic, en Frederica
Montseny. Ha passat, doncs, a la història,
precisament per ser anarquista i ministra,
encarnació d’una flagrant contradicció
ideològica
(queda
desactivat,
així,
l’anarquisme), i a l’hora com a portent entre
les dones de la seva generació, «la primera
dona ministra» (queda desactivat, així, allò
que en ser dona pogués haver-hi d’oposició
a una cosa tan masclista com l’Estat). Si un
anarquista és ministre deixa de ser
anarquista i assumpte resolt, i si una dona
és ministra demostra que la dona pot ser
Estat també, amb la qual cosa desapareix el
possible remordiment que el poder masculí
pogués tenir pel que fa a les seves
sotmeses sempiternes. No, elles també
poder ser ministres, i a Espanya la primera
que ho va demostrar, a més a més, era
anarquista... Com no ha de passar a la
història Frederica Montseny? I fins i tot ho
ha fet amb nom de cupletista, la Monseni,
encara que ben és cert que entre els seus
correligionaris és coneguda pel seu nom de

pila, la Federica, com
el
seu
homònim
masculí, el poeta de
Granada.
Enguany
es
commemora
el
centenari del seu
naixement
i
han
aparegut dues noves
biografies, ambdues
molt
ben
documentades. La de
la professora Susana
Tavera incideix més a presentar-nos a
Frederica Montseny dins del context del
moviment llibertari i dels avatars polítics de
l’època, precisant la seva oposició pel que
fa a les situacions i circumstàncies viscudes
i la seva relació amb el món polític en el
qual es va moure, i la d’Irene Lozano fa
servir
tècniques
periodístiques,
amb
dramatitzacions incloses, que acosten el text
a la novel·la històrica, recreant i reconstruint
diàlegs i posant major èmfasi en la
descripció d’emocions, endinsant-se en el
fet introspectiu, amb allò que això suposa de
risc a no trobar peu en el fet històric. Mentre
la primera ha posat més zel, com es pot
esperar d’una historiadora, en la revisió de
documents i de bibliografia, la segona,
periodista al cap i a la fi, ha posat més
esment a recollir els testimonis d’aquells que
van conèixer el personatge i li ha donat més
dinamisme al relat biogràfic.
No deixa de resultar curiós que,
commemoracions a part, i deixant de banda
la singularitat femenina i ministerial de
Frederica Montseny, la seva figura desperti
als historiadors l’interès majoritari entre els
personatges, nombrosos i dissemblants, del
moviment llibertari hispànic. Sense comptar
les presents són ja més d’una dotzena les
monografies (biografies, semblances i
estudis diversos) que se li han dedicat,

l’aclaparadora majoria elaborades per sempre diu allò que el públic espera sentir.
dones, sigui dit de passada. I mentre Encara retrona en el meu record la seva
Frederica Montseny compta, en definitiva, intervenció en el multitudinari míting de
amb els seus bons estudis, encara no han Montjuïc de 1977: «A quan ens surt el quilo
trobat biògraf Abad de Santillán, Peiró, de diputat?» Observeu que no va dir de
Ascaso, García Oliver, Anselmo Lorenzo... ministre... perquè si a quilos hem de
personatges que aportaren més coses, més mesurar, entre ella i Prieto es devien repartir
originals i que marcaren més l’esdevenir el pressupost. A Peirats no li agradava
aqueixa retòrica tan fàcil, i és clar, mentre el
dels fets.
Atenent les aportacions intel·lectuals, «respectable» aclamava Frederica, ell rebé
Frederica no va destacar per la seva xiulets, perquè Peirats pensava i li agradava
originalitat ni contribució a altra cosa que no incitar a pensar. Poc abans, altre
fos la divulgació ideològica, la repetició «respectable» públic havia impedit que
d’allò ja dit i resabut. Com a literata no va Diego Abad de Santillán pogués acabar la
anar més enllà d’on havia arribat son pare, conferència que estava dictant a l’Ateneu
Federico Urales, amb les novel·les ideales, i Barcelonès, pel mateix, perquè Santillán
ambdós són a anys llum de Felipe Alaiz de havia continuat pensant. Molt distinta va ser
la primera conferència post mortem Franco
qui encara no s’ha reeditat la seva millor
novel·la. Si es tracta d’apreciar la seva que va fer Frederica al Col·legi d’Advocats
faceta de dona activista, doncs cal de Barcelona el 1977. A Frederica no se li
reconèixer que no va destacar en els durs revoltava el públic. El tema triat no va ser el
combats de la lluita quotidiana, no va ser nacionalisme, sobre el qual va versar la
una organitzadora de sindicats, vagues i intervenció de Peirats a Montjuïc, ni
insurreccions, com la seva admirada Teresa l’evolució de la societat, com va triar
Claramunt (que segueix a l’espera d’una Santillán; el tema de Frederica va ser... «La
biògrafa), ni va estar batallant contra els Primera Internacional a Espanya». Després
pistolers a sou de la patronal i de la policia a de quaranta anys d’exili tal vegada podria
la Barcelona dels anys vint, com Llibertat haver trobat quelcom amb una mica més
Ródenas (la biografia de la qual segueix d’interès. Però la seva xerrada, és clar, no
pendent que alguna biògrafa es desocupi només va poder acabar, sinó que va
d’estudiar ministres). La seva tasca pertinaç enfervorir un públic que va corejar: «Visca la
i regular al capdavant de la CNT, en nostra Frederica!»
companyia de Germinal Esgleas,
Frederica Montseny
durant els llargs anys de l’exili no és
en un homenatge a
Ferrer i Guàrdia
com per deixar anar coets; es va
convertir en una «intel·lectual
orgànica»
i
en
una
dirigent
burocràtica, va viure a sou d’un
organització on no s’«allibera» ningú,
vull dir gairebé ningú, i va tenir un
paper més bé deslluït en episodis tan
dramàtics com els relacionats amb la
guerrilla llibertària antifranquista.
No pot argüir-se tampoc que
sobre la vida de Frederica Montseny
hi hagi un gran buit bibliogràfic. Va
escriure tres llibres autobiogràfics, a
més d’alguna novel·la la protagonista de la
Bé, en conclusió, què queda, on radica
qual era un clar transsumpte d’ella mateixa, i l’interès per la figura de «la nostra
son pare va deixar escrita una autobiografia Frederica». Idò, jo suposo que del que es
en tres toms. Es tracta, idò, de les figures de tracta és que és molt poc «nostra» i cada
l’anarquisme hispà millor conegudes.
vegada més de la història.
Sembla ser que era una brillant oradora,
però pertanyia a aquest gènere mitinero que
Ignasi de Llorens
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EL LLARG RETORN
Havien arribat al poble al mateix temps que les
notícies sobre el final de la guerra. Al principi
ningú no els va donar
importància.
Durant
els anys de la guerra
els camins del poble
s’havien
omplert
sovint de refugiats.
Gent que fugia dels
avanços
enemics,
gent que fugia dels
contraatacs
dels
distints exèrcits. Els pocs infants solien
observar com passaven, carregats amb les
seves pertinences, pel camí que conduïa cap
al port. Arrambats a les tanques dels terrenys
els miraven amb l’esperança que algun deixés
caure alguna cosa de valor. Observaven els
seus rostres cansats, solcats per la por i la
manca de son. Rebien la marxa dels refugiats
amb respecte, però amb el temps es va tornar
indiferència i finalment, poques vegades, no
podien evitar tirar-los pedres i insultar-los
perquè abandonaven les seves terres i les
seves cases.
Quan aquells joves vestits amb pedaços de
roba, afamagats i prims, arribaren al poble el
telègraf acabava d’anunciar el final de la
guerra. L’explosió d’alegria fou gran: prest
tornarien els comerciants i els joves del poble.
El batle va ordenar engalanar el poble i el
ferreter va confeccionar uns coets que
esclataren a l’aire amb els colors del país. La
gent s’afanyava per deixar lluny els anys de
fam, de restriccions, de notícies incertes sobre
el destí dels joves a les trinxeres. Mentre el cel
esclatava en vius colors a les rodalies del
poble aquells joves prims i bruts acampaven i
esperaven el matí per anunciar la seva
presència.
La nova es va escampar pels carrers
encara tacats de la pólvora dels coets i les
restriccions de guerra. Hi havia un grup de
soldats que tornaven a casa seva després
d’haver lluitat per la pàtria. De tot d’una el batle
va ordenar que l’Ajuntament s’encarregués de
donar-los menjar. Al campament dels joves
soldats no aturaven d’arribar badocs. La gent
els demanava d’on eren exactament i les
respostes eren sorprenents: eren del municipi
veïnat. Ningú, però, no els reconeixia. Una
dona, amb un atac de nervis, s’hi va acostar
cridant, demanant pel seu fill. Va agafar la cara

de cada un d’ells i mirant als ulls d’aquelles
despulles humanes els demanava si eren el
seu fill. Els joves
cansats, pollosos, la
miraven eixuts, sense
parlar. Costava molt
extreure-los
una
paraula, una frase
sencera. Si eren del
municipi veïnat devien
d’haver
compartit
trinxera amb els joves
del poble, però no reaccionaven davant els
noms.
— Un d’ells diu que és fill del ferrer.
— L’amo Biel de la Roda?
— Sí, aquest mateix.
— I?
— Jo el coneixia i no s’hi assembla gens.
Era un home condret. D’espatlles amples, fort,
amb uns cabells negres, llisos. Molt parlador.
Aquest, que ho va dir, era un jove esquifit,
tremolós, que s’espanta si sent caure la
pesada motxilla amb els queviures del saig.
— Idò…
I els homes recolzats a la barra del cafè,
pensatius, demanaren un altre aiguardent i
xuclaren les seves cigarretes recent lligades
amb poc tabac, picadura i palla.
Es passaven els dies asseguts, cobrint els
seus cossos amb aquells draps que tan poc
s’assemblava al gloriós uniforme que havia
defensat la terra. Alguns hi estossegaven i
tremolaven.
A poc a poc deixaren de ser novetat i
l’Ajuntament va deixar de donar-los menjar ja
que la caixa municipal s’havia de dedicar a
reconstruir el pont i arreglar els carrers. Les
visites del saig començaren a ser de cada
vegada més espaiades i la gent s’hagués
oblidat de la seva presència si no hagués estat
que amb el temps va començar a circular entre
els habitants el rumor segons el qual molt dels
joves tenien tuberculosi. La gent va començar
a tenir por i un dia els regidors de l’Ajuntament
resumiren la situació amb una pregunta:
— Si són del municipi veïnat, què fan aquí?
Amb bones paraules i l’ajut dels policies
municipals del poble, el batle els va fer fora. Al
poble següent els veïnats els esperaven amb
pedres a les mans. No volien almoiners.

Albert Herranz

EPISODIS DE LA
MENORCA LLIBERTÀRIA
A la fi l’Ateneu Llibertari Estel Negre ha
aprovat una assignatura que tenia pendent
des de feia un munt d’anys: l’edició del llibre
de Florià Cardona Pons (1910-2003)
Episodis de la Menorca llibertària.
Vam conèixer els articles que Florià
Cardona Pons escrivia en la premsa
llibertària i vam esbrinar la seva adreça per
entaular-hi contacte, de manera que,
aprofitant un viatge a Menorca, vam anar a
saludar-lo a ca seva, al carrer Verge de
Gràcia de Maó. Ens va rebre cordialment i
vam estar xerrant tota la tarda. Florià
parlava pausadament i va anar desgranant
els seus records juvenils sobre la Menorca
llibertària: els vells companys, les antigues
publicacions, l’ambient d’entusiasme que es
vivia durant els anys previs a la guerra civil...
Florià conversava amb sensatesa i
entusiasme contingut, lluny de tota
estridència i
renunciant
sempre
al
protagonisme, era tot un compendi
d’humilitat i d’amabilitat. Seguia creient que
els ideals llibertaris eren l’única alternativa a
la societat agressiva i autoritària, i el seu
propi tarannà evidenciava el seu compromís
amb aqueixos ideals. Per poder aprofundir
en els records que ens
anava explicant i poderlos compartir amb els
altres, li vam demanar
que ens els posés per
escrits i així algun dia els
podríem publicar i evitar
que l’oblit els esborrés.
Malauradament Florià va
morir
abans
que
apareguessin
aquests
escrits que avui oferim al
lector com a homenatge al
seu autor i al moviment
llibertari menorquí, perquè
la memòria sigui una
llavor del present.
Episodis
de
la
Menorca llibertària va

encapçalat per un estudi preliminar de la
historiadora Sonya Torres Planells i continua
amb cinc capítols: «Joan Mir i Mir i
l’anarquisme», «Anarcosindicalistes a la
fortalesa
de
Maó»,
«Un
ateneu
racionalista», «Liberto Callejas i el setmanari
Fructidor» i «La CNT durant la Guerra Civil».
Una visió general, com podeu veure, de la
història de l’anarquisme menorquí.
El llibre, il·lustrat, ben editat i amb un
preu assequible (8 €), i del qual hem tirat mil
exemplars, ho distribueix Virus a la
península i Moll a les Illes; això vol dir que el
podeu demanar a qualsevol llibreria. També,
és clar, ens podeu comanar exemplars a
nosaltres directament.
Si voleu saber més de Florià Cardona
Pons podeu consultar el número 137 (febrer
2004) del nostre Butlletí Estel Negre
[http://totmallorca.net/pdf/estelnegre137.pdf],
on Sonya Torres va fer una sentida nota
necrològica
d’aquest
anarquista
de
convicció i d’acció.
Només ens queda desitjar que el llibre
es vengui, per així cobrir el tiratge i poder
portar a terme nous projectes editorials que
tenim pensats.

A la fi ja a
la venda!

