Nou judici per a
Mumia Abu-Jamal

REOBRIRAN EL CAS DE

MUMIA ABU-JAMAL
Tenim importants notícies en la lluita per
la justícia i la llibertat del pres polític
revolucionari Mumia Abu-Jamal, que
porta
dècades
al
pavelló
dels
condemnats a mort des que fos
condemnat i sentenciat injustament el
1982 per la mort d’un policia de
Filadèlfia. El 7 de desembre, la Cort
d’Apel·lacions del Tercer Districte de
Filadèlfia va anunciar que estimarà els
arguments sobre les tres peticions de la
defensa per violacions constitucionals
durant el judici i l’apel·lació als tribunals
estatals. Si la Cort d’Apel·lacions dicta a
favor de qualsevol d’aquestes tres
peticions, podria manar fer un nou judici,
així que podria ser una victòria parcial.
Però, alhora, la Cort està considerant
una apel·lació de la fiscalia del veredicte
d’una cort inferior, que va anul·lar la
sentència de mort de Mumia, i existeix el
perill que pogués pronunciar-se a favor
de la fiscalia i tornar a condemnar-lo a
mort. L’advocat de Mumia va dir que la
Cort està considerant les apel·lacions
«ràpidament»
i
que
s’hauran
de
presentar les reclamacions abans del 17
de gener.
El desembre de 2001, el jutge federal
William Yohn va decidir que el procés de
sentència del jutge Albert Sobo —el jutge
del judici inicial— era il·legal i va anul·lar
la sentència de mort, però no la
condemna injusta. El fiscal de Filadèlfia
va apel·lar aquesta resolució i la Cort
d’Apel·lacions
podria
restablir
la
sentencia de mort.
Les tres violacions que figuren en la
petició de la defensa en la Cort
d’Apel·lacions són: 1) que la fiscalia va
violar la llei quan va rebutjar els jurats
negres que acomplien tots els requisits;
2) que en la seva recapitulació del cas el
fiscal va violar els drets constitucionals
de Mumia quan va dir al jurat: «Si

decideixen que l’acusat és culpable,
evidentment hi haurà altres apel·lacions i
tal vegada s’anul·li la condemna, així que
no serà una decisió final.»; i 3) que el
jutge es va mostrar parcial en contra de
la defensa.
El judici de Mumia, un periodista
exdirigent
dels
Panteres
Negres
(Philadelphia Black Panther Party), es va
realitzar al jutjat d’Albert Sabo, un jutge
conegut per ser amic de la policia i per
sentenciar a mort més que cap altre jutge
del país. La policia i la fiscalia prepararen
«proves» falses i intimidaren els
testimonis perquè caiguessin les culpes
en Mumia. Sabo va rebutjar la petició de
Mumia de representar-se ell mateix i el
va obligar a acceptar un advocat no
qualificat. La fiscalia va fer tot el possible
per rebutjar els jurats negres i el dia de la
sentència va llegir diverses declaracions
polítiques que Mumia havia fet anys
abans quan era militant dels Panteres
Negres. Les injustícies van continuar
durant tot el procés d’apel·lació.
Durant tots els anys que ha passat al
pavelló de la mort, Mumia s’ha mantingut
ferm i ha estat una veu revolucionària
que analitza els esdeveniments dels
Estats Units i d’arreu del món. Va signar
la convocatòria «El Món no pot esperar:
cal engegar tot d’una el govern de Bush»
i el novembre passat, en un comentari
radiofònic, va sortir en defensar de les
reivindicacions dels estudiants de Los
Ángeles que eren al carrer.
El cas de Mumia és una síntesi de
diversos temes claus: l’ús de la pena de
mort com a mesura repressiva, la
criminalització de la comunitat negra,
l’anul·lació dels drets dels acusats, la
brutalitat policíaca i el clima de repressió
i de càstig dels oprimits.
En la seva sentència, el jutge Yohn
només va certificar una de les tres

peticions de la defensa per a l’apel·lació
a la Cort d’Apel·lacions: el rebuig dels
jurats negres. Les corts d’apel·lacions no
han de sentir els arguments de la
defensa si una cort inferior no els
certifica. Així que per una banda, l’anunci
de la Cort d’Apel·lacions va ampliar la
possible base jurídica d’anul·lació de la
condemna. Però per altra banda,
l’apel·lació de la fiscalia significa que la
vida de Mumia continua en perill.

Cal estar a l’aguait sobre el cas de
Mumia Abu-Jamal.

******
Si en voleu saber més coses, aquí teniu
l’adreça del seu advocat defensor:
Law Offices of Robert R. Bryan
2088 Union Street, Suite 4
San Francisco , California 94123
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L’ODISSEA DE BUFFON’S
Al llarg de la història, sempre han existit
personatges als quals els ha tocat ser «els
dolents de la pel·lícula». És una qüestió de
destí:
«Vosaltres sereu els que malparlin per
qualsevol cosa, els abanderats de les
injustícies culturals, els dipositaris de la
indiferència governamental... Perquè el
paper de bons, de bensubvencionats, de fills
predilectes de la ciutat i de la cultura, són
places que ja han estat cobertes. Ens sap
greu.»
Situació típicament tragicòmica: uns
simples mortals es dirigeixen a l’oracle del
Déu de la cultura balear a demanar-li consell
de com millorar la seva sort. I aquest els
envia a una odissea que els donarà la
resposta. Però la missió és gairebé un
impossible: representar un espectacle
satiricoirònic i amb certa càrrega política en
el Festival de Teatre Infantil i Juvenil
d’Igualada.
Heus aquí la primera batalla per lluitar:
com justificar davant els seus organitzadors
un
espectacle
d’adults
anomenat
Provoactores en un festival infantil?
Evidentment l’única justificació possible era
la de quedar com babaus i dir:
—«És que ens ha enviat el Govern
Balear i nosaltres sempre hem cregut en els
déus i els hem venerat, perquè ells són els
savis, nosaltres només som humils
mortals.»
La segona prova més arriscada si fos
possible era la de córrer amb totes les
despeses de l’odissea; és a dir, passatges
de vaixell i lloguer de furgoneta (1.187
euros). L’oracle ens va calmar assegurantnos que en tornar ens reemborsarien les
despeses de tan fastuosa missió. Així que
ben igual que Ulisses ens vam disposar a
pagar la gran benedicció de ser escollits pel
Déu de la cultura par anar a una fira teatral.
En tornar d’aquell periple teatral amb
l’autèntica sensació d’haver pixat fora del
test i el pensament que aquests déus, o són
folls o són falsos profetes que no tenen el
més mínim pudor a mostrar la seva
ignorància, la seva incompetència i, el que

és pitjor, els seus deliris de cultura; després
d’això, dic, observàrem que com a últim
insult (sempre justificat) pretenien tornar-nos
la ingent suma de 267 euros. Això va ser fa
unes setmanes, però la riallada encara em
dura.
Curiosament aquí el famós deus ex
machina no ha fet la seva aparició per
desfer l’embolic, perquè no era en el guió i
perquè aquí no hi ha Déu que pugui desfer
la que han embullat i continuen embrollant
en tots els camps.
I el cras i pueril error per la meva part
estava a confiar que la rabosa actuaria i
faria unes lleis que beneficiessin la gallina.
Sense cap dubte hem aprés la lliçó.
Òbviament davant els insults ens és
impossible donar les gràcies i no cal dir que
ens estimem més considerar-ho com a un
viatge organitzat al nostre càrrec. I aquests
mesos que, a més a més, trigaríem a
cobrar, els facin més interessos al banc i es
paguin un curs de «com aconseguir ser
coherent i eficient» a l’estil Dale Carnegie.
Aquest ofici teatral està agonitzant entre
assessors,
consellers,
departaments
ministerials, directors de cultura, regidors i
directors generals, consorcis i fundacions.
Ens han convertit en un gremi de
planyívols sempre implorant ajuda. I no cal
dir que això té un preu molt alt: perdre
l’única força que tenia el comediant enfront
dels poders, la seva mordacitat crítica i la
seva ferotge paròdia.
En la cultura es repeteix la mateixa
injustícia mundial: rics i pobres; teatre ric i
teatre pobre. Evidentment Buffon’s vol fer
teatre, no perdre més el temps en
despatxos, reunions i convenis. No hi ha
més temps a perdre que el d’establir la
tàctica del següent espectacle.
Buffon’s necessita el públic, en la
mesura que el públic necessiti veure
Buffon’s i aquí s’acaba la història. O aquí
comença.
No serem nosaltres els que ens
convertim de pobre bufons i pallassos, en
dòcils funcionaris de la cultura.

Volem seguir la tradició d’aquest antic
ofici: fer un servei catàrtic a la societat que
pateix la pressió de la voracitat del poder
que aconsella, moralitza, reprèn i pontifica, i
seguir exercint aqueixa funció alliberadora
de la sàtira i el sarcasme a través d’aquest
humor tan arrelat al poble, i compensar així
aqueixa prepotència.
Aquesta és vertaderament la tasca i
l’ofici del comediant. Menjar i viure del que
el poble vulgui donar-li, i si això no és així,
guanyar-nos les sopes per altra banda. O
esperar el dia que fer teatre subvencionat
no signifiqui retre homenatge al poder i
mostrar el que ja feia Aristòfanes, com a un
acte higiènic, quan se’n reia dels mateixos
déus; un fet molt més arriscat que dir fàstics
del Rei, el Papa i els edils i governants
d’ara, mereixedors de la ploma del sàtir que
els dediqui unes línies i passin així a la
posteritat, encara que sigui només a través
de la mofa i del ridícul.
Seria una cosa semblant com allò que
hauria de ser l’Església i tota la seva
organització: viure dels seus feligresos. I no
ser un menjapà de les sobres de l’Estat.

En realitat els oficis de religiós i de
comediant tenen les mateixes arrels i ens
semblem força en això de fer l’espectacle.
Però ells ens porten avantatge. Han
aconseguit més poder que els sàtirs.
Això no significa que no continuem
reclamant quan ens sembla convenient i
que tinguem temps per això, la nostra part
del botí de l’Estat, del qual també som
contribuents.
Segurament després d’aquest breu
assaig sobre l’odissea de fer teatre, els déus
ens expulsaran de l’olimp del teatre balear, i
ja no ens enterraran «en sagrat», cosa que
no només no tem sinó que desitjo amb tota
la meva ànima, perquè vistos els déus que
tenim, millor és fer-se ateu, o escapar a altra
galàxia on els déus o deesses de l’escena
sàpiguen diferenciar entre teatre infantil i
adult, o simplement els soni una mica
Aristòfanes i aprenguin d’una vegada per
sempre més que Shakespeare no va ser
l’autor de Les walkíries.

Gori Artieda Juan,
director de Buffon’s Teatre
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ESGLESIA CATÒLICA?
JA N’HI HA PROU!
QUE ENS ESBORRIN JA!
CAMPANYA D’APOSTASIA (MARÇ 2006)
Un grup de ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, farts de les actituds
intransigents de l’Església catòlica, hem decidit engegar una campanya
d’apostasia que culminarà en una presentació en grup al Bisbat de Mallorca —si hi
ha gent i interès també es pot coordinar amb la resta d’illes— de sol·licituds
d’apostasia que es realitzarà el proper mes de març. Aquesta és una iniciativa
popular i no pertany a cap grup. En el proper butlletí de gener farem una
convocatòria formal (lloc, dia i hora) per fer una reunió de tota la gent que estigui
interessada a participar en aquesta iniciativa.
L’Església catòlica s’obstina en la seva
croada contra les llibertats públiques i
individuals, interferint en el sistema polític
imperant i atacant col·lectius diversos.
Busca situar-se per damunt de
les lleis i anul·lar els avanços
que s’estan produint en la
legislació i en la realitat social.
Es mostra especialment
bel·ligerant contra la igualtat
civil de gais i lesbianes.
Contrària a la reforma del
matrimoni, considera aquest
reconeixement
de
plena
igualtat
com
una
cosa
qüestionable i un desafiament
a la institució matrimonial i a la família més
tradicional, imposant-nos una única forma
d’organitzar la convivència, les relacions
personals i socials, la sexualitat.
La seva actitud retrògrada i masclista és
també summament lesiva per als drets i la
llibertat de les dones, a les quals limita a
una realitat que nega el seu dret a decidir
sobre la seva pròpia vida, el dret al plaer, a
decidir sobre el seu propi cos, el dret a
avortar. Pressiona el Govern i les
Comunitats Autònomes per influir en les
polítiques públiques, tractant d’impedir
qualsevol avanç o reforma que suposi un

pas més vers la llibertat de les dones. Un
clar
exemple
són
les
quantioses
subvencions que reben associacions
provida per part d’algunes Comunitats
Autònomes.
Igualment
es
mostra
bel·ligerant contra el laïcisme
escolar, pressionant el poder
legislatiu perquè es continuen
mantenint als col·legis públics
més de 15.000 catequistes
catòlics que adoctrinen els
nostres infants en aquesta
religió, a més d’intentar seguir
mantenint un status quo
intolerable de subvencions
indiscriminades als col·legis catòlics,
erosionant l’escola pública.
També l’Església catòlica pressiona la
comunitat
científica,
intentant
frenar
qualsevol canvi legislatiu en matèria de
reproducció, investigació amb embrions i
cèl·lules mare o eutanàsia, per emmarcar-lo
en la doctrina moral del catolicisme. Amb la
voluntat de l’Església d’intervenir en els
assumptes de l’Estat, Joan Pau II mateix,
pocs dies abans de morir, reunit amb els
bisbes espanyols, va llançar una denúncia
contra el govern i la societat política
espanyola.

L’homofòbia declarada de l’Església, la
lluita contra els drets emancipadors de les
dones, la lluita permanent per
reservar-se un paper privilegiat en
el sistema educatiu resulten
intolerables. No obstant això,
l’Església
al
Regne
d’Espanya gaudeix d’un
règim de religió oficial, uns
privilegis
i
prebendes
propis
d’un
Estat
confessional (sense serho) i tot això emparat en un
Concordat amb el Vaticà que
les seves arrels s’enfonsen en
el règim franquista. Exigim del
Govern que denunciï sense més demora
aquest vergonyós concordat.
Els ciutadans i ciutadanes exigim que les
autoritats garanteixin la laïcitat, és a dir, un

espai públic aliè a les interferències
religioses i que garanteixi la llibertat de
consciència individual. Quan volem
que les nostres dades no figurin
als
registres
parroquials,
l’Església es nega a fer-ho i
el que és pitjor encara,
l’Administració pública no
obliga aquesta autoritària
organització, d’acord a la
Llei de protecció de dades,
que esborri i destrueixi les
nostres dades de baptisme
i altres dels seus fitxers
parroquials. L’Església ens diu
apòstates, però nosaltres som
simplement ciutadans lliures.

Que ens esborrin ja!

Això només és un resum, una síntesi dels motius que ens porten a engegar aquesta
campanya. Si voleu saber més coses, podeu consultar les següents pàgines web:
h t t p : / / r i b a . y a t r o s . c o m / a p o s t a s i a . h t m # Ap o s t a s i a
h t t p : / /w w w .n o d o 5 0 . o r g / e n t r o p i a c t i va / r e s t o p a g i n a i n d e x / a p o s t a s i a . h t m
http://cincominutos.com/apostasia/blog
Dues adreces d’interès:
- Relació de diòcesis espanyoles:
h t t p : / /w w w .c o n f e r e n c i a e p i s c o p a l . e s / d i o c e s i s / d i o c e s i s . h t m
- Relació de parròquies mallorquines:
h t t p : / /w w w .b i s b a t d e m a l l o r c a . c o m / p a r r ò q u i e s . h t m
En aquestes adreces electròniques us podreu descarregar —en Word, per facilitar
l’escriptura de les dades personals de cadascú— els models d’apostasia que farem servir
en aquesta campanya:
- Revocació de consentiment a l’Església catòlica per al tractament de dades i sol·licitud
de cancel·lació de dades:
h t t p : / /w w w .n o d o 5 0 . o r g / e s t e l n e g r e / t r a c t a m e n t d a d e s . d o c
- Declaració d’apostasia completa i argumentada:
h t t p : / /w w w .n o d o 5 0 . o r g / e s t e l n e g r e / d e c l a r a c i o c o m p l e t a . d o c
- Declaració d’apostasia resumida 1:
h t t p : / /w w w .n o d o 5 0 . o r g / e s t e l n e g r e / d e c l a r a c i o r e s u m i d a 1 . d o c
- Declaració d’apostasia resumida 2:
h t t p : / /w w w .n o d o 5 0 . o r g / e s t e l n e g r e / d e c l a r a c i o r e s u m i d a 2 . d o c
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TOMAR LA MÀSCARA
Quan mirem l’informatiu a la tele, se’ns oblida que els indis, els americans, els africans,
veuen les mateixes imatges que nosaltres. Aquestes imatges s’han filmat, seleccionat i
venut per només tres imperis comercials: Maxwell, Murdoch, Hersant. Assabentats que la
manera de mostrar-les i comentar-les ens predisposa a favor o en contra, podem deduir
que la diversitat d’opinió no existeix en el mitjà audiovisual, ni tampoc a la premsa
escrita. Avui els diaris són a les mans de capitalistes financers que professen el
«pensament únic», i els periodistes que s’arrisquin a opinar en contra poden perdre la
feina. Això m’empeny a escriure per denunciar coses que em semblen indignants. Crec
que és el meu deure. I agraeixo a l’Estel Negre que aculli aquest text.

Del dia 13 al 18 de desembre tindrà lloc a
Hong Kong la VI Conferència Internacional
de l’Organització Mundial del Comerç
(OMC). Així conclourà el cicle de
negociacions comercials engegat el 2001
anomenat Cicle de DOHA per al
Desenvolupament,
amb
l’objectiu
d’afavorir
els
països del Sud.
L’OMC
parla
d’afavorir el Sud. És
un eufemisme per a
no reconèixer que
han de salvar el
Sud
de
l’enfonsament on
l’han
ficat
per
poder
seguir
aprofitant-se’n. La
paraula
desenvolupament en
boca dels economistes
capitalistes
vol
dir
guanys.
Aquestes negociacions no són
acords entre forners i sabaters. Es tracta de
quantiosos beneficis entre monopolis
multinacionals.
L’OMC fou creada el 1994, i llavors ja
tenia un llarg passat de males intencions.
Anys enrere començaren les reunions del
GATT, pilotades pels Estats Units. La fita del
GATT era rompre les barreres duaneres
perquè circulessin lliurament els productes
—de les multinacionals, és clar. Les tarifes
duaneres encarien el producte importat per
tal que no fos més competitiu que el
nacional. Els EUA volien acabar amb tot
això, perquè volen competència total, sense
reparar en situacions desavantatjoses de

pobles més pobres. Les qüestions humanes
no els importen.
Les reunions del GATT duraren fins que
la majoria de països foren convençuts dels
miracles que prometien els liberals i els seus
seguidors. Es clausurà el GATT i es creà
l’OMC. Avui l’OMC dirigeix el món,
instaurant
a
tot
arreu
l’economia liberal a la qual
tothom s’ha apuntat, per
les bones o per força.
En
la
Unió
Europea
també
passen
per
la
Comissió
europea
tots els caps lliberals
que té Europa, així
que el liberalisme va
per endavant i és
defensat
amb
vehemència. El seu déu
són els doblers, la seva
religió la competència total
en tots els sectors, fins i tot als
més protegits, que són la salut
(llevaran les prestacions socials), l’educació,
l’aigua. En poc temps, capes senceres de la
població mundial quedaran sense atenció
mèdica, sense dret a l’educació, o sense
l’aigua potable. És espantós.
Avui les empreses tenen un sol lema:
lliurar-se de les traves socials i estatals.
Volen acabar amb les despeses de l’atur, de
malaltia, de jubilació. Tot això ho hauran de
pagar els obrers, si poden, i molts no
podran, perquè no tindran un lloc de feina
fix. Els empresaris només volen fer
contractes discontinus, cridar la gent quan
ho necessiten i a la merda després.
Simplement, que els pobres, els aturats, els

malats, es poden morir, i que els Estats no
es fiquin en assumptes econòmics. Tenen a
les seves mans la producció i la
comercialització, i comanden. Els Estats
només comanden per procuració, els
vertaders propietaris del món són les
empreses capitalistes. Això ha de quedar
ben clar, és important entendre el que
passa. Els Estats són servents del
capitalisme i consenten a perdre les seves
prerrogatives (els impostos desapareixeran)
i responsabilitats, i abandonar el populatxo
al seu destí. És la pitjor conspiració contra
els obrers de tots els temps.
Aquesta complicitat mortífera dels
polítics amb la màfia capitalista tindrà com a
conseqüència un descens social de gran
amplària, al Nord i al Sud. A més, tenen la
boca plena de paraules de democràcia, però
tant la Unió Europea com l’OMC funcionen
sense l’aval dels pobles. L’OMC autoritza
pràctiques escandaloses. Les decisions
surten de grups de nacions que es
reuneixen a porta tancada, per exemple les
del grup FIP (Five Intereset Parties, és a dir,
cinc parts interessades: Unió Europea, EUA,
Brasil, India i Austràlia). A les altres nacions

no els queda més remei que validar les
propostes que han discutit sense ells.
No tan sols la liberalització accelerada
(tot s’ha de privatitzar aviat) no ha portat els
progressos
anunciats, sinó que té
conseqüències dramàtiques per a sectors
vitals. En obrir els mercats del Sud als
productors del Nord s’han provocat
desastres: tancament d’empreses agrícoles,
empobriment i atur dels agricultors, èxode
rural, i conseqüències indirectes, com ara
l’increment de les malalties i la mala nutrició.
Les indústries del Nord abasteixen amb els
seus productes els mercats del Sud
impedint l’emergència de la indústria local.
Aquests països mai no tindran la seva
pròpia indústria, ni agricultura, ja que han
hagut d’orientar-se cap a l’agricultura
intensiva per a l’exportació. I què passarà si
es neguen a obeir el dictamen dels EUA i
dels seus amics? Que els tancaran l’aixeta.
No sé què en pensareu vosaltres, però
jo crec que ha arribat l’hora d’enfadar-se; si
no, ho pagaran les generacions vinents.
Us desig tenacitat en la lluita.

Francesca Lladó
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NI MAQUES, NI REINES, NI NENES
Encara ara es culpabilitza les dones de ser
còmplices de la violència que pateixen,
d’estar callades, d’aguantar i de no
denunciar. La manca de recursos, tant per a
defensa com econòmics que tenen algunes
dones, més la tolerància de les lleis sobre la
violència de gènere, fa impossible o molt
difícil que les dones puguin escapar dels
maltractaments. Donat el caràcter cíclic i
d’espiral de les històries de violència
domèstica i que les lleis sobre les faltes i
delictes que el Codi Penal recull són molt
inadequades, les dones es troben totalment
desprotegides. Quan realment poden fer
efectives les denúncies sol ser massa tard,
tan tard com perquè fins i tot se’ls atribueixi
la responsabilitat per haver aguantat massa.
Aquests judicis solen durar entre un, dos i
més anys, en aquests períodes els
agressors no reben cap sanció, són
plenament lliures de seguir amenaçant o
danyant les víctimes que es troben en un
estat de desprotecció o recloses als centres
d’acolliment. Per a moltes actualitzacions o
reformes del Codi Penal, les normes
continuen essent sexistes. Continuen
afavorint inexplicablement els homes.
No només hi ha maltractaments dins
l’àmbit domèstic sinó també al treball i a la
societat, mutilacions sexuals, avortaments
selectius per raó de sexe, maltractaments
psicològics i assetjaments sexuals entre
d’altres tipus de violència. Davant aquesta
situació només és procedent la denúncia i el

rebuig,
el
posicionament,
mitjançant
l’educació de les noves generacions, i
l’acció directa enfront de qualsevol falta de
respecte; no suportem més ni les faltes
físiques ni les psíquiques: cap agressió
sense resposta!
No som maques, ni reines, ni nenes, ni
xates, si als teus companys de feina o
d’estudis homes no els fas referència al seu
aspecte físic, ni a la seva aparença, omet
aquestes observacions a les teves
companyes dones, perquè això és
masclisme i el masclisme mata, ja ha mort
52 dones aquest any .
El maltractador és un home adaptat a la
societat sexista, el 80% dels maltractadors
no són malalts, encara que donin la culpa a
follies transitòries o malalties semblants
quan han assassinat la seva companya, no
són malalts sinó discriminadors, són homes
que han après des que eren petits a tractar
les dones com a éssers inferiors als quals
han de sotmetre i demostrar que és ell qui
comanda...
Fins i tot en el cas que la llei castigui el
maltractador psíquic o físic, ell creu que en
el fons la seva conducta és correcta i era o
és correcta al món on va ser educat.
El
maltractador
actua,
com
li
ensenyaren, demostrant qui comanda fins a
sotmetre i aniquilar la seva companya o
dona, la seva feina de submissió pot durar
anys, la víctima pot sofrir mals tractes tota la
seva vida, fins i tot pot arribar a assumir-los,
o pensar que els provoca, i que és
culpa seva que el seu company
descarregui la seva frustració damunt
ella, però arriba un dia que ja no pot
més i no sap com fugir d’aquest
malson, i s’adona que no pot seguir
amb aquesta situació.
Sempre hi ha solució... Dona, no
deixis que s’allargui més, si el teu
company et pega o t’ha pegat, si et
tracta venjativament, no ho suportis
més, digues prou! Sempre hi ha
solució!

Secretaria d’Acció Social
de CNT-AIT

EN LEGÍTIMA DESOBEDIÈNCIA:
30 ANYS D’ANTIMILITARISME
En 2002, cinc mesos després de la mort de la mili i quan encara romanien empresonats
alguns «insubmisos a les casernes», el Moviment d’Objecció de Consciència (MOC)
publicava en col·laboració amb l’editorial independent Traficantes de Sueños, un llibre
(En legítima desobediencia: tres décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo.
Traficantes de Sueños. Madrid, 2002) sobre la història del moviment antimilitarista a
l’Estat espanyol, especialment en els últims trenta anys, des de la desobediència civil al
reclutament forçós.
Això que segueix és una ressenya que va acompanyar la publicació d’aquest llibre, que
us podeu descarregar complet (4 Mb) en pdf, en una edició lleugerament actualitzada,
sota llicència lliure Creative Commons en la següent adreça electrònica:
h t t p : / /w w w .n o d o 5 0 . o r g / e s t e l n e g r e / e n l e g i t i m a d e s o b e d i e n c i a . p d f
Si voleu la versió impresa del llibre, en podeu demanar exemplars en les següents
adreces electròniques:
tortuga@nodo50.org
retirada@xarxaneta.org
traficantes@traficantes.net
Des de la interrompuda declaració de Pepe
Beúnza en el seu primer consell de guerra en
1971, fins als insubmisos-desertors de la fase
més recent de la desobediència civil al servei
militar obligatori, passant per l’experiència dels
objectors dels serveis civils autogestionats,
l’espiral de desobediència de la insubmissió i
les estratègies de resistència dels insubmisos
empresonats. Tot això juntament amb
excursions puntuals fins al segle XIV i al
període de la II República, a la recerca i rescat
de resistències al militarisme, i mirades vers
altres dimensions de l’activitat antimilitarista
recent, com ara l’enfocament de gènere o
l’objecció a les despeses militars.
Elaborat des d’una part del conglomerat
social antimilitarista, aquest treball és una
petita mostra de les anàlisis, reflexions i
experiències sorgides en el si d’aquestes
mobilitzacions durant les tres últimes dècades;
és l’objecció, la insubmissió i l’antimilitarisme
vistos
des
dels
seus
protagonistes,
objectors/es, insubmisos/es i antimilitaristes,
principalment dins, prop o davant del Moviment
d’Objecció de Consciència. El resultat fuig
d’aquesta
mirada
uniformitzadora
i
pretesament objectiva des de l’ara sobre l’ahir,
tan característica d’aqueixa Història (amb
majúscula) que és en realitat un instrument de
poder. L’estil fragmentat i discontinu del llibre
afavoreix que cada lector/a realitzi la seva
pròpia articulació i muntatge dels materials
presentats. Cosa que sens dubte pot ajudar a
comprendre la pràctica política antimilitarista
d’una manera més plural.

Però no es tracta d’un simple àlbum amb
els millors cromos de l’antimilitarisme, o l’epitafi
d’una lluita que assolirà la immortalitat dins
dels pots de formol dels investigadors socials.
Per una part, aquesta recuperació de la
memòria de la lluita antimilitarista recent té un
primer sentit gairebé d’autodefensa enfront de
l’imminent devessall d’opinòlegs que aniran
explicant-nos el que realment van ser l’objecció
i la insubmissió. Alguna cosa caldrà que aporti
en aquest debat, suposem, la gent que va
participar i participa en aquestes mobilitzacions
o que els ha fet costats activament.
Per altra banda, entre les motivacions
fonamentals d’aquest treball es troba, sens
dubte, aconseguir que la memòria viva que
conté, es converteixi en eina de les lluites del
present per a la gent activa en el pati
antimilitarista i altres moviments d’emancipació
social. En els temps de la Història-simulacre
sembla una estratègia de resistència
fonamental la recuperació de la profunditat
històrica de les pràctiques socials, en la tasca
de tornar a pensar-nos històricament nosaltres
mateixos/es i al nostre temps. Així, a trenta
anys ja de les seves primeres passes, aquest
llibre afirma el caràcter contemporani de les
respostes que l’antimilitarisme ha donat a
situacions socials concretes. La reflexió sobre
les conjuntures i actuacions passades pot ser
un bon pretext per repensar el present, i
intentar compartir l’experiència acumulada
durant tots aquests anys de desobediència civil
i lluita no violenta.

ANTI ©: Si t’interessa piratejar alguna cosa d’aquest butlletí, no te’n tallis! Això sí, no
t’oblidis si és possible de citar-ne la font d’informació.
L’Ateneu Llibertari Estel Negre només es responsabilitza dels articles sense firma o dels
signats expressament per aquest col·lectiu. Les altres col·laboracions, personals o de
grups, signades amb noms reals o ficticis, són responsabilitat exclusiva dels seus autors.
LLEGEIX, AJUDA I DIFON EL BUTLLETÍ ESTEL NEGRE:
Això que tens a les mans no és cap objecte de consum. Si ja l’has llegit, no el llancis,
passa’l a algun o alguna col·lega. També us hi podeu subscriure per 12 números fent-nos
arribar 6 € (o 12 € si voleu fer una subscripció de suport) i nosaltres us enviarem el
butlletí a ca vostra.
PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ:
- Bars: Lórien, Lisboa, Espanya, Tomate, Guirigall, Pinzell
- Llibreries: Signe, La rosa als llavis
- Centres socials: Casal Okupat Les Vies
- Botigues: Runaway, Pasatiempos
- UIB: Delegació d’alumnes
BUTLLETÍ EN PDF:
Us podeu descarregar aquest butlletí 159 en pdf, amb una mica de paciència, en la
següent adreça electrònica: http://totmallorca.net/pdf/estelnegre159.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!
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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
ÀTELÈFON: (971) 726461
À FAX: (971) 726461
À E-MAIL:
estelnegre@nodo50.org
À CORRESPONDÈNCIA:
Apartat de correus 1566
07080 Ciutat de Mallorca
Illes Balears

