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Senyores i senyors de la societat espanyola,
les paraules no sabrien transmetre el que
sent en aquest moment en el qual m’han
obligat, a la força!, a tornar per on he vingut.
No he tingut temps de dir-los el que m’ha
empès a emprendre aquest llarg i penós
viatge durant el qual han mort molts dels
meus companys
d’infortuni. Pensava
explicar-los-ho
personalment, una
persona que mostra
a sobre els rastres
dels maltractaments
i dels patiments d’un
poble oprimit i
explotat. Però
aquest mur que ha
estat aixecat entre
vostès i jo, fa
impossible qualsevol
trobada
vertaderament
humana entre
nosaltres i ens
obliga a mirar-nos
des de lluny com gat
i gos, malgrat que
tots siguem
ciutadans del mateix
món. Donat que no
podem ja parlar-nos,
permetin-me mirar-
los als ulls, a través
d’aquest mur de separació en forma de filat
espinós, que ara separa Àfrica d’Europa, i
que simbolitza la falsedat de la relació que
han creat els nostres governants entre el
Nord i el Sud. Aquest mur de separació,
aquesta xarxa de filferro, reflecteix aquesta
falsa relació en la qual les matèries primeres
que vénen del Sud i els productes acabats
del Nord, entre ells les armes, poden
circular, però no les persones. Ha estat
totalment impossible trobar-nos com a
vertaders germans i germanes.

Per tot això, llegeixin als meus ulls,
senyores i senyors, el patiment i el dolor que
arriba de les nostres terres on les
multinacionals sembren la mort i el
desarrelament i volen crear un camp de
runes on només hi hagi matèries primeres,
boscos i animals salvatges, per al plaer dels

turistes. És l’únic
mitjà que em queda
perquè sàpiguen tot
el que sofrim a
l’Àfrica i les causes
que produeixen
aquests sofriments.
Ja sé que els
mitjans de
comunicació tal
vegada no es faran
ressò de la meva
veu, ni els polítics
parlaran en les
seves reunions
sobre els drets
humans, perquè en
el fons, ma vida
com la de tots els
pobres del món, no
compta per a ells.
Ens sacrifiquen
sense escrúpols ni
vergonya!

Efectivament,
senyores i senyors
de la societat

espanyola, jo sóc africà. Vinc d’un país
empobrit; un país que ha estat saquejat per
les multinacionals occidentals des de fa uns
segles i que ha patit guerres atroces, sovint
presentades com a guerres civils, però que
en el fons són guerres econòmiques
muntades amb l’únic objectiu de saquejar
els nostres països i enriquir-se a l’igual dels
nostres dirigents africans, malauradament al
preu de la mort de milions de germans i
germanes meus. De veritat no podem
construir altre món on cada persona pugui

viure en pau? Vostès comprenen, som
víctimes d’un empobriment continu,
organitzat des d’Occident i sovint executat
per mitjà dels nostres propis dirigents al
servei de les multinacionals. Jo en fuig,
d’aquestes guerres, i de la misèria que han
engendrat al meu país. Vull sobreviure i
ajudar a viure a ma família que s’ha quedat
a l’Àfrica. No vull morir com una rata en un
incendi. Per això, com a supervivent, vinc a
denunciar davant vostès aquesta situació
inhumana i a demanar-los que ens ajudin a
construir un món just i humà. Allò que
hauríem de menjar, allò que hauria d’ajudar-
nos a desenvolupar els nostres països, va a
Occident, ja sigui per pagar els deutes que
no hem contret mai, ja sigui per comprar
armes que ens maten i ens amputen els
membres, fent-nos així incapaços de
contribuir a la nostra pròpia subsistència.

Per això, ens trobem en tal situació que
no podem ni conrear els nostres camps, ni
dormir tranquil·lament, ni pensar en el futur
dels nostres fills i dels nostres germans. Tot
el que produeixen els nostres països,
serveix als interessos de les multinacionals
que tenen el suport dels governs europeus i
americans i dels nostres propis governs;
mentre que nosaltres ens morim de fam. Als
nostres països, la mort s’ha convertit en un
fet banal; es veu morir de fam els infants dia
rere dia, petites malalties que podrien guarir-
se fàcilment amb una mica de diners, són
causa de nombroses morts... Aqueix és el
nostre dia a dia! Com poden imaginar-se, és
molt dolorós veure morir de fam un infant als
braços, com m’ha passat a vegades; o
haver vist morir mon pare d’una malària
sense importància de la qual sanaria amb
pocs mitjans en qualsevol centre de salut.
Vertaderament, vostès veuen fets semblants
a la televisió; nosaltres, desgraciadament,
ens fem amb aquests horrors tots els dies, i,
fins i tot, entre aquestes víctimes es troben
els nostres propis familiars. Creuen que es
pot suportar una vida així?

De nit, mentre esperem el moment
oportú per poder franquejar aquest mur de
separació, ens diem adéu els uns als altres,
perquè, en el fons, cap de nosaltres no sap
quina mena de cartutx faran servir els
militars que vigilen el filferro o si un de
nosaltres rebrà un tret o en quina part del
cos. Tampoc no sabem com caurem des de

dalt d’un filat de pues de sis metres... I jo em
demano: serà avui el meu últim dia? I durant
aquest temps, penso en els meus companys
que ja han mort en aquest intent i... sento
defallir el meu cor! Penso en ma família, en
els meus amics que segueixen a l’Àfrica, en
el meu futur! Quin futur? No en tinc cap...
Em sento perdut; em sento inútil, inexistent,
com si no tinguéssim cap valor als ulls
d’aquest món; com si no fóssim més que
bèsties, només bons per a l’holocaust i el
sacrifici. Però, això és injust! He de botar el
filat espinós! M’adono que no tinc elecció!
Mentrestant, penso en el meu país, penso
en totes les riqueses naturals que tenim.
Quines riqueses, em demano? Tot el que hi
ha als nostres països no ens pertany!

Tots els dies assistim impotents als
nostre espoli; qui gosa obrir la boca rep un
tret al clotell. Per contra, Occident ens
regala  armes i les matances continuen a la
nostra terra. Per què en comptes d’ajudar-
nos a sortir del forat en el qual ens trobem,
se’ns enfonsa cada cop més? De fet, la
misèria en lloc de minvar als nostres països,
augmenta dia rere dia... Els nostres fills es
troben així condemnats a viure amb els
traumes de la misèria i sota l’amenaça
incessant de les guerres. Aquells que
aconsegueixen fugir de la guerra, moren de
fam! Estem condemnats a la misèria als
països on l’or, els diamants, el coltan, el
coure i fins i tot el petroli flueixen a
caramulls! I sempre per al benestar d’altres!
El món és malvat, oi? No se sorprenguin si
ploro mentre parlo; és horrible el que estem
vivint. Per això, amb amargura intentaré
escalar el mur quan el moment sigui
favorable. Viure o morir, ja tant se val. Ningú
no es preocuparà de la meva sort... Diguin-
me, senyores i senyors de la societat
espanyola, quin mal hem fet per merèixer
aquesta sort?

I mentre passa el temps, sent sorgir en
mi un altre sentiment. No estem maleïts.
Aquest món pot canviar, em dic! Nosaltres
també som filles i fills de Déu, malgrat la
misèria i les guerres. Per això he decidit
temptar la sort i venir aquí al seu país, per
veure si puc trobar una feina, amb la finalitat
de sobreviure i d’ajudar a viure els orfes que
mon pare m’ha deixat! No, no creguin que
ha estat fàcil deixar les nostres famílies,
sense saber on anem, si arribarem o si
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podrem retornar. No creguin que ha estat
fàcil per a mi deixar ma mare malalta, sense
saber si la tornaré a veure amb vida i sense
saber què passarà amb els meus germans i
germanes. Però, què puc fer? No tinc
elecció. Em fa falta imperativament guanyar
el que cal per comprar medicines per a ma
mare malalta, per por a veure-la morir com a
mon pare; em fa falta guanyar diners per
poder escolaritzar els meus germans petits
per intentar que demà potser puguin sortir
del grup dels sacrificats. Vull fer feina per
poder comprar medicaments per al meu
germà que pateix la sida. Només demanem
això. Saben vostès, és penós veure morir ta
família davant els ulls sense poder fer-hi res!
Creuen que és fàcil viure com jo?

Heus aquí perquè he corregut el risc de
desafiar tota mena de dificultats d’un llarg i
penós viatge i que, per sort, he pogut
sobreviure i ara em trobo davant d’aquest
mur de separació, que m’impedeix dir-los
cara a cara el meu dolor. Però em queda la
possibilitat que en mirar-me vostès llegeixin
a través dels meus ulls tot el que pateixo.
Els prego que no pensin que és normal que
visquem així. Perquè és senzillament el
resultat d’una injustícia establerta i
sostinguda per sistemes inhumans que
maten i empobreixen. Per això, vinc a
demanar-los que no facin costat a aquest

sistema amb el seu silenci; ben al contrari,
que el patiment que transpira la meva pell
els faci comprendre que és impossible ser
un ésser humà i callar davant aquestes
atrocitats inhumanes.

Déu sap que no sóc ni un lladre ni un
bandit; sóc simplement el crit d’una víctima,
que com tothom, vol viure amb la suor del
seu front. Estic segur que si coneguessin la
meva història i la dels meus companys, no
m’obligarien a tornar d’on vinc ni
m’abandonarien en un desert sense cap
possibilitat de supervivència. Repeteixo, vull
viure i ajudar a viure els meus germans,
només demano això!

Rere els murs de separació de Melilla,

Bashige Michel,
Immigrant

L A  T A N C A
Subsaharià: subespècie humana. Mitjà de transport: peus i pasteres. Motivació
bàsica: la fam. Objectius: menjar. Estudis: de supervivència. Color: més bé negre.
Obstacles en el futur: l’onatge a la mar gran i la tanca de Melilla, que serà de sis
metres. Vacances: què són vacances? Passatemps: que no et tornin al teu país.
Mascotes: paràsits de tota mena que et cobren per respirar. Viatges: travessar
l’Estret com sigui.

Nordsaharià: superespècie humana. Mitjà de transport: cotxe, vaixell, avió, moto
d’aigua, esquís. Motivació bàsica: els intel·ligents, ser feliços; la majoria, comprar,
tenir, ambicionar. Objectius: els llestos, tocar ferro i tenir salut; la majoria, més
diners, un ascens, tenir més pit, aprimar-se, deixar de fumar. Estudis: idiomes,
informàtica i tastar vins. Color: sobretot, blanquet. Obstacles en el futur: per als del
Barça, guanyar la copa. Vacances: per llei. Passatemps: videojocs i no deprimir-se.
Mascotes: cans, moixos, hàmsters, canaris. Viatges: una setmana al Carib o anar a
Londres per comprar aqueixa caçadora divina de l’hòstia.

Cèsar Casal González



Quan Sherlock Holmes reconeixia la
dificultat d’un cas començava a sospitar que
rere s’hi amagava «la major intel·ligència al
servei del Mal», que sempre era el professor
Moriarty. Si descartem les grans
intel·ligències «legítimes» que presideixen
institucions governamentals, tal vegada avui
podria pensar-se que el paper del professor
Moriarty l’ocupa el multimilionari Ossama bin
Laden, que en comptes de posar els seus
comptes corrents al servei dels més
necessitats, ja sigui per amor a Al·là o a
aqueixos pobles islàmics afamegats, en
dedica la pecúnia a la creació d’una
internacional del crim. Altre milionari, un
cabdill africà convertit al cristianisme, va
decidir erigir un monument al seu Déu que
fos la rèplica tropical al Vaticà, i així, ben
enmig del desert es distingeix un palau
daurat. Segurament li va passar com a
aquell jueu de qui ens parla Boccaccio. Li
deien Abraham i era un ric mercader
parisenc. El seu amic cristià, Giannotto,
intentava acostar-lo a la vertadera fe, de
manera que Abraham va decidir prendre’s
seriosament la recomanació i va decidir

emprendre el camí cap a Roma per conèixer
el centre del cristianisme. El seu amic es va
témer el pitjor, ja que quan Abraham veiés la
corrupció eclesiàstica regnant no només no
es convertiria, sinó que tornaria fet un
acèrrim enemic del cristianisme. Abraham
va arribar a Roma i es va quedar horroritzat
de l’ambient luxuriós i de la hipocresia
imperant entre els eclesiàstics. «Tan avars i
ansiosos de diners els va veure, que tant la
sang humana, fins i tot la cristiana, com les
coses divines, per diners venien i
compraven, fent molta mercaderia i fent bon
agost», que es va quedar defraudat, però
Abraham va pensar més tard que si malgrat
tot el cristianisme continuava tenint èxit era
perquè l’Esperit Sant l’inspirava, de manera
que va retornar a París, es va batiar a Notre
Dame i va passar a anomenar-se Joan.

El capitalisme és portador de mil tares,
però té èxit i no deixa d’expandir-se, de
manera que no es pot negar l’evidència i
ben bé podria ser que estigués tocat per
l’Esperit Sant, que és també el nom d’un
prestigiós banc. Per tant fan bé els rics
mercaders a abraçar la nova fe. Ser

multimilionari dóna prestigi. Els romans
d’avui n’han triat un perquè els governi.
Entre els cristians el posseïdor del vedell
d’or enlluerna. Cal convertir-se en vedell i
esperar que el multimilionari de torn ens
vagi daurant. I mentrestant, anar acceptant
els eufemismes amb els quals s’emmascara
la realitat, tot i que es pot esperar —la religió
és bàsicament esperança—, que Déu no es
deixi confondre per l’imperi eufemístic que
han erigit els seus adoradors, «com si Déu,
prescindint del significat de les coses», ens
adverteix Boccaccio, «la intenció dels
pèssims ànims no conegués i, a semblança
dels homes, es deixés enganyar pels noms
de les coses». Seria convenient disposar de
quelcom d’aqueixa lucidesa divina.

Adorar l’or crea misèria, la misèria de
saber que hi ha or i que no és d’un, idea
angoixosa, intolerable; admetre l’or dóna
sentit a la vida, perquè no bastaran els dies
convertits en jornades per saciar aqueixa
fam, ni al pobre ni al ric, convertit en vassall
etern de la seva ambició. Aquells als quals
els manca el mínim per a la subsistència
se’ls crea la doble condició de miserable, la
manca de pa i la manca d’or. Molts
d’aquests miserables per partida doble
decideixen fer-se pobres de fortuna i
arriscar-se a lliurar la vida en un gest
desesperat per traspassar les muralles que
blinden les ciutats daurades. Travessen
mars amb pasteres, salten tanques,
s’infiltren amagats als baixos de camions...
Es menysprea la vida, que ja no val perquè
és doblement miserable. El model del
desenvolupament il·limitat, dels guanys
infinits, de la dilapidació contínua n’és la
meta. Si malgrat la dilapidació i l’estultícia el
capitalisme té èxit i continua escampant-se,
cal arribar als seus temples per batejar-s’hi,
tenir els preuats papers i passar a
anomenar-se Joan.

Són necessaris aquests immigrants de la
desesperació per saber que la misèria és a
l’altre costat de la murada i poder afirmar a
les ciutadelles daurades la bonaventura dels
diners. Ens desitgen, ens envegen, volen
ser com nosaltres. Hi ha una afirmació d’èxit
major?

No només de pa viu l’home, viu també
de la idea del pa, o mor per ella, famèlic de
la idea. Quan va caure, en bona hora, el
comunisme als països de l’Est europeu, la

idea del pa va començar a regnar a tot past,
ja no era la idea de la fogassa daurada de
l’Estat, del proletariat mundial, es tractava
ara del pa de la iniciativa privada. És el que
va d’un capitalisme burocràtic a un de
mercaders. En ambdós casos, el capitalisme
va néixer amb una idea del pa sota el braç.
Els majors McDonald’s del món s’establiren
a l’antiga URSS. Era impressionant veure
les coes de gents esperant torn per entrar
en aquests restaurants de fast food d’uns
quants pisos. Aquells que esperaven
pacientment el seu moment de glòria
gastronòmica no eren afamegats de
solemnitat, ben al contrari, hi anaven vestits
amb les robes pròpies de la superxeria de la
secta dels negocis. Menjar l’oblea de carn
capolada era entrar en comunió amb la
modernitat del món capitalista desitjat,
d’això es tractava. Al carrer, d’esquena al
temple gastronòmic, es podia veure el
paisatge usual, mendicants furgant a les
escombraries i gent normal i corrent menjant
als xiringuitos usuals, tradicionals, la
modalitat autòctona de carn capolada, la
kotlet, això que entre nosaltres
s’anomenava abans bistec rus. Allà no hi
havia idea de modernitat, només hi havia,
amb forma de petit meló, carn capolada no
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homologada internacionalment i... molt més
saborosa. Combregar amb l’hamburguesa
era saciar la fam d’idea, per després tornar
a patir-la ja païda i augmentada. Si no es
podia accedir al temple de l’hamburguesa
és que un era pobre, i havia que consolar-se
amb la koltlet de sempre, tan poc moderna,
tan insulsa, tan portadora de la idea
d’endarreriment, de la idea de sentir-se
afamegat per no poder, encara, accedir al
temple.

Segons els més recents resultats de les
ciències de l’antic, d’Àfrica en venim tots, el
que passa és que alguns encara no han
acabat de sortir. I els costa el bec i les
ungles arribar a la nostra prosperitat
evolutiva, els espera un llarg camí fins a
deixar de ser negres. Aconseguir plaça en
una pastera amb destinació a la idea
d’Europa és més car que arribar-hi amb
avió. Fins i tot per això hi ha màfia. Per a un
subsaharià estalviar la suma del cost del
sinistre bitllet és l’esforç d’una pila d’anys de
treball i de dolor. Però la seducció de la idea
d’Europa és més potent que la immediata i
aguda exigència de la fam de dia a dia.
Després ve la incerta aventura, l’enorme
caminada, els dies i mesos d’espera a prop
de les costes, als boscos, admirant el
mostrador en el qual s’ha convertit la ribera
septentrional de la Mediterrània. «Anys de
fam als boscos», així referia la seva
experiència un immigrant que acabava de
franquejar la tanca fronterera de Melilla. «El
meu cor plora», deia un altre estès sobre
una llitera amb un tret a la cama després
d’intentar saltar la tanca de Ceuta, i afegia
que tornaria a intentar-ho.

Sabem les dades de la misèria, se’ns
repeteixen fins a la sacietat. Coneixem les
necessitats a combatre i com fer-ho: aigua,
pa i aspirines. Tampoc no és tant, però no hi
ha manera d’arrabassar ni el 0,7 per cent
dels pressupostos de les ciutats d’or.
S’abandona a les consciències contrites el
suport i l’ajuda als milions d’éss ers humans
famèlics i malalts. Ja tenim les ONG per
donar un cop de mà. El que no s’entén és
per a què serveixen els Estats. Seria millor
pagar els impostos a aqueixes ONG i deixar
sense fons aqueixes institucions avares i
autoritàries que ens fabriquen un món de
misèria. Aquí ens caduquen medicaments
sobrants, si arribessin a qui els necessiten

se salvarien moltes vides. Si això tan
elemental no es fa no se’n pot donar la
culpa a la natura, res tenen a veure els
tsunamis ni els terratrèmols ni els huracans,
és evident que no funcionen les institucions
polítiques.  En qüestió de poques hores es
pot organitzar un bombardeig demolidor en
qualsevol part del planeta, però no hi
manera de portar aigua potable als cents de
milions de assedegats. Per mitigar aquestes
necessitats bàsiques s’ha establert una
mena de consens criminal: és un problema
a termini mitjà, a llarg termini. Però és que a
termini mitjà no arribaran uns quans milers
de milions de famèlics d’avui, d’aqueixos
infants que moren cada trenta segons. És
clar que a mig termini ja només moriran uns
centenars de milions i a llarg termini tots
seran blancs. La política és l’exercici
d’administrar el temps, de fabricar
l’esperança. Sense esperança ningú no
empra una caminada d’uns quants anys per
a pujar a una pastera. S’ha de bombardejar
amb entrepans. Però resulta que arriben
abans les armes occidentals que la
mortadel·la.

Produïm per a la dilapidació, per a
l’acumulació i per al Progrés. Amb el reclam
de treballar per guanyar-nos la vida,
acabem treballant per perdre-la, per
malbaratar-la rere la idea de l’or. Però un
sentit elemental de la decència ens copeja.
Ens podem envoltar de molta riquesa però
no podem pretendre tenir raó. Aquell que no
comparteix allò que li sobra amb aquell que
ho necessita no pot tenir raó.

No hem de donar-los peixos sinó
ensenyar-los a pescar, diu la nostra saviesa.
I rere aquestes sentències computades se
sent el dring dels glaçons de gel al tassó de
whisky i s’ensumen les croquetes amb les
quals s’acaba el simposi contra la fam del
món organitzat per a consciències
adolorides. Ja hi som! L’objectiu no és donar
peixos sinó que obrin una pescateria. Com
si el fet de tenir fam signifiqués que s’és
colló. Qualsevol excusa és bona amb la
condició de no donar res. L’objectiu és que
produeixin, no que mengin. La idea del pa
és la que han d’assimilar; el pa, ja se sap
des de l’expulsió del paradís, s’ha de
guanyar amb la suor del front. Però si no
beuen no suen. Conclusió: es moren de set i
de fam. No s’han adonat que no som al

paradís. Cal seguir sembrant idees... no
sigui que mengin sense suar. I organitzar
simposis per pal·liar la fam a termini mitjà.

Els miserables de l’època de la
globalització tenen l’estómac buit i el cap
ple, mancat de pa i desbordant d’idees.
Volen viure com nosaltres, vesteixen amb
robes esportives,
escolten la nostra
música i veuen els
partits de futbol de les
nostres lligues. Volen
ser com nosaltres i per
això han de viure com
nosaltres. Tampoc no
és que aquí els esperi
el regne de Xauxa, ens
surt més a compte
pagar-los un mal sou
aprofitant-nos de les
seves necessitats, a
invertir als seus països.
Disposarem d’un nou
proletariat incapaç de
protestar i que
rebentarà els sous dels
proletaris autòctons, amb la qual cosa és
d’esperar que aqueixos s’enfrontin amb els
nouvinguts. Així va succeir no fa gaire a la
més proletària de les barriades de la
proletària ciutat de Terrassa. Els xarnegos
integrats engegaven els immigrants
nouvinguts. Negoci redó. I l’Estat fent
d’àrbitre: «Au vinga, morts de fam, no us
pegueu!» Resulta que necessitem aquests
miserables estrangers, i com més els costi
arribar i pitjor tinguin les possibilitats de ser
legalitzats, més ens en podrem aprofitar.
«Què maques que són les russes!» «Què
bones que estan les negres!», i les nostres
meretrius autòctones barallant-se amb elles:
«És que han posat el polvo per terra.» El
paradís occidental no és tal, però en un dia
de feina explotadora qualsevol d’aquests
immigrants pot guanyar més que en un mes
als seus països d’origen, i aquí poden beure
aigua potable i aconseguir aspirines. És clar
que amb només això no n’hi ha prou. Poden
mitigar amb prou feines el buit d’estómac,
però els queda un llarg camí fins a arribar a
saciar la fam de la idea d’or, fins que
descobreixin que aquesta és insaciable.

Qualsevol multimilionari amb una
intel·ligència al servei del mal pot reclutar

adeptes per als seus criminals propòsits
entre els famèlics d’idees, per això ha de fer
servir el prestigi que li atorga l’or del qual
disposa i crear una fe, indestructible per
definició, que permeti omplir de sentit
aquestes fams, bé sigui apel·lant una religió
o el seu vessant laic, el nacionalisme, o

ambdues a l’hora. A
occident la fórmula ha
tingut èxit. Construir
vaticans i posar
bombes a les línies de
metro, a això es
destinen les fortunes
dels multimilionaris
que defensen el fet
diferencial dels seus
pobles afamagats.
Paradís en el cel,
bombes contra els
infidels i visca el meu
desert.

Fa uns deu anys
es va instal·lar El
Corte Inglés, la mare
de totes les botigues,

a Palma. L’expectació davant la imminent
inauguració havia de ser enorme, perquè
l’infaust matí en el qual va obrir per primer
cop les seves portes, una gentada
s’amuntegava davant els aparadors.
Aquestes persones no estaven afamegades
de pa, que es podia aconseguir a les altres
tendes, sinó pletòriques d’idees. Una
fotografia de la premsa va immortalitzar el
primer comprador, un al·lot que estava
suspès al buit després d’entrar fent un bot
per superar els quatre o cinc escalons que
donaven accés a la megatenda. La mirada
d’èxtasi d’aquell miserable suspès al buit
n’és tot un emblema. És l’èxtasi del consum,
és el buit de l’entrada al paradís.

Després de superar les mil murades, les
mil tanques, als miserables nouvinguts els
espera, en el millor dels casos, aquest buit
estremidor d’un paradís fabricat, com aquell
Falcó Maltès, amb el material amb què es
construeixen els somnis, que pot adquirir-se,
segons les tarifes del mercat, travessant el
miratge dels mostradors, en qualsevol
botiga. La nostra fam d’or els espera, amb
aquest material fabriquem els malsons.

Ignasi de Llorens
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beuen no suen. Conclusió: es moren de set i
de fam. No s’han adonat que no som al

paradís. Cal seguir sembrant idees... no
sigui que mengin sense suar. I organitzar
simposis per pal·liar la fam a termini mitjà.

Els miserables de l’època de la
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Volen viure com nosaltres, vesteixen amb
robes esportives,
escolten la nostra
música i veuen els
partits de futbol de les
nostres lligues. Volen
ser com nosaltres i per
això han de viure com
nosaltres. Tampoc no
és que aquí els esperi
el regne de Xauxa, ens
surt més a compte
pagar-los un mal sou
aprofitant-nos de les
seves necessitats, a
invertir als seus països.
Disposarem d’un nou
proletariat incapaç de
protestar i que
rebentarà els sous dels
proletaris autòctons, amb la qual cosa és
d’esperar que aqueixos s’enfrontin amb els
nouvinguts. Així va succeir no fa gaire a la
més proletària de les barriades de la
proletària ciutat de Terrassa. Els xarnegos
integrats engegaven els immigrants
nouvinguts. Negoci redó. I l’Estat fent
d’àrbitre: «Au vinga, morts de fam, no us
pegueu!» Resulta que necessitem aquests
miserables estrangers, i com més els costi
arribar i pitjor tinguin les possibilitats de ser
legalitzats, més ens en podrem aprofitar.
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immigrants pot guanyar més que en un mes
als seus països d’origen, i aquí poden beure
aigua potable i aconseguir aspirines. És clar
que amb només això no n’hi ha prou. Poden
mitigar amb prou feines el buit d’estómac,
però els queda un llarg camí fins a arribar a
saciar la fam de la idea d’or, fins que
descobreixin que aquesta és insaciable.
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adeptes per als seus criminals propòsits
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servir el prestigi que li atorga l’or del qual
disposa i crear una fe, indestructible per
definició, que permeti omplir de sentit
aquestes fams, bé sigui apel·lant una religió
o el seu vessant laic, el nacionalisme, o

ambdues a l’hora. A
occident la fórmula ha
tingut èxit. Construir
vaticans i posar
bombes a les línies de
metro, a això es
destinen les fortunes
dels multimilionaris
que defensen el fet
diferencial dels seus
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Paradís en el cel,
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infidels i visca el meu
desert.

Fa uns deu anys
es va instal·lar El
Corte Inglés, la mare
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a Palma. L’expectació davant la imminent
inauguració havia de ser enorme, perquè
l’infaust matí en el qual va obrir per primer
cop les seves portes, una gentada
s’amuntegava davant els aparadors.
Aquestes persones no estaven afamegades
de pa, que es podia aconseguir a les altres
tendes, sinó pletòriques d’idees. Una
fotografia de la premsa va immortalitzar el
primer comprador, un al·lot que estava
suspès al buit després d’entrar fent un bot
per superar els quatre o cinc escalons que
donaven accés a la megatenda. La mirada
d’èxtasi d’aquell miserable suspès al buit
n’és tot un emblema. És l’èxtasi del consum,
és el buit de l’entrada al paradís.

Després de superar les mil murades, les
mil tanques, als miserables nouvinguts els
espera, en el millor dels casos, aquest buit
estremidor d’un paradís fabricat, com aquell
Falcó Maltès, amb el material amb què es
construeixen els somnis, que pot adquirir-se,
segons les tarifes del mercat, travessant el
miratge dels mostradors, en qualsevol
botiga. La nostra fam d’or els espera, amb
aquest material fabriquem els malsons.

Ignasi de Llorens



De tothom és sabut que a Mallorca hem
sobrepassat la densitat de trànsit motoritzat
que seria prudent per conservar el nostre
entorn natural, que la situació actual de
saturació i volum de vehicles no és ni
recomanable ni sostenible i, a més, és un
risc per a la seguretat de vianants i de
ciclistes. De tothom és sabut que l’Estat
espanyol té les ciutats més contaminades
d’Europa, i que el tabac i els cotxes són
causa important de congestió de pulmons,
sobretot de la gent gran i dels nostres
infants i joves.

Per això, a més de les iniciatives
per desincentivar l’ús i la tinença de
vehicles motoritzats per al transport
individual, es fa necessari que les
persones que governen adoptin
mesures per afavorir el transport amb
bicicleta, com a mitjà de transport més
habitual en desplaçaments curts. Aquest
mitjà, que té molts
avantatges, rep
una atenció
insuficient de les
autoritats; i de
manera visible pel
que fa a les
infraestructures per als
ciclistes.

L’abús del transport en cotxe particular
El transport en cotxe particular és una de les
principals causes de la degradació
ambiental del planeta, per tant un ús abusiu
—tal com ocorre a la nostra comunitat— és
una actitud agressiva cap a la salut de les
generacions futures, que també tenen dret a

gaudir —com nosaltres—
d’un aire net i d’un
clima saludable.

Poca gent queda
que no sàpiga que els

cotxes particulars que es
fan servir de forma

abusiva són un mal que cal
corregir per a protegir el medi

ambient de la
degradació i per

solidaritat amb
les

generacions
futures; la
contaminació

no s’acaba
amb l’emissió de

gasos i fums tòxics,
hi hem d’afegir
l’acústica amb els

consegüents
renous i vibracions,

sense oblidar-nos de la
brutor que els

automòbils generen. El problema consisteix
que ens omplim la boca de paraules a favor
d’utilitzar més el transport públic i les
bicicletes per anar a la feina, mentre la
immensa majoria de la població pensa que
particularment el problema no és seu i que
són les altres persones les que s’han
d’esforçar a canviar els
hàbits de transport.

Tot està pensat per
facilitar la mobilitat amb
cotxes particulars perquè
és el que utilitza la
majoria, sense aturar-nos
a pensar que si aquest
no és el transport més
convenient, no és el que
ha de tenir més facilitats. 

Les mesures que cal
prendre a l’hora
d’asserenar el trànsit i així com de regular i
gestionar l’ús racional del cotxe particular,
han de procurar la disminució de l’excessiva
utilització. Això passa, entre altres mesures,
per afavorir l’ús dels cotxes compartits en
detriment dels cotxes que solament porten
una persona, per exemple reservant les
millors places d’aparcament dels centres
públics per als cotxes compartits; i també
per trobar criteris de justícia i de sensatesa
quan es tracta de cedir espais públics al
vehicle privat, i aquell resulti escàs .

Podem observar com els serveis i
centres públics —que són els que han de
donar el primer exemple— destinen espais
importants a l’aparcament dels cotxes
particulars, i amb reserva per als vehicles de
persones amb discapacitat.

Per tant, no aniria gens malament que a
les persones que ens desplacem amb
bicicleta —sortejant les dificultats del trànsit,
reduint el nombre de cotxes i per tant la
contaminació per arribar a la feina o al
centre escolar—, se’ns proporcionés un
aparcament còmode i amb les condicions de
seguretat necessàries; a més —per què
no?— d’incentius laborals per fer ús de la
bici.

Heu comptat quantes oficines públiques
a Ciutat disposen d’aparcament en
condicions per a bicicletes? Bona ocasió per
veure com es predica amb l’exemple, o no
es fa.

Per un desenvolupament sostenible
D’una banda hi ha un consens important
que creixement no vol dir desenvolupament;
que el desenvolupament sostenible és
aquell que permet satisfer les necessitats
actuals sense comprometre la capacitat de
les generacions futures de satisfer-ne les

seves; i que quan parlem
de mobilitat es tracta de
conjugar la sostenibilitat
econòmica, la social i la
mediambiental, amb la
inclusió de la salut
ambiental i personal. 

I d’altra banda, també
hi ha coincidència en el fet
que anar amb bicicleta per
terreny planer és un
exercici terapèutic
recomanable —amb la

natació i el passeig— per a guarir les
inflamacions lleus de les articulacions i per
al tractament de reumatismes i artrosis; i
que ens convé incorporar aquests hàbits de
salut a la nostra vida diària, a més d’altres
de mobilitat adequada i de postures idònies. 

Que l’exercici afavoreix i incrementa la
mobilitat articular, enforteix la musculatura i
millora la capacitat cardiopulmonar forma
part d’una cultura cada vegada més estesa,
que a més defensa els efectes favorables
que té l’esport en la millora tan física com
mental de les persones.

L’exercici suau que no provoca dolor és
molt beneficiós i anar amb bici és un dels
millors exercicis que podem fer.

A la darrera convocatòria d’eleccions
municipals, la coalició EU-Els Verds va
presentar un mapa amb la proposta de
xarxa de carrils-bici de 25 km per Palma.
Com deien els candidats, «en llocs com
Amsterdam, Copenhaguen, Frankfurt o
Parma el vehicle de dues rodes suposa més
d’un 20% dels desplaçaments urbans». I
continuaven: «el principal factor que incideix
en el seu ús, no és el clima ni el relleu, sinó
la quantitat i la qualitat de les
infraestructures que afavoreixen els
desplaçaments segurs: carrils segregats i
aparcaments vigilats entre altres». És a dir:
la seguretat .

I per si amb aquestes raons no n’hi
hagués prou, n’hi afegirem una altra:

EL TRANSPORT AMB BICICLETA
A  M A L L O R C A
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La bicicleta és un mitjà de transport urbà
que no fa fums tòxics ni renou —no
contamina—, ocupa un espai insignificant, i
fins i tot qualcar-hi pot resultar divertit. A
més i per rematar-ho, el fet de no gastar
petroli no incita a les guerres per obtenir
aquest combustible.

Per una Palma més neta
i menys esgotadora

Pararem esment en alguns aspectes que
mereixen la nostra atenció:

1r) La iniciativa de Cort de facilitar la
combinació de cotxe i bicicleta per a qui viu
fora de Ciutat és lloable. Ara bé, el
balanç d’aquesta iniciativa al cap de dos
mesos del préstec de bicis als
aparcaments de cotxes ha tingut èxit els
caps setmana, però bastants menys
vehicles els dies laborables; i d’un
milenar de persones usuàries en
dos mesos, el 77 % són residents.

L’objectiu municipal: potenciar
l’ús del transport alternatiu. 

Jutgeu vosaltres si
estan en
consonància els
resultats de màxim
ús en cap de
setmana i per al
lleure amb l’objectiu
plantejat.

2n) D’una banda, si teniu
ocasió de fer una passejada per
l’únic carril bici de què disposa la ciutat,
observareu com són de dificultoses les
condicions en alguns trams: trespol irregular
amb sots, cotxes aparcats a sobre...

De l’altra, en la darrera normativa estatal
del trànsit també s’hi regula la circulació de
bicicletes, que fins aleshores no estava
regulat. Diu que «els i les ciclistes tindran
prioritat respecte dels vehicles a motor». A
la pràctica el flux de cotxes ens arracona, i
ens obliguen a circular ben devora els
cotxes aparcats amb el risc que això ens
suposa...

3r) El llibre Palma amb bicicleta escrit per
Joan Mas Quetglas i amb presentació de la
batlessa de Palma és al·lucinant. Per
començar fa referència a l’Ordenança

municipal de circulació, on diu que «les
bicicletes han de circular pels carrils
reservats a tal fi a la calçada o a les voreres,
a les andanes i els passeigs»... sense
comentaris.

On són aquests carrils? Aquí teniu
algunes pistes:

— El llibre consta de vuit rutes, set de
les quals circulen majoritàriament per
carrers i carreteres. 
— Els aparcaments afavoreixen l’ús de

determinat vehicle. Fixeu-vos també en la
distribució dels aparcaments de bicis en
superfície: hi trobem llocs cèntrics amb
dotació, zones cèntriques i no tant sense

quasi cap dotació, i zones perifèriques
directament sense cap aparcament
senyalitzat. 

— Heu observat el disseny dels
aparcaments de bicis? Són uns

ferros en paral·lel, sovint per sota
l’alçada del genoll i amb un
magre espai entre les barres, i
per rematar-ho sense cap

senyalització visible a certa
distància. No entrarem a

valorar el dubtós
encert d’aquest
disseny, el cost

d’uns equipaments
que ben poc es fan

servir, la distribució i
la ubicació ben

discutibles, etc. Ara bé, us
convidem a observar com són de

pràctics per fermar-hi les bicis i com de
còmodes per a la persona que l’ha
d’emprar. 

Resulta un bon contrast —en negatiu,
per variar— respecte de la consideració que
té la bicicleta en algunes ciutats europees
—i també en algunes petites i mitjanes
ciutats catalanes i de l’estat espanyol— tot i
que tenen un clima menys favorable que a
ca nostra.

Alguns reptes més
Uns reptes són per al Govern de Ciutat:

* Ara per primavera, més que a l’hivern,
és ben fàcil topar-nos amb bicicletes que
van amunt i avall per Ciutat; ja sia
compartint espai amb els vehicles de quatre
rodes, o fent-ho amb els de vianants (anant
per les voreres, pels passos i per les zones

per a vianants). Situacions que comporten
un cert risc i perill per a qui és més
vulnerable.

Els i les ciclistes tenim, i hem de fer
valer, el nostre espai a les ciutats. Per això
ens hem de fer respectar, i hem de donar
prioritat a la gent que va a peu; també hem
d’exigir a les autoritats que prenguin
mesures en contra de la indisciplina, tant
dels cotxes que envaeixen l’espai de
vianants com de conductors que posen en
perill la vida de qui va amb bicicleta.

S’estan imposant conductes incíviques
—amb la connivència de l’autoritat
municipal— on es dóna el missatge que el
fet d’anar a peu els destorba. 

* Treballar contra la congestió de
l’automòbil també afavoreix el petit i mitjà
comerç i dóna vida a la ciutat; estratègia
que es veuria reforçada amb l’organització
—a la qual li pertoqui— del transport públic
de manera que uneixi la perifèria i eviti la
saturació innecessària de circulació en el
centre, car en l’actualitat el transport públic a
Ciutat és bàsicament radial. Això,
acompanyat entre altres mesures (qualitat
del transport públic, grues per als cotxes en
doble filera...), d’un carril bus exclusiu en els
carrers amb més circulació.

I uns altres són per al Govern de les Illes:
* El Govern de les Illes Balears —del

mateix partit polític que governa Ciutat— du
a terme una xarxa cicloturística per Mallorca
de 235 km, per facilitar la pràctica d’aquest
esport als turistes. Sense fixar-nos-hi gaire
veurem el desplegament i la inversió en
indicadors de fusta i en panells d’informació
de les rutes, i també les penoses condicions
del paviment en no pocs trams del circuit.

Davant d’aquesta campanya d’imatge i
pensada per a la gent que ens visita, ens
demanem: 

— La bicicleta com a mitjà de transport
alternatiu i per a la gent que vivim tot l’any
aquí, amb quin espai compta a les nostres
ciutats petites i grans?

— Quina inversió es fa en creació i
manteniment d’infraestructures (carrils bici,
carreteres i camins rurals, aparcaments en
condicions) i quin esment en la reserva
d’espais per aparcar? 

Obres que costen moltíssims menys
diners que les grans infraestructures viàries

que s’estan fent a l’illa; i que tot i així no
reben una atenció digna.

* Davant els centenars de persones que
moriran en accident de trànsit, qualque
responsabilitat haurien d’assumir i hem
d’exigir als diversos responsables: des dels
que legalitzen cotxes i motos amb capacitat
per a superar els màxims de velocitat
permesos per la llei, fins als que promouen
vehicles que s’adrecen als joves, fomentant
l’ús per a l’oci i la idea de prestigi social i de
masculinitat.

La unió fa la força
En un món en què la força s’imposa per
damunt de la justícia i els drets, la creativitat
i la participació social en la presa de
decisions formen part de l’ètica democràtica. 

Participació a través d’organitzacions
ciutadanes i representatives, i mitjançant
una veritable comunicació i negociació
d’interessos, amb què s’afavoriria el
sentiment de pertinença i s’exercitaria la
responsabilitat col·lectiva, al mateix temps
que contribuiria a la vertebració social i



per a vianants). Situacions que comporten
un cert risc i perill per a qui és més
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Ciutat és bàsicament radial. Això,
acompanyat entre altres mesures (qualitat
del transport públic, grues per als cotxes en
doble filera...), d’un carril bus exclusiu en els
carrers amb més circulació.

I uns altres són per al Govern de les Illes:
* El Govern de les Illes Balears —del

mateix partit polític que governa Ciutat— du
a terme una xarxa cicloturística per Mallorca
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plasmació dels resultats en alternatives
visibles i avaluables, podria resultar de gran
interès per a reforçar els lligams col·lectius i
enriquir llur identitat. 

L’objectiu: una mobilitat més racional,
ecològica, col·lectiva i pacificadora.

Per aconseguir-ho, us convidem a la
nostra cita mensual on ens fem visibles de
manera col·lectiva. Ens trobem cada primer

dijous de mes a les 19.30 h a plaça
d’Espanya, i circulem en grup per les
avingudes i carrers cèntrics de Ciutat. És
una sortida reivindicativa i també de trobada
i relació.

Montserrat Montagut i Antonio Cánaves

www.mallorcaweb.net/massacritica

C O N F E R È N C I A - C O L ∙ L O Q U I
a m b  p r o j e c c i ó  d ' i m a t g e s

L'Antàrtida, mig crua mig cuita
A  c à r r e c  d e  J e s ú s  D u q u e  M a c í a s ,

professor del Departament de Biologia i Geologia de l'IES Politècnic de Palma,
geòleg i llicenciat en Filosofia i Lletres, membre del Seminari Permanent de CTS de Palma,

president de l'Associació de Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB),
i participant en l'expedició Antàrtida 2005.

D i m a r t s  2 9  d e  n o v e m b r e  d e  2 0 0 5
A t e n e u  L l i b e r t a r i  E s t e l  N e g r e

P a l a u  R e i a l ,  9 ,  2 o n  ( P a l m a )

H o  o r g a n i t z a :  A t e n e u  L l i b e r t a r i  E s t e l  N e g r e

N o  h i  f a l t e u !

http://www.mallorcaweb.net/massacritica


per a vianants). Situacions que comporten
un cert risc i perill per a qui és més
vulnerable.

Els i les ciclistes tenim, i hem de fer
valer, el nostre espai a les ciutats. Per això
ens hem de fer respectar, i hem de donar
prioritat a la gent que va a peu; també hem
d’exigir a les autoritats que prenguin
mesures en contra de la indisciplina, tant
dels cotxes que envaeixen l’espai de
vianants com de conductors que posen en
perill la vida de qui va amb bicicleta.

S’estan imposant conductes incíviques
—amb la connivència de l’autoritat
municipal— on es dóna el missatge que el
fet d’anar a peu els destorba. 

* Treballar contra la congestió de
l’automòbil també afavoreix el petit i mitjà
comerç i dóna vida a la ciutat; estratègia
que es veuria reforçada amb l’organització
—a la qual li pertoqui— del transport públic
de manera que uneixi la perifèria i eviti la
saturació innecessària de circulació en el
centre, car en l’actualitat el transport públic a
Ciutat és bàsicament radial. Això,
acompanyat entre altres mesures (qualitat
del transport públic, grues per als cotxes en
doble filera...), d’un carril bus exclusiu en els
carrers amb més circulació.

I uns altres són per al Govern de les Illes:
* El Govern de les Illes Balears —del

mateix partit polític que governa Ciutat— du
a terme una xarxa cicloturística per Mallorca
de 235 km, per facilitar la pràctica d’aquest
esport als turistes. Sense fixar-nos-hi gaire
veurem el desplegament i la inversió en
indicadors de fusta i en panells d’informació
de les rutes, i també les penoses condicions
del paviment en no pocs trams del circuit.

Davant d’aquesta campanya d’imatge i
pensada per a la gent que ens visita, ens
demanem: 

— La bicicleta com a mitjà de transport
alternatiu i per a la gent que vivim tot l’any
aquí, amb quin espai compta a les nostres
ciutats petites i grans?

— Quina inversió es fa en creació i
manteniment d’infraestructures (carrils bici,
carreteres i camins rurals, aparcaments en
condicions) i quin esment en la reserva
d’espais per aparcar? 

Obres que costen moltíssims menys
diners que les grans infraestructures viàries

que s’estan fent a l’illa; i que tot i així no
reben una atenció digna.

* Davant els centenars de persones que
moriran en accident de trànsit, qualque
responsabilitat haurien d’assumir i hem
d’exigir als diversos responsables: des dels
que legalitzen cotxes i motos amb capacitat
per a superar els màxims de velocitat
permesos per la llei, fins als que promouen
vehicles que s’adrecen als joves, fomentant
l’ús per a l’oci i la idea de prestigi social i de
masculinitat.

La unió fa la força
En un món en què la força s’imposa per
damunt de la justícia i els drets, la creativitat
i la participació social en la presa de
decisions formen part de l’ètica democràtica. 

Participació a través d’organitzacions
ciutadanes i representatives, i mitjançant
una veritable comunicació i negociació
d’interessos, amb què s’afavoriria el
sentiment de pertinença i s’exercitaria la
responsabilitat col·lectiva, al mateix temps
que contribuiria a la vertebració social i
incidiria en les decisions institucionals. La

plasmació dels resultats en alternatives
visibles i avaluables, podria resultar de gran
interès per a reforçar els lligams col·lectius i
enriquir llur identitat. 

L’objectiu: una mobilitat més racional,
ecològica, col·lectiva i pacificadora.

Per aconseguir-ho, us convidem a la
nostra cita mensual on ens fem visibles de
manera col·lectiva. Ens trobem cada primer

dijous de mes a les 19.30 h a plaça
d’Espanya, i circulem en grup per les
avingudes i carrers cèntrics de Ciutat. És
una sortida reivindicativa i també de trobada
i relació.

Montserrat Montagut i Antonio Cánaves

www.mallorcaweb.net/massacritica

C O N F E R È N C I A - C O L ∙ L O Q U I
a m b  p r o j e c c i ó  d ' i m a t g e s

L'Antàrtida, mig crua mig cuita
A  c à r r e c  d e  J e s ú s  D u q u e  M a c í a s ,

professor del Departament de Biologia i Geologia de l'IES Politècnic de Palma,
geòleg i llicenciat en Filosofia i Lletres, membre del Seminari Permanent de CTS de Palma,

president de l'Associació de Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB),
i participant en l'expedició Antàrtida 2005.

D i m a r t s  2 9  d e  n o v e m b r e  d e  2 0 0 5
A t e n e u  L l i b e r t a r i  E s t e l  N e g r e

P a l a u  R e i a l ,  9 ,  2 o n  ( P a l m a )

H o  o r g a n i t z a :  A t e n e u  L l i b e r t a r i  E s t e l  N e g r e

N o  h i  f a l t e u !

http://www.mallorcaweb.net/massacritica


La problemàtica de la prostitució, analitzada
recentment a les Illes, conclou amb la
sol·licitud de presó per a les dones que
l’exerceixen al carrer. 
Res és més incoherent que voler fer una
casa sense picapedrers, però a les Balears
es fa un «congrés» de panxacontents i
panxacontentes redemptoristes sobre els
problemes de la
prostitució sense la
participació de les
afectades, les putes, o
treballadores del sexe. 

No fa ni una setmana
que el feixista José Luis
Roberto, cap de la
xenòfoba España 2000,
la que no vol que
València es converteixi
en un «zoo», demanava
a Palma que es negués
la prostitució de carrer.
Ell hi té un particular
interès, perquè és el cap
visible d’ANELA, la patronal dels locals de
prostitució, uns locals on la major part de les
que hi treballen no són «nacionals», i la
prostitució de carrer n’és competència
deslleial. 

És coherent que un feixista exploti dones
immigrants als seus locals pel fet que això
ratifica les seves posicions de poder i de
dominació sobre les dones, i aferma la
verticalitat dels seus òrgans sobre la gent
aliena a la seva «nación España». 

No fa tampoc ni una setmana que quatre
«empresaris» proxenetes han estat
condemnats a les Illes per estafar els seus
clients. Sense dubtes, les màfies que
dominen els locals de prostitució no milloren
en res la prostitució de carrer. 

És cert que subjectes com Pedro Prieto
(Grup Serra), el mateix que en el seu dia va
fer una campanya d’enfonsament moral de
Juan López, el fundador del Front
d’Alliberament Gai de les Illes, fins al punt

que va haver d’exiliar-se a Barcelona, varen
comptar fins a una vintena de dones oferint
els seus serveis sexuals a les Avingudes de
Ciutat, i ho deia per tal de fer possible allò
que vol José Luís Roberto, portar l’exclusiva
de la prostitució als seus locals. La seva
denúncia anava contra la prostitució de
carrer o dels pisos, lloc on moltes prostitutes

se senten més lliures
que tancades en un
local que ho imposa tot i
no ofereix res —ANELA
s’ha pronunciat contra la
sentència del Tribunal
Superior de Justícia
d’Andalusia que va fer
incloure 12 dones a la
Seguretat Social. Tots
els ultradretans
coincideixen, com ara
Carlos Delgado, del PP i
batle de Calvià, amb la
necessitat de fer fora del
carrer la prostitució. Els

agraden més els clubs del tipus Rasputin, i
per això han posat en marxa la repressió de
les prostitutes i no dels proxenetes. 

En aquest sentit va la repressió contra
les dones de Calvià per a les quals es
demana presó en cas de mantenir-se al
carrer. Poques veus s’han sentit en defensa
de la dona multada per oferir al carrer els
serveis que alguns peperos cerquen al
Rasputin. No s’ha sentit la veu de la gent
que diu defensar les dones en aquest cas.
Tot és pura hipocresia. 

Situar les dones que exerceixen la
prostitució a mans d’ultradretans com José
Luis Roberto, màxim dirigent de la coalició
feixista España 2000, o Eduardo Arias Hijas,
mà dreta d’Ynestrillas, advocat del neonazi
Pedro Varela i secretari nacional d’Acció
Política de La Falange, i representant de la
patronal de la prostitució, és fer molt poc en
favor de les dones.

Llorenç Buades

ELS FEIXISTES D’ESPAÑA 2000
I LA PROSTITUCIÓ A LES ILLES



Sindicalista alliberat,
de vacances en una platja nudista.

Descans merescut per la seva àrdua feina.
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