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,
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ:
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- Llibreries: Signe, La rosa als llavis
- Centres socials: Loco Circo
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BUTLLETÍ EN PDF:
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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.

À LOCAL:

Palau Reial, 9, 2on (Ciutat)

À PERMANÈNCIES:

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
À F A X : ( 9 7 1 ) 7 12 6 34 96 1
À E-MAIL:
estelnegre@nodo50.org
À CORRESPONDÈNCIA:
Apartat de correus 1566
07080 Ciutat de Mallorca
Illes Balears

MANIFEST PRO PARC DE LES VIES
És de tots conegut que el desenvolupament
urbanístic a Mallorca ha sofert, en els
darrers anys, un creixement extraordinari,
essent generalitzada l’opinió que diu que se
situa sensiblement per sobre d’allò que es
denomina creixement sostenible. Mentre
que en dècades anteriors la construcció en
massa es localitzava majoritàriament a la
franja litoral, amb exemples sagnants, en els
darrers anys aquesta tendència s’ha
traslladat cap a l’interior de l’illa.
La situació actual en aquest sentit no és
gens
encoratjadora.
La
progressiva
ocupació del sòl ens condueix cap a una
fragmentació de les àrees no urbanitzades.
En ecologia existeix el concepte de
«corredors biològics», el qual assenyala la
conveniència
de
mantenir
vies
de
comunicació entre espais naturals en risc de
quedar aïllats els uns dels altres, per tal que
els individus puguin seguir connectats. La
dinàmica constructora actual sembla anar
en sentit totalment oposat. En lloc de
corredors verds estem assistint a la
implantació d’autèntics «corredors de
ciment». En el cas de Palma, la majoria de
les barriades perifèriques, abans separades
de la ciutat, ja s’hi troben unides a través de
noves zones residencials (penseu en Son
Rapinya, sa Vileta, es Secar de la Real,
etc.), que no fan més que ofegar la qualitat
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d’edificacions han permès, fins i tot, establir
una
continuïtat de construccions amb
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Llucmajor o Marratxí.
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alternatives als ciutadans facilitant l’accés al
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de ciutats europees de dimensions similars
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ressenyats al Protocol de Kyoto, foren
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cosa tenim el compromís formal d’actuar
d’acord amb les directrius establertes.

En el marc descrit, l’establiment d’una
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L’oportunitat de reconduir Palma cap a una
ciutat més habitable no es pot deixar
escapar.
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verd sense la necessitat prèvia de
desplaçar-se en cotxe, i contribuir a
solucionar el dèficit històric de Ciutat en
espais verds.
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vegada, demanem als regidors de
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Un grup de llicenciats en Ciències Biològiques,
Ciències Marines, Ciències de la Terra i Física,
vinculats personalment o professionalment
amb les Illes Balears

LA POLITITIZACIÓ DE LA VIDA QUOTIDIANA
Cada cop més sovint, en visitar una llibreria,
em ve a la ment la novel·la Fahrenheit 451.
En primer lloc, a causa de la proliferació de
llibres l’existència del quals no per
inevitables deixa de ser un insult a la
intel·ligència. En segon lloc, perquè
actualment resulta ingenu imaginar-se
l’Estat desitjant la destrucció dels llibres en
general. Ben al contrari: què fàcil és
imaginar la satisfacció dels guardians de
l’ordre davant tant de llibre sobre temes
d’actualitat, tant se val quins continguts
tinguin i quins plantejaments es facin. El
públic rep amb plaer els llibres recomanats
pels seus mitjans informatius favorits i busca
confirmació —és a dir, la seva repetició
mitjançant paraules amb més lletres— del
que ja té de sobres après. I si amb això no
en té prou, pot buscar major confirmació en
el circuit de pàgines web d’acord amb els
seus interessos. Ningú que no sàpiga
prèviament el que trobarà en aquestes
pàgines web no es molestarà a buscar-les,
ningú no hi trobarà res que no busqui per
endavant, llevat d’algun despistat o d’algun
d’aqueixos resignats agents de l’Ordre que
es dediquen, segons diuen, a buscar tot lo
dia marranades per la Xarxa —no estaria de
més abans preocupar-se per les cadenes de
televisió. És clar que l’ús de clixés i d’ajudes
idiomàtiques en aquestes condicions ja no
pot ser un mer senyal de pobresa
intel·lectual.
Si
no
és
així,
com
n’identificarem a la primera un qualsevol;
com distingirem els uns dels altres... Amb
tanta proliferació comptem amb molt poques
mil·lèsimes de segon per enxampar el
navegant descarrilat.
No hi ha tendència ideològica que no
disposi ja dels seus propis canals
d’informació,
contrainformació
i
desinformació, des del qual recalcar allò que
suposadament no gosen dir o que
suposadament només diuen a mitges els
polítics professionals i els periòdics. En el fet
que, tant els canals relativament minoritaris i
«alternatius» com els mitjans oficials de
manipulació, comparteixin les mateixes
preocupacions podem veure quina amplitud
de mires té la nostra societat, quin grau de
politització —llegiu afiliació, polarització o

futbolització— s’ha assolit en tots els
sectors. Efectivament, l’Estat deu tremolar
en saber que tant Jiménez Losantos com
els Maulets busquen amb tanta tenacitat la
Veritat referent a les mateixes qüestions.
No crec que tanta superproducció
ideològica sigui necessàriament producte
dels diners dels diversos interlocutors
socials (partits polítics, grans empreses,
esglésies diverses...), encara que sovint és
evident. El floriment de les ONG ens va
indicar que sobraven els individus civils
ansiosos de realitzar les activitats pròpies de
l’Estat del Benestar. I l’Estat va reaccionar
agraït, és clar: cada vegada que pot
desembarassar-se d’una de les seves
competències i encolomar-la a uns
particulars, més lliure queda per dedicar-se
als assumptes propis de les persones
majors —i que cony, és ver!, tenint El Refugi
o Caritas per què gastar-se els diners que
es poden dedicar a autocontractar-se la
construcció d’una carretera més...
En Fahrenheit 451, l’Estat aconseguia
l’absoluta idiotització global prohibint
l’escriptura i imposant la imatge (televisió,
còmics...). Quina ingenuïtat! A la URSS
s’editaven
versions
en
innumerables
idiomes de textos autoritzats, de les obres
del panteó cultural soviètic, on es trobaven
moltes obres de Shakespeare, Goethe i
altres no menys subversives que les que els
censors vetaven. Així que no tot es reduïa a
simples catecismes, almenys per a qui
sabés llegir. Diguem que una guarda de
bàrbars alcoholitzats tenia ben clar que «el
mitjà és el missatge» mentre que el senyor
Ray Bradbury no deixava d’apel·lar
l’esnobisme de la classe mitjana ianqui a la
qual pertanyia. Hereus d’aquest senyor van
ser els que van profetitzar durant els
vuitanta i noranta la desaparició de la
paraula escrita, i de la televisió i dels
còmics, a causa d’Internet. No cal dir que
l’expansió de la «Xarxa de Xarxes» ha
respectat tota la resta de mitjans de
formació de masses i que tot rumor de
suposades rivalitats es redueix a bregues de
multimilionaris: la compenetració, fora
d’això, és perfecta. Encara que ningú no
hauria imaginat a qui es deuria aquest èxit.

Suposo que l’espectacle, que fa quinze anys
es trobava estancat en la seva etapa
integrada, a la qual havia
accedit
després
de
superar exitosament les
etapes
concentrada
i
difusa, com és sabut, ha
donat entretant altra volta
de rosca i ara es troba en
una etapa que podríem
anomenar,
provisionalment, «fase de
l’espectacular
civil».
Perquè se m’entengui —si
qualcú ha arribat fins aquí:
que pel que fa a la
capacitat
d’intervenció
cívica som una cosa així
com aqueixos individus
que
fan
caríssimes
trucades telefòniques a
canvi de dir-hi la seva
fugaçment en una tertúlia
en la qual de totes maneres no se li
consentirà dir res de nou.
És clar que ningú no hauria esperat
trobar-se masses i masses d’individus de
semblant espècie, més ansiosos per entrar
en el joc del que mai no s’hauria sabut
planificar. Són el corol·lari d’aquesta
situació, i no la seva crítica, els

innombrables individus que passegen
públicament la seva opinió i immortalitzen
en els seus blogs les
seves reaccions davant de
les opinions vessades
aqueix dia pels tertulians. I
les
incomptables
instàncies extra, pseudo i
paragovernamentals que
amollen per aquests mons
les
seves
secrecions
impreses no deixen de
participar d’allò que és
governamental, com el
seu nom indica. És igual
que no siguin totes o que
no siguin del tot mafioses,
eclesials o militars. Crida
l’atenció que els seus
desigs de fer-se lloc entre
els professionals de la
formació de masses no
tinguin
una
finalitat
absolutament crítica o subversiva, sinó, per
contra,
confirmativa,
correctora,
regenerativa, d’una manera que antany, fins
i tot en els ambients més reaccionaris i
identificats amb l’statu quo, era impensable.

Julio Lebrato

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

L’ALTRA CARA DE L’ASSAIG
Som un grup de treballadors i treballadores que hem estat víctimes de l’extorsió d’un
empresari anomenat Josep Bauzà Arqués, un dels amos de la sala de concerts Assaig, qui,
amb els seus mètodes mafiosos, ha despatxat dotze persones sense cap motiu, fent servir
acomiadaments improcedents, contractant sempre irregularment, amenaçant el personal,
deixant de pagar el que li pertocava (hores extres, vacances, liquidacions), exercint una
pressió (mobing) sobre els treballadors en tot moment, arribant a produir traumes
psicològics entre els seus empleats.
Per tot això demanem la teva solidaritat per acabar amb la gestió d’aquesta casta
d’empresaris i que feu costat a les reivindicacions dels drets dels treballadors.
Reclamem:
1) Que se’ns reintegri al nostre lloc de feina.
2) Que se’ns pagui el que ens pertoca (vacances, hores extres...).
3) Treballar amb el contracte legal corresponent segons el lloc de feina.
4) Cotitzar a la Seguretat Social.
5) Tornar a l’ambient de treball que hi havia abans de la gestió de Josep Bauzà.
6) Que abandonin el local la persona o les persones que el gestionen malament.
Sindicat d’Oficis Diversos de la CNT de Palma
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FLORIÀ CARDONA PONS
Quan ben aviat farà dos anys de l’òbit de
tan estimat company, se n’editen uns
treballs, amb un estudi preliminar de la
nostra molt estimada companya Sonya
Torres Planells, sota el títol Episodis de la
Menorca llibertària, que han remogut en les
meves ja velles entranyes records que
difícilment s’esborren.
Durant anys Florià Cardona va ser per a
mi, juntament amb mon pare, més que un
estimat amic, va ser el meu professor en
totes les variants que acompanyen les
nostres vides, ideals, bondat, amor,
germanor, dedicació, ajuda... és a dir, que
considero que Florià, com a persona, va ser
excepcional, i que mai no degué merèixer el
tràgic final amb el qual va marxar d’aquest
dislocat món.

A tot això hi hauríem d’afegir que poques
hores abans de la seva mort varem estar
junts a ca meva repassant uns treballs
poètics que tant li agradaven, i que al
capdavall un va servir per al seu
enterrament, treball que vaig escriure a Son
Dureta on vaig ser operat i que ara en
recordar-ho no puc evitar un trist llagrimeig.
Sé perfectament la quantitat d’amics i
coneguts que combregaven amb el tarannà
de Florià, i que malgrat la seva manera de
ser i de pensar mai no va tenir cap enemic,
sinó tot el contrari. Sempre va estar disposat
a ajudar a qui ho necessités, «sense
colors»; dit això, crec que és de justícia que
entre els companys, amics i simpatitzants
més pròxims organitzem una reunió
«recordativa», en la qual podrem incloure
altres estimats companys
que abans que Florià
quedaren pel camí.
Aquesta
possible
reunió s’està ultimant
sense presses, però amb
seguretat, amb els desigs
que puguin assistir en
aquest acte els seus
estimats
familiars
residents a Barcelona.
Per la qual cosa, un cop
ultimats aquests detalls,
s’anunciarà lloc, dia i
hora.
En principi, per als
interessats,
aquests
estudis han estat editats
per l’Ateneu Llibertari
Estel Negre de Mallorca,
amb un estudi preliminar
de
Sonya
Torres
Planells, i realitzats per la
impremta
Bristol
de
Palma.
Fins aviat.

Joan
Pons
Sans

PRESENTACIÓ D’EPISODIS DE LA
MENORCA LLIBERTÀRIA A MAÓ
El dilluns 11 de juliol, al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Maó ple a vessar, va ser
presentat el llibre de Florià Cardona Pons
Episodis de la Menorca llibertària, que com
tots sabeu ha estat editat per l’Ateneu
Llibertari Estel Negre. L’acte, organitzat per
un grup de companys i amics de Florià
Cardona, va ser presentat per Joan de
Nicolàs, arqueòleg i membre de l’Institut
Menorquí d’Estudis, i per Joan Pons, íntim
amic de Florià. Sonya Torres, autora de la
introducció del llibre, no va poder assistir-hi
per problemes de salut, però va enviar un
text que va ser llegit per Joan de Nicolàs.
Després d’explicar el contingut del llibre,
els capítols, la temàtica, i d’agrair a l’Ateneu
l’excel·lent iniciativa i la bona edició, Joan
Pons va rememorar els molts anys d’amistat
que el van unir amb Cardona i va recalcar
que «mai no va valorar les persones per les
seves idees, sinó per com es comportaven
en vida. Va treballar de valent per eliminar
les diferències que separaven els homes».

També va recordar altres companys com
Alfons Sastre, Josep Cardona, Josep
Carreras o Ferran Ferrer, Joan i Joana
Pons, Delio Prieto, Clobald Villalonga,
Ferran Sintes...
Joan de Nicolàs va llegir les paraules
escrites per Sonya Torres, on destacava la
vàlua d’un home que fins els últims instants
va tenir una memòria prodigiosa, mitjançant
la qual l’autora va poder reconstruir part de
la forma de vida i dels ideals que van moure
aquest grup de llibertaris. La idea de llibertat
per damunt de tot va quedar plasmada en
les més recents publicacions periòdiques,
com ara Orto i Ideas, o en les històriques
pàgines de La Voz de Menorca, Fructidor o
El Porvenir del Obrero.
A l’acte van assistir-hi els familiars
directes de Florià Cardona, a més dels de
Ferrà Ferrer de França; també hi va ser
present el batle de Maó, el pare del qual fou
amic íntim de Florià, i una multitud d’amics i
companys de l’homenatjat.

Joan Pons i Joan de Nicolàs durant la presentació del llibre
de Florià Cardona al Saló de Plens de l'Ajuntament de Maó

CENTRE LLIBERTARI D’ESTUDIS I RECERCA A MARROC
Qui som?
Som persones autònomes que pensen que
l’anarquisme, el pensament llibertari en
general, ha d’ocupar un lloc entre els
pensaments que circulen en la societat.
Observem que és evident que el
pensament anarquista està marginat i que
és un desconegut. Malgrat això, en el
passat recent, la societat marroquina ha
portat una pràctica llibertària en la seva vida
quotidiana. Es tracta d’una
vida comunitària en la qual el
suport mutu, l’autonomia, la
propietat col·lectiva sempre
van ser-hi presents; és a dir,
que aquesta pràctica social
quotidiana no es coneix, independentment
de la qualificació ideològica. Era un camí en
el qual s’observa una forta relació amb allò
que s’anomena projecte llibertari. En
aquesta societat, l’acció era més important
que qualsevol qualificació ideològica.
Per què es va crear aquest centre?
Per estudiar la societat, per conèixer-la
millor, cal acostar-s’hi des d’un punt de vista
llibertari, almenys per presentar una visió
diferent d’aquella que circula. La societat
marroquina, fins ara, no ha estat abordada
des de la teoria anarquista. Malgrat la
marginalització,
existeixen
vestigis
d’autogestió; l’autonomia i el suport mutu
sempre van ser-hi presents, malgrat que
l’ofensiva enemiga decideixi posar fi a tot
aspecte de vida col·lectiva anticapitalista.
Mitjans o eines de treball
- La formació d’una biblioteca rica en
literatura anarquista en la seva diversitat,
que contengui una memòria de l’anarquisme
com a arma de defensa contra l’agressió i
l’oblit.
- L’organització de conferències sobre
temes teòrics, que il·lustrin sobre el
patrimoni anarquista existent al món, segons
els pensadors i els militants, i per als qui
aquest camí de conquesta de la llibertat els
va costar car: presó, manicomi, assassinat i
tota mena de tortures. La recopilació
d’experiències viscudes a altres països, a
pobles i a comunitats diverses, tant en el
passat com en l’actualitat, a fi de fer saber al

nostre poble que el capitalisme no és la fi
del món i que la victòria actual de
l’imperialisme es produeix perquè la
contraofensiva és dèbil, dispersa i
desorganitzada.
Objectiu i finalitats
L’objectiu essencial del Centre Libertaire
d’Études et Recherches (CLER) és reunir,
classificar i arxivar tot el que es relacioni
amb l’anarquisme; aquest centre
ha d’aplegar escrits, obres,
revistes i periòdics de filosofia i
de sociologia. Considerem que
tant la filosofia com les ciències
humanes són pilars fonamentals
d’un esperit crític conscient de la necessitat
de pluralitat, diversitat i diferència, i de la
impossibilitat de traçar un model de societat
predeterminada. L’espontaneïtat i la llibertat
d’acció i de pensament són imprescindibles
per a la construcció d’una societat que
respecta la dignitat humana. Per això,
donem la prioritat necessària a les ciències
humanes i no a les ideologies; a l’acció de
les persones i dels grups autònoms i lliures,
no als textos «sagrats», a la propaganda ni
als eslògans. Formarem una biblioteca
copiosa (llibres, revistes, periòdics, cartells,
fullets,
vídeos,
documents,
tesis,
investigacions universitàries...) en diversos
idiomes. La traducció a l’àrab serà una de
els preocupacions del centre, a més de
l’organització
de
debats,
seminaris,
exposicions i altres activitats que facilitin la
trobada de militants i d’escriptors llibertaris
de tot el món.
Som conscients de les dificultats que
se’ns presentaran; que la tasca que ens
espera és enorme, però amb la participació i
la col·laboració amb altres centres de la
mateixa naturalesa, ho aconseguirem.
Fem una crida a tots els centres de
recerca de l’anarquisme i a tots els militants
anarquistes i llibertaris perquè ens ajudin a
complir aquest somni. Fins ara només tenim
la voluntat de fer i d’actuar; el periòdic Ici et
maintenant n’és un exemple.
Amb amistat llibertària...
Brahim Fillali
tafokt2001@yahoo.fr

L’AFER FILLALI
Brahim Fillali, director responsable de l’única
publicació llibertària de Marroc Ici et
maintenant, s’ha vist contínuament assetjar
des de l’edició dels primers números del
periòdic. Va rebre la primera carta
d’amenaça el 26 de novembre de 2004, just
després de la publicació del tercer número.
El 3 de juny d’enguany va ser citat, de
manera oral, per la brigada judicial de la
gendarmeria
d’Ouarzazate
—important
ciutat al sud de Marràqueix, en una de les
zones, segons Fillali, amb més misèria,
ignorància,
marginalització
i
subdesenvolupament de la zona— i acusat
de posseir «uns dossiers que referits a les
institucions i a la integritat territorial del
Regne alauita», resultat tot plegat d’una
carta publicada en el periòdic llibertari
dirigida al ministre de Justícia, signada per
Anouze Brahim, funcionari municipal de
Msemri, que atemptava contra el Rei, la
dona i el Sàhara. Per dues vegades Fillali es
va negar a respondre les citacions.
El 23 de juny els locals d’Ici et
maintenant van patir un incendi provocat.
Destrossaren la porta i calaren foc a tot
(arxius, llibres, dossiers, màquines...).
Brahim Fillali va decidir denunciar l’agressió
immediatament a la gendarmeria de
Msemrir, però fins avui, les forces de l’ordre
continuen negant-se a registrar la denúncia.
Segons el responsable de la gendarmeria,
la investigació no pot engegar-se fins que
Fillali no assenyali prèviament almenys una
persona sospitosa. Aquesta abusiva decisió
és totalment aliena al procediment clàssic i
retarda l’aclariment dels fets.
Ici et maintenant és un periòdic local
creat per iniciativa de Brahim Fillali. El
bimensual bilingüe francoàrab es defineix
com
a
independent,
encara
que
explícitament de tendència llibertària, i
s’autofinança. Està clarament compromès
amb la defensa dels drets humans i tracta
assumptes sensibles, com ara la violència
policíaca contra la població de Tinghir, la
monarquia alauita, el Sàhara marroquí, la
corrupció política i municipal, o la vaga dels
miners d’Imiri, a la província d’Ouarzazate.
Segons Brahim Fillali, aquest darrer tema

seria la causa de la persecució que pateix,
tant ell com el seu periòdic, ja que Ici et
Maintenant va prendre partit en favor dels
minaires d’Imini, en vaga contra una direcció
acusada de malversació i de pràctiques
mafioses. Les autoritats polítiques de
Msemrir odien Fillali i fan circular rumors
que el seu periòdic és finançat per potències
estrangeres i per la màfia del haixix, tot
remarcant l’ateisme militant de Fillali.
Brahim Fillali, llicenciat en sociologia el
1993, no va poder continuar els seus
estudis i s’hagué de posar a fer feina com a
cobrador del transport públic urbà d’Agadir.
En 1999, deixa els autobusos i treballa en el
camp dels neumàtics abans de fundar la
seva pròpia empresa en 2000 a Tinghir.
Solucionat el problema de la subsistència,
decideix que tants anys d’estudi han de
servir per a qualque cosa i decideix fundar
en 2004 la seva pròpia publicació Ici et
maintenant. El periodista llibertari a hores
d’ara tem per la seva integritat física.

ELS ULLS DE LA MADONA
Des del seient posterior d’un cotxe, una nina
d’uns quatre anys, atupada, bruta, acabada
de rescatar de l’escola on va patir uns dies
de segrest, on ha vist sofrir i morir desenes
d’altres infants, on ha vist com nins que
fugien espantats han estat caçats a trets,
mira la càmera que l’enfoca, ens mira. Al
seus ulls no hi ha por ni enfuriment, tampoc
tristesa, és alguna cosa més, alguna cosa
menys. És la mirada de la desolació, del
desert on no habita el sentit, on no hi cap
l’espera ni la consolació. D’aquesta manera
mirarien l’arena i els matolls, totes les
coses... tot el que està posat allà, allò que
des d’allà no ha estat ni posat. No és la
mirada de la perplexitat, del que no sap, ni
la mirada de l’estupefacció, de la que
segons els antics brollava el coneixement.
Un pas més enrere o més endavant, és la
desolació. Només els infants que viuen la
catàstrofe ens miren així. Els adults alguna
vegada han sabut o han cregut saber, d’ells
pot ser l’esperança, d’ells poden brollar la
interrogació i les queixes del sentiment: l’odi,
la tristor... a més del precari refugi de la
impotència. Als nins els és donada la
desolació.
En 1955 el govern soviètic va accedir a
tornar a Alemanya el botí de guerra artístic
del qual s’havia apropiat durant la
campanya contra el nazisme. Abans de
complir el seu compromís va organitzar una
exposició al Museu Pushkin de Moscou
perquè els ciutadans russos poguessin
contemplar l’extens lot artístic capturat.
D’entre tots els quadres i escultures
sobresortia una tela de Rafael, La Madonna
sixtina, que pertanyia al museu de Dresde.
Vassili Grossman, escriptor i periodista que
havia estat un dels primers a entrar als
camps de concentració nazis en acabar la
guerra, va acudir a admirar la mostra.
Captivat pel quadre de Rafael, va escriure
un breu i sentit text: «Hi ha en aquesta
representació visual de l’ànima material
alguna cosa d’inaccessible a la consciència
humana.» Així, tot admetent com de difícil
és precisar el sentit de la tela —el tema
central del qual són les figures de la Mare
de Déu i del Bon Jesús al braç—, intenta
copsar-ne el significat. Ambdues figures

miren de cara, ens miren, i les seves
mirades creen neguit. Grossman accepta el
desafiament del pintor i vol esbrinar la
significació d’aqueixes mirades que el
subjuguen pel seu caire humà, perquè no
participen del diví. Creu trobar un primer
indici de resposta: és l’etern humà abocat al
seu destí. La jove mare i son fill en braços
representen l’arquetipus del «miracle» de la
vida davant la matèria cega. Les seves
mirades surten a l’encontre d’un destí humà,
que varia segons les èpoques, però que és
sempre una càrrega, un pesant embalum
que s’assumeix i es porta al coll. Allò que
comença per ser insondable acaba essent
comprensible: el destí.
Després de sortir del museu, Grossman
segueix rumiant la seva interpretació, i
passejant pels carrers moscovites comprèn
que aqueixes mirades de la Madona i son fill
li són familiars: així miraven les mares i els
infants de Treblinka, i aquelles joves jueves
que durant els pogroms stalinistes dels anys
trenta eren tretes de les seves cases i
enviades als camps de concentració
siberians. La interpretació és certa, els
exemples escenificaven, en el dolor i en el
desemparament, la cita de l’última generació
amb el destí humà tràgic: el Gòlgota, la
creu... la càmera de gas, el Gulag. Al quadre
de Rafael hi havia «l’ànima i el mirall de la
humanitat».
Els
infants
solen
mostrar
una
tranquil·litat extraordinària en els moments
més difícils i dolorosos, anota Grossman,
una serenitat i una resignació que sorprenen
els adults. I finalment la calma de les
mirades de Maria —qui té un rostre més
infantil que el de son fill mateix—, i del nin
que porta en braços queden ja desxifrades;
es tracta d’unes mirades de triomf davant el
dolor, brollen de la comprensió serena de
saber que compleixen amb el destí humà
que les fa vencedors eterns: «són
invencibles».
Es queixava Sant Agustí que no es
coneixia el rostre de Maria. Les verges de
Rafael fixaran i aportaran el caràcter de
bellesa humana a la idea i al símbol de la
palestina mare de Crist. Les icones donaven
una imatge excessivament mística de la

Mare de Déu, els faltava la calidesa del
rubor a les galtes, la tendresa de la mirada,
el desplegament de la versàtil mirada
humana. Es comprèn, doncs, que els russos
descobrissin en les
madones
una
encarnació de l’amor
etern. Serguei Bulgakov
va visitar la galeria de
Dresde el 1898, i quan
va contemplar el quadre
de Rafael va tenir un
moment d’èxtasi en
veure els ulls de la
Madona «una força
infinita
de
puresa
subjugadora
i
d’immolació voluntària»
que, com no podia ser
d’altra
manera,
precipitaren la seva
conversió.
Fins
aleshores havia estat un
intel·lectual progressista
de pa sucat amb oli; a
partir de la seva visita a
Dresde seria un teòleg. Amb ulls d’expert en
fe, valgui la impossibilitat, va tornar anys
més tard al museu, però aleshores, 1923,
l’efecte del quadre havia desaparegut. Li
semblava al teòleg que era humana, massa
humana, la marededéu de Rafael, i que era
més aconsellable tornar a la mística de les
icones. Com un nuvi penedit del seu primer
amor, ara Rafael li semblava frívol.
«No és vera que aquesta mare i aquest
fill són un espectacle amable i temptador?»,
es demanava Nietzsche, per a qui la tela de
Rafael era un motiu d’alegria que descendia
dels cels cap a la terra. Un goig per la vida i
un cant a l’existència mundanal que, segons
el filòsof, era propi del conjunt de l’obra del
pintor renaixentista. Li sembla a Nietzsche
que la mirada del nin és una mirada d’adult:
«l’ull de l’home sobre el cap del nin, aqueix
ull de l’home brau i generós que contempla
una misèria. Per a aqueixos ulls cal una
barba; l’absència d’aquesta i la reunió de
dues edats diferents que es reflecteixen en
el mateix rostre: vet aquí la paradoxa
agradable que els creients han interpretat
en el sentit de la creença en el miracle.»
Segurament no li agradaria molt aquest
comentari a Bulgakov, i Grossman estaria

més d’acord amb la interpretació que en el
seu moment va donar Wagner, qui va creure
veure en la mirada del diví infant la
vertadera essència humana «presa de la
mort i envoltat pel terror
de la mort». La mort és
la por per als humans i
totes les pors són
epifanies de l’única por,
el nin es humà en la
seva por i en el seu
pressentiment de mort,
que com sabem, com
sabia el nin, és una mort
tràgica i prematura, és
clar que només des d’un
temps vital humà. Però
tal
vegada
siguin
excessives
les
interpretacions
de
Wagner i de Grossman,
perquè la mirada de les
víctimes
del
terror
poques vegades ofereix
un
llampec
de
comprensió. Si l’infant de
Rafael sap, el seu saber el separa de
l’experiència incomprensible d’aqueixos nins
que han patit la tragèdia i que no són
capaces de pensar-la. Susan Sontag ens ho
va advertir en el seu últim llibre, Davant el
dolor dels altres: «Les narracions poden fernos comprendre. Les fotografies fan
quelcom més: ens obsessionen.» Com
obsessiona l’enigma del que hi ha a la retina
d’aqueixos infants, l’impensable de l’horror
que no pot estar-se de deixar-nos el
sentiment de haver-los fallat, de haver-los
decebut, perquè tal vegada ells no són
divins i no comprenen que el destí es
realitza a través d’aqueixes experiències, ni
esperen que hi hagi un demà més enllà del
capvespre de l’avui. Després edificarem
construccions de sentit per explicar-los i
explicar-nos a nosaltres, per enganyar-nos
tots creient saber el que les mirades buides
ensenyen, estratègies per vèncer la por, per
allunyar la mort. Caldrà construir un subjecte
de destí per a un destí que construeix
barracots per allotjar bebès al Gulag,
càmeres de gas a Treblinka i caça infants
que fugen.

Ignasi de Llorens
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Des del seient posterior d’un cotxe, una nina
d’uns quatre anys, atupada, bruta, acabada
de rescatar de l’escola on va patir uns dies
de segrest, on ha vist sofrir i morir desenes
d’altres infants, on ha vist com nins que
fugien espantats han estat caçats a trets,
mira la càmera que l’enfoca, ens mira. Al
seus ulls no hi ha por ni enfuriment, tampoc
tristesa, és alguna cosa més, alguna cosa
menys. És la mirada de la desolació, del
desert on no habita el sentit, on no hi cap
l’espera ni la consolació. D’aquesta manera
mirarien l’arena i els matolls, totes les
coses... tot el que està posat allà, allò que
des d’allà no ha estat ni posat. No és la
mirada de la perplexitat, del que no sap, ni
la mirada de l’estupefacció, de la que
segons els antics brollava el coneixement.
Un pas més enrere o més endavant, és la
desolació. Només els infants que viuen la
catàstrofe ens miren així. Els adults alguna
vegada han sabut o han cregut saber, d’ells
pot ser l’esperança, d’ells poden brollar la
interrogació i les queixes del sentiment: l’odi,
la tristor... a més del precari refugi de la
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desolació.
En 1955 el govern soviètic va accedir a
tornar a Alemanya el botí de guerra artístic
del qual s’havia apropiat durant la
campanya contra el nazisme. Abans de
complir el seu compromís va organitzar una
exposició al Museu Pushkin de Moscou
perquè els ciutadans russos poguessin
contemplar l’extens lot artístic capturat.
D’entre tots els quadres i escultures
sobresortia una tela de Rafael, La Madonna
sixtina, que pertanyia al museu de Dresde.
Vassili Grossman, escriptor i periodista que
havia estat un dels primers a entrar als
camps de concentració nazis en acabar la
guerra, va acudir a admirar la mostra.
Captivat pel quadre de Rafael, va escriure
un breu i sentit text: «Hi ha en aquesta
representació visual de l’ànima material
alguna cosa d’inaccessible a la consciència
humana.» Així, tot admetent com de difícil
és precisar el sentit de la tela —el tema
central del qual són les figures de la Mare
de Déu i del Bon Jesús al braç—, intenta
copsar-ne el significat. Ambdues figures

miren de cara, ens miren, i les seves
mirades creen neguit. Grossman accepta el
desafiament del pintor i vol esbrinar la
significació d’aqueixes mirades que el
subjuguen pel seu caire humà, perquè no
participen del diví. Creu trobar un primer
indici de resposta: és l’etern humà abocat al
seu destí. La jove mare i son fill en braços
representen l’arquetipus del «miracle» de la
vida davant la matèria cega. Les seves
mirades surten a l’encontre d’un destí humà,
que varia segons les èpoques, però que és
sempre una càrrega, un pesant embalum
que s’assumeix i es porta al coll. Allò que
comença per ser insondable acaba essent
comprensible: el destí.
Després de sortir del museu, Grossman
segueix rumiant la seva interpretació, i
passejant pels carrers moscovites comprèn
que aqueixes mirades de la Madona i son fill
li són familiars: així miraven les mares i els
infants de Treblinka, i aquelles joves jueves
que durant els pogroms stalinistes dels anys
trenta eren tretes de les seves cases i
enviades als camps de concentració
siberians. La interpretació és certa, els
exemples escenificaven, en el dolor i en el
desemparament, la cita de l’última generació
amb el destí humà tràgic: el Gòlgota, la
creu... la càmera de gas, el Gulag. Al quadre
de Rafael hi havia «l’ànima i el mirall de la
humanitat».
Els
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solen
mostrar
una
tranquil·litat extraordinària en els moments
més difícils i dolorosos, anota Grossman,
una serenitat i una resignació que sorprenen
els adults. I finalment la calma de les
mirades de Maria —qui té un rostre més
infantil que el de son fill mateix—, i del nin
que porta en braços queden ja desxifrades;
es tracta d’unes mirades de triomf davant el
dolor, brollen de la comprensió serena de
saber que compleixen amb el destí humà
que les fa vencedors eterns: «són
invencibles».
Es queixava Sant Agustí que no es
coneixia el rostre de Maria. Les verges de
Rafael fixaran i aportaran el caràcter de
bellesa humana a la idea i al símbol de la
palestina mare de Crist. Les icones donaven
una imatge excessivament mística de la
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el desplegament de la versàtil mirada
humana. Es comprèn, doncs, que els russos
descobrissin en les
madones
una
encarnació de l’amor
etern. Serguei Bulgakov
va visitar la galeria de
Dresde el 1898, i quan
va contemplar el quadre
de Rafael va tenir un
moment d’èxtasi en
veure els ulls de la
Madona «una força
infinita
de
puresa
subjugadora
i
d’immolació voluntària»
que, com no podia ser
d’altra
manera,
precipitaren la seva
conversió.
Fins
aleshores havia estat un
intel·lectual progressista
de pa sucat amb oli; a
partir de la seva visita a
Dresde seria un teòleg. Amb ulls d’expert en
fe, valgui la impossibilitat, va tornar anys
més tard al museu, però aleshores, 1923,
l’efecte del quadre havia desaparegut. Li
semblava al teòleg que era humana, massa
humana, la marededéu de Rafael, i que era
més aconsellable tornar a la mística de les
icones. Com un nuvi penedit del seu primer
amor, ara Rafael li semblava frívol.
«No és vera que aquesta mare i aquest
fill són un espectacle amable i temptador?»,
es demanava Nietzsche, per a qui la tela de
Rafael era un motiu d’alegria que descendia
dels cels cap a la terra. Un goig per la vida i
un cant a l’existència mundanal que, segons
el filòsof, era propi del conjunt de l’obra del
pintor renaixentista. Li sembla a Nietzsche
que la mirada del nin és una mirada d’adult:
«l’ull de l’home sobre el cap del nin, aqueix
ull de l’home brau i generós que contempla
una misèria. Per a aqueixos ulls cal una
barba; l’absència d’aquesta i la reunió de
dues edats diferents que es reflecteixen en
el mateix rostre: vet aquí la paradoxa
agradable que els creients han interpretat
en el sentit de la creença en el miracle.»
Segurament no li agradaria molt aquest
comentari a Bulgakov, i Grossman estaria

més d’acord amb la interpretació que en el
seu moment va donar Wagner, qui va creure
veure en la mirada del diví infant la
vertadera essència humana «presa de la
mort i envoltat pel terror
de la mort». La mort és
la por per als humans i
totes les pors són
epifanies de l’única por,
el nin es humà en la
seva por i en el seu
pressentiment de mort,
que com sabem, com
sabia el nin, és una mort
tràgica i prematura, és
clar que només des d’un
temps vital humà. Però
tal
vegada
siguin
excessives
les
interpretacions
de
Wagner i de Grossman,
perquè la mirada de les
víctimes
del
terror
poques vegades ofereix
un
llampec
de
comprensió. Si l’infant de
Rafael sap, el seu saber el separa de
l’experiència incomprensible d’aqueixos nins
que han patit la tragèdia i que no són
capaces de pensar-la. Susan Sontag ens ho
va advertir en el seu últim llibre, Davant el
dolor dels altres: «Les narracions poden fernos comprendre. Les fotografies fan
quelcom més: ens obsessionen.» Com
obsessiona l’enigma del que hi ha a la retina
d’aqueixos infants, l’impensable de l’horror
que no pot estar-se de deixar-nos el
sentiment de haver-los fallat, de haver-los
decebut, perquè tal vegada ells no són
divins i no comprenen que el destí es
realitza a través d’aqueixes experiències, ni
esperen que hi hagi un demà més enllà del
capvespre de l’avui. Després edificarem
construccions de sentit per explicar-los i
explicar-nos a nosaltres, per enganyar-nos
tots creient saber el que les mirades buides
ensenyen, estratègies per vèncer la por, per
allunyar la mort. Caldrà construir un subjecte
de destí per a un destí que construeix
barracots per allotjar bebès al Gulag,
càmeres de gas a Treblinka i caça infants
que fugen.

Ignasi de Llorens

Majestat!
Com va, maco?
Altre cop per aquí
de vacances?
Tu sí que
en saps,

campió!

Escolta, que si vols
passar-te a inaugurar
un parell d’autopistes...
Després ja saps,
torradeta i al club...
Ja veuràs quines titis,

col·lega!

