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SOLIDARITAT AMB EIVISSA 
NO VOLEM AUTOPISTES 

ALLÀ NI ENLLOC 
El progrés de color ciment i tacte asfàltic en 
aquests moments està ferint Eivissa. Les 
obres de l’autopista que xaparà l’illa per la 
meitat han començat. I no precisament amb 
paperines i caramels han estat rebudes les 
màquines. Una mobilització sense 
precedents a l’illa s’hi ha posat al front. 
 Més de 25.000 persones van secundar 
una manifestació per dir NO a aquesta 
barbaritat i l’acció permanent de paralització 
pacífica de les obres és una constant. 
Afectats i no afectats, ecologistes o 
simplement gent que diu que aquest pic 
s’estan passant de la línia, s’han trobat dins 
la plataforma «No volem autopista». La seva 
desesperada però valenta conducta 
d’interposar-se en el camí de destrucció que 
fan les màquines ens ha commogut. Encara 
més quan les forces repressives de l’Estat 
(arribades de diversos llocs de la península) 
han volgut fer pas a la destrucció a cop de 
porra i detenció. La repressió encara no ha 
desanimat i atemorit la valenta gent 
d’Eivissa que ha dit PROU. La seva lluita 
continua i cada vegada més s’està 
convertint en una amenaça per als qui volen 

que la paraula progrés sigui sinònim de 
destrucció. Amenaça que s’està escampant, 
i per això nosaltres hem decidit rompre amb 
el paper d’espectadors passius i passar a 
l’acció. Nosaltres, gent que viu a Mallorca, 
sabem molt bé com les gasten els 
comissaris de l’asfalt i el ciment. Ens volen 
fer creure que les autopistes són 
necessàries i que a més estan integrades 
dins el medi ambient. Però les seves 
mentides no poden amagar la recent 
destrucció que les noves autopistes han fet 
a la nostra illa. Mallorca no necessita 
autopistes, ni Eivissa ni Menorca. Aquestes 
només beneficien a un parell 
d’especuladors, de professió empresaris, els 
quals tenen una societat financera amb uns 
senyors que s’anomenen polítics. 
 A Eivissa diuen que no volen més 
destrucció amb la coartada del progrés. 
Nosaltres tampoc. Ni a les Illes ni enlloc. 
 Amb aquesta primera concentració de 
solidaritat amb el poble lluitador d’Eivissa, 
volem donar inici a una mobilització que 
digui també No a l’autopista d’Eivissa. 
 Convidam a participar a tota la gent que 

està farta de veure 
com hipotequen la 
nostra vida i la 
nostra terra uns 
rapinyaires addictes 
als doblers i al 
poder. Confiam en 
que aquesta 

concentració 
desemboqui en una 
gran manifestació 
per dir: 
 

NO A LES 
AUTOPISTES, 
NI A EIVISSA 
NI ENLLOC 



LA REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA D'EIVISSA 
Eivissa s’aixeca contra el caciquisme, el mal 
govern i la corrupció. Els ciutadans que es 
manifesten contra les autovies també 
reclamen un govern digne, que posi les 
institucions al servei dels ciutadans i de 
l’interès general, i acabi definitivament amb 
el règim d’una minoria que se serveix de les 
institucions per interès particular. La 
reivindicació és d’una importància tan gran 
que parlar del nombre de carrils dels 
projectes suposa ignorar la problemàtica 
real.  
 Ara mateix el problema no és només el 
que es fa (arrasar cases i conreus, afavorir 
interessos privats i hipotecar les finances 
públiques amb uns projectes d’autovia 
desmesurats i innecessaris), que és molt 
gran, sinó també com es fa: amb una total 
falta de consideració cap als afectats i la 
gent que no troba bé els projectes.  
 Cada dia més gent diu que ja n’hi ha 
prou. El que realment passa és que les 
persones es treuen de sobre la condició de 
súbdits per a convertir-se en ciutadans, 
deixant de fer reverències als poderosos i 
començant a exigir que es respectin els 
seus drets i les lleis més bàsiques. No 
tothom ha fet aquest pas, però aquesta 
qüestió és un punt central del debat polític i 
social i és previsible que ho continuï sent.  
 Mentre això passa, la desorientació dels 
qui ens governen és gran i creix. Fa dos 
anys que discutim sobre si els nous 
projectes viaris són autopistes o 
desdoblaments, sobre el nombre de carrils 
que tenen i coses d’aquest estil i encara hi 
ha qui pensa que això és el més important. 
Un dia i un altre constatam que el PP no 
acaba d’entendre el que està passant. Com 
tampoc no ha entès per què va perdre les 
eleccions generals del 2004. Si ho 
haguessin entès no estarien els seus líders 
parlant sobre qui va ser el responsable dels 
atemptats de l’11-M. Crec que varen perdre 
per no escoltar la ciutadania amb la guerra 
de l’Iraq, per manipular i amagar la 
informació en temes sensibles, per fomentar 
la crispació des del poder. En resum, varen 
perdre perquè molts ciutadans se sentien 
agredits constantment pel seu govern.  

 A Eivissa estam en una situació 
comparable. Hi ha hagut ja tres 
manifestacions en contra d’aquesta política 
tan desencaminada. Que cada una de les 
manifestacions ha estat més multitudinària 
que l’anterior no ho discuteix ningú. I, 
tanmateix, no en prenen nota, perquè (s’ha 
de veure i sentir per creure-ho) cada vegada 
les desqualificacions dels líders del PP cap 
als manifestants han estat més greus i 
insultants.  
 Si el PP entengués el que passa no 
només retiraria i negociaria els 
macroprojectes sinó que intentaria recobrar 
el contacte amb la gent, la humilitat, el 
diàleg i el consens. Acabaria amb la 
crispació, l’arbitrarietat, l’abús de poder, el 
prendre la gent per imbècil, la mentida i la 
manipulació. Fins avui, aquests semblen els 
seus esports preferits.  
 Davant d’aquesta revolució democràtica, 
els partits de l’oposició també tenen un gran 
repte. Hi ha milers i milers de persones al 
carrer o als mitjans de comunicació exigint 
que els governants els escoltin; que la 
classe política abandoni l’arrogància i deixi 
de tractar els ciutadans com si no fossin 
prou intel·ligents per saber el que volen i el 
que més els interessa; que no es guiïn per 
partidisme o per interessos de curta volada. 
L’esquerra no podrà evitar tenir-ho en 
compte si vol presentar una alternativa real 
a l’hegemonia del PP d’aquí a un any. 
Aquesta nova fornada de «ciutadans» no es 
conformarà amb qualsevol cosa. 
 

Josep Costa 



DESALLOTJAT EL CASAL OKUPAT LES VIES 
Fa anys, en un programa de televisió que es 
deia Veredicto, al qual acudien persones o 
col·lectius que renunciaven a recórrer a la 
justícia ordinària i acatar la sentència que 
dictava el jutge del programa (un jutge 
autèntic, però retirat) en allò que era un 
simulacre de judici autèntic, però sense 
advocats ni tecnicismes: cada part exposava 
la seva versió dels fets i el jutge sentenciava 
en conseqüència. Va ser en aquest 
programa televisiu on per primera vegada 
em vaig assabentar que existia una figura 
jurídica anomenada Ús Antisocial del Dret. 
 En un cas en el qual una comunitat de 
veïns actuava contra una noia que insistia a 
fer top-less en la piscina comunitària, el 
jutge reconegué que, tot i que la llei 
emparava aquesta al·lota, l’exercici d’aquest 
dret constituïa l’esmentat ús antisocial i per 
tant quedava obligada a tapar-se les 
mames... i el senyor jutge es quedà tan 
ample! 
 No és cap novetat que en aquest Estat 
espanyol que ens ha tocat patir, els jutges 
tendeixen a interpretar la Llei de la manera 
més conservadora que poden. Així, un 
edifici com aquest on s’ubicava el Casal 
Okupat Les Vies va poder romandre buit —
buit de vida humana, car la flora i la fauna 
més repugnants ja sabem que apareixen 
ben aviat a qualsevol indret deshabitat— 
més de vuit anys sense que ningú no 

acusés de fer cap ús antisocial del dret als 
seus propietaris. 
 Un grup de joves compromesos van 
convertir, com ja és habitual, aquest antro 
en un lloc de profit per a la societat: un local 
social on els joves i veïns trobessin 
alternatives al botellot i gaudissin de 
possibilitats reals de practicar un oci 
constructiu, cultural, compromès... en 
definitiva, l’edifici assolí un ús social. A més, 
és clar, d’oferir un lloc on viure a aquells que 
no poden trobar-ne cap, tot i el que ja 
sabem que diu la tan esmentada Constitució 
—quan convé als de sempre— sobre 
l’habitatge: que tots tenim dret a un 
habitatge digne. Com també sol ser 
habitual, la majoria de veïns estava ben 
contenta amb el Casal. 
 El senyor jutge de torn ha fet el que fa 
sempre —amb honroses excepcions— 
aquest col·lectiu: ha protegit els drets —
antisocials?— dels propietaris. La barriada i 
tota la ciutat s’han quedat sense un centre 
dinàmic i útil que a més no xupa cap 
subvenció; els joves tornen estar sense un 
lloc on anar. I l’edifici ha estat tapiat, els 
béns mobles del seu interior han estat 
confiscats —l’eufemisme legal per dir que 
els ho han pres tot—, un grapat de persones 
s’han quedat sense casa i els escarabats i 
rates ja tenen un lloc on reproduir-se 
tranquil·les. 

 El senyor 
jutge potser ha 
estudiat molt la 
llei i segurament 
dorm tranquil 
pensant que és 
un benefactor de 
la societat. En la 
meva modesta 
opinió el senyor 
jutge i el 
propietari de 
l’edifici han fet un 
ús antisocial del 
dret. 
 
ratapinyada.

blogspot.com 



SOLIDARITAT AMB
EL KASAL OKUPAT

LES VIES 
«Fent realitat els nostres somnis», aquesta 
és la benvinguda que romania a sobre 
l’entrada de la façana del que era fins fa uns 
dies el Kasal Okupa Les Vies, i la veritat és 
que aquests somnis començaven a 
representar un malson per a l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Palma que ha 
vist com un col·lectiu de joves anava 
adquirint una dimensió i un paper rellevant 
com perquè la senyora Cirer hagi accelerat 
tots els tràmits per poder desallotjar el 
Kasal; com sempre, d’amagat, com va fer 
amb el Pont del Tren. 
 La realitat és que Mallorca veu com cada 
dia es construeixen noves edificacions i 
noves urbanitzacions arreu de l’illa, si a més 
ens trobam amb una gran quantitat 
d’habitatges buits a l’interior d’una ciutat 
com Palma (el local okupat, feia set anys 
que estava abandonat), i tot seguit 
observem l’elevat preu de l’habitatge, ens 
trobam que som víctimes d’una especulació 
salvatge, articulada gràcies a les grans 

autovies i carreteres que estan destruint les 
Illes. Els nostres somnis volen canviar 
aquest model i lluitar per una sostenibilitat 
del territori, on no tinguin lloc la irracionalitat 
de les macroinfraestructures destinades a 
afavorir els processos urbanitzadors que 
enriqueixen els especuladors; no volem 
hipotecar el nostre futur ni el de les 
generacions futures per a l’enriquiment 
d’uns pocs. Somiam també en un model 
basat en una justícia social on tothom pugui 
gaudir d’unes garanties per accedir a un 
habitatge digne.  
 Per això, des de Joves del GOB, volem 
mostrar la nostra solidaritat amb el col·lectiu 
del Kasal Okupa, per haver fet possible un 
espai de trobada on tots els qui somiam 
«salvar Mallorca» de la destrucció i de la 
injustícia, puguem treballar junts des de 
diversos col·lectius, afavorint la pluralitat 
crítica. 
 

Joves del GOB 



Estem contents dels resultats de les 
Jornades Llibertàries d’enguany, tant 
d’assistència, com de participació i també 
econòmicament —un cop més, gràcies al 
concert de la Factoria de So, no hem perdut 
diners, ens hem quedat, com l’any passat, 
equilibrats (en realitat hem perdut una mica, 
però poc). Agraïm de tot cor, com cada any, 
a tots els participants el seu ajut 
desinteressat: als músics, als dk, als 
ponents, als artistes, a la penya de la 
Factoria de So, als amics del Lisboa, als 
companys del Casal Okupat de Les Vies i 
del anarcosindicat, a tothom. I, és clar, a 
tota la gent que ha vingut als actes, que si 
no, no hi ha Jornades! Ja estem pensant en 
les Jornades de l’any proper (si teniu idees, 
ja sabeu on som!) i ben segur que les 
millorarem amb el vostre suport. Com cada 
any hem tingut errors, és el nostre averany: 
el disseny del cartell es va endarrerir i 
finalment el van haver de fer en fotocòpies, 
en part va ser una sort, ja que d’altra 
manera haguéssim perdut diners... Bé, el 
que segueix són unes notes dia rere dia 
sobre les Jornades i res pus, només 
desitjar-vos salut i encoratjar-vos a participar 
en la preparació (amb idees, projectes, 
temes, ànims, cabals...) de les properes 
Jornades. 
 
Dissabte 18 de març: Concert pro 
Jornades Llibertàries 

Joan Miquel Oliver i el seu grup i 
Rock’n’Press van ser els grups que van 
amenitzar el concert a la Factoria de So de 

Santa Maria amb el qual es van engegar les 
Jornades. El públic va omplir el local i va 
gaudir de valent amb les cançons 
galàctiques de Joan Miquel Oliver i amb el 
punk protesta de Rock’n’Press. La nit es va 
completar amb les actuacions de dos dels dj 
més «notes» de moment: Txxxus Troll, amb 
la seva eclectic music, i Alolo (OPP), amb el 
seu reggae pur i purista. Una nit per no 
oblidar. 
 
Dilluns 20 de març: La globalització i el 
nou colonialisme: Àfrica, el coltan i les 
multinacionals de la telefonia 

La primera xerrada de les jornades anà a 
càrrec de Jesús Duque Macías, que ens 
instruí sobre el comerç del mineral 
estratègic coltan i les seves repercussions 
socials. El coltan és el nom comercial d’un 
metall format per la unió de dos elements 
químics que sempre es troben plegats, el 
tàntal i el niobi (abans anomenat columbi). 
Aquest mineral es converteix en estratègic a 
mida que la indústria tecnològica exigeix 
materials cada cop més resistents, però 
lleugers i barats. 
 Empreses dels EUA, la UE i el Japó 
consumeixen el 90% de la producció 
mundial. El coltan també ofereix una 
superconductivitat energètica, capaç de 
suportar forts canvis de temperatura, és 
resistent a la corrosió i permet la 
miniaturització. Actualment s’utilitza en la 
microelectrònica i en les telecomunicacions, 
indústria aeroespacial i nuclear, en la 
petroquímica, en la nuclear i en la sanitària, 
etc. 

 Les dades oficials indiquen que les 
majors fonts de coltan són a Austràlia i 
Brasil, però aquests jaciments ja han estat 
exhaurits i avui les principals fonts de tàntal 
són a Àfrica on s’extreu de depòsits 
al·luvials argilosos que es porguen per 
aconseguir la concentració de coltan. Els 
càlculs d’aquesta producció són impossibles 
per la il·legalitat que els envolta. El comerç 
il·legal suposa el 75% del real. Segons 
informes de l’ONU la major part del coltan 
il·legal s’extreu de la República Democràtica 
del Congo (abans Zaire o Congo Belga). La 
venda està controlada per governants i 
militars corruptes juntament amb 
companyies mineres de Canadà, EUA, 
Europa, Japó i Sud-àfrica i també amb les 
multinacional que treballen amb coltan. 
 Així, aquests mineral s’ha convertit en 
causa i font de finançament d’una guerra 
que des de 1997 ha causat uns quatre 
milions de morts, a part de desplaçats i 
refugiats; i que ha enfrontat als exèrcits de 
la RD del Congo, Angola, Zimbabwe, 
Namíbia, Sudan i el Txad. I a tres guerrilles 
oposades a Kabila a Ruanda, Burundi i 
Uganda. L’espoli de diamants, or i coltan de 
l’est de la RD del Congo ha fet que els 
exèrcits d’Uganda i Ruanda s’enfrontessin 
tres cops.  
 L’informe dels experts de l’ONU acusa 
els presidents de Ruanda i Uganda de 
complicitat en l’explotació il·legal i el 
lladronici de les riqueses naturals de la RD 
del Congo i de com aquestes financen la 
guerra. 
 Per acabar només queda dir que el 
poble no rep cap benefici de tot aquest 
comerç i menys els treballadors de les 
mines que són explotats en règim de 
semiesclavisme i sense cap condició de 
seguretat. Així es comprova, com diu Jesús 
Duque, que un cop més «la riquesa d'Àfrica 
és la seva ruïna». 
 Ah!, aquest primer dia va haver un 
problema. Resulta que el guàrdia jurat de la 
Casa de Cultura —guàrdia jurat que ens 
obliga a tenir la Casa de Cultura i que hem 
de pagar nosaltres (pasta gansa, tot s’ha de 
dir)— quan va començar l’acte va tancar les 
portes d’entrada de la Casa de Cultura, 
pensant que tothom que havia de venir ja 
havia vingut. Des d’aquí demanem 
disculpes si alguna persona va arribar tard i 

va trobar tancada la porta, no va ser culpa 
nostra. VALORACIÓ DE LES X JORNADES LLIBERTÀRIES
 
Dimarts 21 de març: El revisionisme 
històric i la dreta espanyola 

El dimarts vàrem tenir l’oportunitat de 
escoltar Francisco Espinosa, professor de la 
Universitat de Sevilla, que ens va parlar del 
revisionisme històric i de com l’entenen els 
personatges del Partit Popular i de la 
fundació FAES —disculpeu la redundància. 
Resulta que l’esmentada fundació destinà 
l’any passat més de un milió d'euros perquè 
els seus pseudohistoriadors predilectes 
escriguin llibres on es digui que la Guerra 
Civil no comportà cap crim contra el poble 
espanyol, que les matances dels dos 
bàndols foren similars i, per damunt de tot, 
que la II República era un sistema altament 
defectuós i per tant estava condemnada a 
mort, tot i que no hi hagués hagut l’alçament 
militar. 
 El més remarcable és refereix a qui són 
els senyors destinats a la tasca. 
L’encapçalen un tal Moa, un exgrapo que va 
ser expulsat del grup per el seu 
autoritarisme stalinista, i Rubio, un jesuïta 
que com la majoria d’eclesiàstics s’estima 
més dedicar-se a la política que a la religió. 
En resum, que ja sabem com renta el cervell 
el PP als seus sequaços i que llegeixen 
Jiménez Losantos i Nacho Villa per estar 
com un llum. 
 
Dimecres 22 de març: La corrupció 
política a les Illes Balears 
El dimecres el dedicarem a aquest important 
tema local, que ens va semblar 
imprescindible tractar en aquestes les 
Jornades. Moderà el col·loqui el periodista 
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va trobar tancada la porta, no va ser culpa 
nostra. VALORACIÓ DE LES X JORNADES LLIBERTÀRIES
 
Dimarts 21 de març: El revisionisme 
històric i la dreta espanyola 

El dimarts vàrem tenir l’oportunitat de 
escoltar Francisco Espinosa, professor de la 
Universitat de Sevilla, que ens va parlar del 
revisionisme històric i de com l’entenen els 
personatges del Partit Popular i de la 
fundació FAES —disculpeu la redundància. 
Resulta que l’esmentada fundació destinà 
l’any passat més de un milió d'euros perquè 
els seus pseudohistoriadors predilectes 
escriguin llibres on es digui que la Guerra 
Civil no comportà cap crim contra el poble 
espanyol, que les matances dels dos 
bàndols foren similars i, per damunt de tot, 
que la II República era un sistema altament 
defectuós i per tant estava condemnada a 
mort, tot i que no hi hagués hagut l’alçament 
militar. 
 El més remarcable és refereix a qui són 
els senyors destinats a la tasca. 
L’encapçalen un tal Moa, un exgrapo que va 
ser expulsat del grup per el seu 
autoritarisme stalinista, i Rubio, un jesuïta 
que com la majoria d’eclesiàstics s’estima 
més dedicar-se a la política que a la religió. 
En resum, que ja sabem com renta el cervell 
el PP als seus sequaços i que llegeixen 
Jiménez Losantos i Nacho Villa per estar 
com un llum. 
 
Dimecres 22 de març: La corrupció 
política a les Illes Balears 
El dimecres el dedicarem a aquest important 
tema local, que ens va semblar 
imprescindible tractar en aquestes les 
Jornades. Moderà el col·loqui el periodista 



Rafel Gallego —Txus Troll, que havia de fer 
de moderador va haver de marxar als 
Balcans per problemes professionals, i Joan 
Amer, del GOB, no va poder assistir-hi per 
problemes de salut. L’advocat Jaime Bueno 
ens parlà de com funciona (si és que 
funciona) l’organisme judicial en els casos 
de corrupció política i de tots els entrebancs 
que troben o se cerquen per aplicar 
penalitzacions als autors, encara que no 
siguin polítics, com vàrem poder comprovar 
fa poc en el cas dels capos de Son Banya. 
 Després la periodista Marisa Goñi ens 
detallà com ha estat actuant el Govern 
Balear els darrers anys i n’hi va haver per a 
tothom, tot i que el PP es desmarca com a 
protagonista indiscutible dels escàndols més 
sonats. Recordem el cas Brokervall, que 
encara no sabem quantes vegades hem 
pagat el túnel de Sóller; el Bon Sossec, que 
encara ara no descansa en pau; el miracle 
dels cas Mapau, on aconseguiren que els 
difunts demostressin que són tan 

democràtics com qualsevol; i el que va 
aconseguir sortir a tot els programes 
d’humor de l’Estat, el cas Rasputin.  
 En resum que en aquesta xerrada no 
ens mancà informació ni rialles, a més de 
sorpreses, perquè encara ens costa de 
creure el que arriben a fer el governants per 
omplir-se les butxaques, tirar les pedres i 
amagar les mans. Sembla que no tenen 
límit, almenys si no els ho posem nosaltres. 
 
Dijous 23 de març: 1936-2006. 70 anys de 
Revolució llibertària 
Des de Tolosa de Llenguadoc (Estat 
francès) va venir a parlar sobre aquest tema 
Floreal Samitier, secretari general de la 
Regional de l’Exterior de la CNT-AIT. Floreal 
ens va explicar d’una forma molt detallada, 
massa fins i tot per alguns, l’extraordinària 
experiència llibertària que va capgirar la vida 
socioeconòmica de la zona que no va fer 

costat el cop d’Estat feixista del general 
Franco, particularment les zones d’Aragó i 
de Catalunya; una experiència que va durar 
poc, un any escàs, però molt intensa. A 
Catalunya va ser on el moviment 
col·lectivitzador es va desenvolupar més, 
escampant-se a tots els sectors (indústria, 
serveis, comerç, camp...). A més de la 
bateria de dades que va aportar Samitier, no 
van faltar les anècdotes que van amenitzar 
una Jornada que es va caracteritzar per 
l’aridesa de la intervenció. La participació 
del públic va ser força amena. Floreal 
Samitier va restar uns quans dies a Palma i 
va participar activament en la resta d’actes 
de les Jornades. 
 
Divendres 24 de març: Religió, infern o 
paradís. Reflexió sobre la necessitat de la 
religió en el món d’avui 

La xerrada del nostre vell amic Antonio 
López Campillo va ser d’allò més informal, 
una mena de disquisicions a rajaploma, o 
millor dit, tal com raja. Campillo, sense un 
guió fix i improvisant tot el temps, va anar 
deixant anar les seves idees sobre infinitat 
de temes relacionats amb la religió i amb les 
religions. Especial menció va fer a la religió 
musulmana, tema que té fresc, ja que fa poc 

ha escrit el llibre Islam para adultos, obra 
per la qual s’ha guanyat un seguit 
d’amenaces de mort per part de grups 
ultrareligiosos. Visiblement cansat, Campillo 
va demanar disculpes per una dissertació 
que alguns consideraren atrotinada i altres 
molt enriquidora. 
 
Dissabte 25 de març: Invierno en Bagdad 

Vàrem tenir el plaer de celebrar la darrera 
xerrada de les Jornades Llibertàries 
d’engany al Kasal okupat de Les Vies, que 
tristament avui ja està desallotjat. 
 Començàrem l’horabaixa prestet amb el 
vídeo de Javier Corcuera Un invierno en 
Bagdad, gràcies al qual hem comprovat com 
han anat les coses en aquesta ciutat des de 
la conquesta americana. La situació és tan 
trista com hom es pot esperar. Infants ferits i 
sotmesos a curacions molt doloroses sense 
calmants, altres es veuen forçats a vendre 
benzina il·legalment enmig del trànsit urbà. 
Gent que ha perdut gairebé tota la família i 
ens expliquen com aquesta invasió ha 
convertit la vida a la ciutat en un mal son. 
 Després d’això Kaktan, un iraquià que va 
ser ajudant de realització del film de 
Corcuera i que viu des de fa temps a 
Andalusia ens posà al dia de les darreres 
notícies que ell rep quan crida a la família i 
que curiosament no es corresponen gaire 
amb les que difon la televisió. Com per 
exemple, que no hi ha guerra civil entre 
sunnites i xiïtes a l’Iraq, que allà les famílies 
són mixtes i no es barallen entre ells, sinó 
que segueixen lluitant plegats contra 
l’invasor; però, això sí, cada cop hi ha més 
polítics i imans que donen importància a 
pertànyer a una banda o l’altra, cosa que 
per a la població no té sentit. El que sí s’han 
trobat són grupuscles d’estrangers 

disfressats d’àrabs i fent de ses seves. 
Justament els tres anglesos que varen 
agafar la policia iraquiana no van tenir 
temps de confirmar-ho, perquè l’exèrcit 
britànic els alliberà de seguida. 
 I després de tot això van gaudir d’un 
sopar vegetarià i d’una actuació musical a 
càrrec de Xus Santana. Una tarda i vetllada 
rodona. 
 
Diumenge 26 de març: Festa de cloenda 
Per a acabar bé la setmana vàrem fer una 
festeta de cloenda al Cafè Lisboa, com 
gairebé tots els anys. Aquest cop van 
amenitzar la vesprada tres grups dels que ja 
havíem pogut gaudir l’any passat, de 
manera que ja sabíem que passaríem una 
bona estona. S’ha de dir que no va poder 
actuar el grup de tangos Lucia Febrero y los 
Alcanterilleros per una indisposició d’un dels 
membres. Així que la vetllada començà amb 
la actuació de Coloma's Band que ens 
encisà amb la veu de la cantant i les seves 
sentides interpretacions de temes clàssics, 
principalment blues. 
 Després actuà el grup de teatre els 
Bufon’s, que com sempre ens varen fer riure 
per les butxaques amb les seves ocurrents 
paròdies politicosocials. 
 I per acabar els Uroboros ens oferiren un 
animat repertori de la millor música celta 
que es pugui escoltar avui en directe a les 
Illes. Si no us ho creieu, aneu a alguna 
actuació seva. Si voleu informar-vos-ne,  
visiteu el seu web. 
 Només ens resta agrair a tots els grups 
la paciència que tingueren amb l’equip de so 
i sorprendre’ns de com s’ho van fer perquè 
funcionés bé. Gràcies a ells vàrem 
aconseguir un any més acabar les Jornades 
el millor possible. 
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JULES VERNE AL GULAG 

Ningú no hauria d’haver vist allò que ha vist 
i patit un pres al Gulag, ens va advertir 
Varlam Shalamov. Com explicar 
l’experiència límit, que és inefable, ben igual 
que el moment de l’ascesi mística de la 
trobada amb la divinitat? També i pel mateix 
ens quedem sense paraules per a pensar, 
per a contar i per a sentir quan ens trobem 
davant la presència del diable. 
 En un excel·lent documental sobre els 
camps de concentració soviètics apareix un 
home que ens relata com son pare va ser 
detingut una nit pels cossos de seguretat de 
l’Estat comunista i va desaparèixer durant 
molt de temps. Quan sa mare va poder 
saber a quin camp l’havien portat va decidir 
emprendre el llarg viatge cap a Sibèria per a 
trobar-se amb son marit i que aquest 
pogués veure son fill. Finalment, a les portes 
del camp se’ls va negar l’accés. Els presos 
no rebien visites, com a molt algun paquet 
amb vitualles i robes. Però arribats de tan 
lluny no van desistir amb facilitat, i 
subornant els guàrdies van aconseguir 
establir una cita. Va ser així com una nit es 
va reunir de bell nou la família en un barracó 
proper al camp. Aqueixa nit era tot el temps, 

no hi havia més temps per ells que el que 
durés la nit. El pare pres va decidir que més 
enllà del relat de les penalitats i d’expressar 
els laments sense fi, havia d’aprofitar per 
parlar amb son fill al qual possiblement, com 
va ser així, no tornaria a veure. Si un intenta 
posar-se en l’estat d’ànim d’aquest pare 
pres que sap que possiblement mai més no 
tornarà a veure el fill i que només disposa 
d’una nit per estar amb ell, doncs la veritat 
és que és tal l’angoixa que difícilment es 
podria articular paraula, però tampoc no es 
tracta de passar el temps ploriquejant ni 
donant consells transcendentals i 
incomprensibles. Aquest bon home va optar 
per explicar un conte llarg, una novel·la, Els 
cinc-cents milions de la Begun, de Jules 
Verne. 
 És de suposar que hauria de conèixer 
altres novel·les de l’autor francès o d’altres 
autors, però va triar aquesta novel·la 
«menor» que el nin d’aleshores, el testimoni 
del documental d’avui, no ha oblidat. La 
Begun deixa una extraordinària herència 
que finalment ha de repartir-se un científic 
francès i un empresari alemany. Mentre el 
primer dedica la pecúnia a realitzar la utopia 
de construir una ciutat on el bé es 
materialitzarà i garantirà la pau i fins i tot la 
felicitat dels seus habitants, el segon opta 
pel contrari: construeix una ciutat fortalesa 
on, sota formes sinistres d’esclavatge 
laboral i presidida per un ferri ambient 
militar, es fabrica la gran bomba, la bomba 
definitiva que destruirà la ciutat de la pau i el 
permetrà fer-se l’amo del món. 
Afortunadament Verne és dels nostres, vull 
dir que no premia amb l’èxit els dolents, i la 
ciutat del mal pereix. Confiar que el mal serà 
derrotat és, a més a més de donar una 
esperança, atorgar un sentit i evitar la 
temptació de la venjança, tres lliçons en 
una, la valuosa herència d’un home que sap 
que el mal comença quan el cor ha vençut 
l’odi i que vèncer el mal és poder contar, 
més enllà del ressentiment i la ràbia, 
superant el dolor i la pròpia llàstima, un 
conte, una història a un nin perquè no tingui 
por a la nit. 

Ignasi de Llorens 



Per iniciativa del municipi de Saint Denis (un 
suburbi de París), un carrer portarà el nom 
de Mumia Abu-Jamal, l’activista llibertari 
afroamericà condemnat a mort a l’Estat de 
Pennsilvània (EUA). El carrer serà inaugurat 
el proper 29 d’abril i aquesta iniciativa, la 
primera al món, en honor al periodista 
dissident, exmilitant dels Panteres Negres, 
autor de diversos llibres escrits des del 
corredor de la mort i sempre cridant la seva 
innocència des de fa un quart de segle, és 
un esdeveniment excepcional. Des de fa 
alguns anys artistes i habitants del barri de 
Saint Denis es mobilitzen per demanar-ne 
l’alliberament. 
 El carrer Mumia Abu-Jamal se situa al 
barri Cristino García (anomenat popularment 
«dels Espanyols» o «petita Espanya») —rep 
aquest nom en memòria del republicà 
asturià Cristino García Grandas, que lluità 
en la Guerra Civil espanyola i en la 
Resistència francesa i va ser afusellat per 

Franco després d’apressar-lo per 
guerriller— i acaba a la plaça dels Drets 
Humans (place de Droits de l’Homme), a 
dues passes de l’Estadi Nelson Mandela i 
de l’Estadi de Fraça. 
 Mumia Abu-Jamal és el Nelson Mandela 
d’avui. Ben igual que en aquest segon cas, 
l’alliberament de Mumia és inherent a la 
mobilització internacional que cal suscitar. 
Personalitats polítiques i artístiques nord-
americanes de primer ordre participaran en 
la inauguració i en el concert de suport. 
 Tota organització que desitgi donar el 
seu suport a aquesta iniciativa pot contactar 
amb el comitè Mumia Saint Denis que 
n’organitza la inauguració, juntament amb la 
Cambra Municipal i el seu batle, Didier 
Paillar, el COSIMAPP (Comitè Internacional 
de Solidaritat amb Mumia i amb els Presos 
Polítics Americans) i més de vint 
organitzacions. 

rue-mumia-st-denis@no-log.org 
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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 
  - Botigues: Runaway, Pasatiempos 
  - UIB: Delegació d’alumnes 
 

BUTLLETÍ EN PDF: 
Us podeu descarregar aquest butlletí 163 en pdf, amb una mica de paciència, en la 
següent adreça electrònica: http://www.estelnegre.org/butlleti/163.pdf 
 
 

——————————————————————————————————— 

 

 

   ATENEU LLIBERTARI ESTEL NEGRE 

 

A S S E M B L E E S  
Ateneu Llibertari Estel Negre: dijous a les 20 hores a l’Ateneu 

============================================================== 
U N A  F O R M A  D E  C O L · L A B O R A R  
El Butlletí Estel Negre és obert a tothom. Desitgem i volem que tots i totes hi col·laboreu amb articles, 

notícies, comentaris, dibuixos, etc., i també en la seva distribució i difusió. Enrotlleu-vos-hi! 
============================================================== 
A L T R A  F O R M A  D E  C O L · L A B O R A R  

Amb aquest butlletí, i amb l’Ateneu en general, hi podeu col·laborar d’una forma econòmica, 
imprescindible per al seu funcionament, ingressant les quantitats que vulgueu en el compte corrent de 

La Caixa número 2100-0150-66-0103123620. 
Sabem que aquestes retxes seran ben acollides, per la qual cosa us adonem les gràcies per endavant. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

 estelnegre@gmail.com 
C O R R E S P O N D È N C I A :  

Apartat de correus 1566 
07080 Ciutat de Mallorca 


