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CRÒNICA D’UNA DETENCIÓ IL·LEGAL
Vull relatar els fets que m’ocorregueren el
passat 21 de juny, perquè considere que vaig
patir un abús policial, i que aquest podria
haver-ho rebut qualsevol catalanoparlant.
El passat 21 de juny, seia en una terrassa
de la plaça d’en Coll, a Ciutat de Mallorca,
parlant amb dos amics i la propietària del local,
una dona major que ens estava contant una
caiguda que havia tingut feia unes setmanes, i
que l’havia tingut en l’hospital per trencament
del maluc. Encara no havíem pogut demanar
res, quan s’apropen dos agents de la Policia
Nacional, i ens demanen el DNI, accedint
nosaltres immediatament. Jo els vaig
preguntar, en català, quina era la causa de la
identificació, al que ells respongueren: «No te
entiendo» i «Habla en español que no te
entiendo», mostrant a partir d’aleshores una
actitud molt hostil. Les formes varen fer posar
nerviosa la propietària, que els preguntà si
també volien el seu. Un dels policies li
respongué: «No, el suyo no hace falta», però
l’altre digué: «Sí, traigalo, es su obligación», la
dona entrà al local, i tot seguit eixí amb ell. La
dona, esverada els digué: «Ya me detuvísteis
el año pasado», i repetia espantada: «Me vais
a detener?». Un dels policies, que tocava
constantment un clauer amb la bandera
espanyola ben visible, li digué que això no era
un DNI, que era una fotocòpia en color
plastificada, davant del qual la dona s’esverà
considerablement i reiterà la pregunta de si
l’anaven a detenir, a la qual el policia contestà
«Podemos detenerla». Davant aquesta
situació, els vaig dir que em pareixia molt fort,
que aquesta dona era al seu local i que no
havia fet res. En aquest moment, després de
dir-me «Tú te callas que no hablo contigo», la
situació es desencadenà . M’ordenaren que
treiés el que duia a les butxaques, i jo ho vaig
deixar damunt la taula. Cridant-me em
digueren que me n’anés amb ells a part, a un
banc de pedra que hi ha a la plaça, la qual
estava plena de gent un poc estranyada en
aquells moments. Quan era amb ells, a part,
em digueren textualment «Como sigas
haciéndote el chulo te vamos a dar de
hostias», mentre un d’ells em xafava el peu
(anava amb sandàlies), amb la seua bota. En
aquest moments jo ja estava prou esverat,
amb això vull remarcar que ni em passà pel
cap resistir-me a res, ja que temia per la meua
integritat física. La gent a la plaça no parava

de mirar estranyada, i supose que era això el
que feia que els nervis del policia anaren en
augment. Em va dir que posés les mans
damunt el banc, cosa que jo vaig fer. Ell
malgrat tot m’ho repetia constantment, com
veié un testimoni que hi era a vora, jo li deia
estranyat i esmaperdut «però si tinc les mans
damunt del banc!». Procedí- a luxar-me un
braç i girar-me’l, i a emmanillar-me. En aquests
moments, la gent de la plaça, freqüentada per
turistes i veïns del barri, començà a exclamar i
preguntar que passava, així com també ho feia
la propietària de l’establiment, que deia «Ell no
ha fet res, mos detindran a tots!», visiblement
alterada davant la situació. En aquests
moments els vaig dir que no estava conforme
amb com s’havia procedit amb la identificació, i
que em digueren els números de placa. Això
els va acabar d’emprenyar pel que sembla,
malgrat ser un deure seu, i un avantatge quan
no hi ha res que amagar. Em digueren que ja
els apuntaven després, jo els vaig demanar si
me’ls podien donar en aquell moment. La seua
actitud empitjorà, i em digueren que m’anaven
a detenir, jo els vaig preguntar per què, i per
què m’havien emmanillat si jo no m’havia
resistit. Es negaren a dir-me el motiu de la
detenció, argüint que ja m’ho dirien a
comissaria. Al poc temps, i davant la
perplexitat de la gent que hi havia a la plaça,
arribà un cotxe de la policia nacional (els dos
agents anaven amb moto), i el més exaltat
m’introduí dins el cotxe colpejant-me amb força
el cap contra el marc de la porta. Després li
digué: «Llévalo a jefatura, que ahora nos
encargamos nosotros». No cal descriure
l’efecte que em produïren aquestes paraules;
els vaig demanar als dos policies de dins el
cotxe si podien estar presents ells o el meu
advocat mentre m’interrogaven, al qual em
respongueren «te interrogarán ellos» i després
«Que te calles ya pesao», així com «Mira, es
que nosotros también somos policías,
¿sabes?».
Dins la sala d’interrogatori, jo no les tenia
totes amb mi, per com havien anat els
esdeveniments. Temia que vingueren els dos
policies i m’apallissaren. Un altre que entrà a la
sala, en vore’m la cara em digué: «Tranquilo
que aquí no golpeamos a nadie». Jo tota
l’estona mirava una taca de sang a la paret.
Una estona després, entrà el policia que
m’havia agredit, jo no li volia mostrar la meua

evident
preocupació.
Un
altre
agent
desconegut a la porta em feia el senyal de
silenci amb el dit a la boca. El primer començà
a insultar-me, dient que era un «mierda», i que
«la escoria como tu no se merece vivir», me
digué: «Ahora no eres tan chulito de mierda,
ahora que no estan tus amigos». Jo per
dissimular la meua angoixa, somreia per
l’absurd i l’infantil de la situació, l’agent
m’amenaçà: «No te rías que te meto una
paliza», i «No te rías que te vuelo la cabeza».
Després d’una estona entrà un altre agent
que em digué: «Mira, no te lo pregunto como
policia, sinó como persona [literalment], ¿crees
que tu detención ha sido correcta o que ha
habido irregularidades?». Jo li vaig contar molt
breument el que havia passat, i ell posà una
expressió facial que no vaig poder identificar.
Poc després, entrà més tranquil el policia que
m’havia detingut —pel que he sabut després,
hi havia una vintena de persones fora, incloent
gent de l’Obra Cultural Balear i del PSM
telefonant al delegat de Govern. Em va
demanar si volia un advocat, i jo li vaig dir que
sí, mentre intentava recordar el nom del meu
advocat em digué que com no ho sabia
m’assignava un d’ofici. Fent cas omís de la
meua demanda, se n’anà. A la fi l’advocada
que jo havia triat entrà, i vaig poder anar al
bany (no m’ho havien permès) després de
quatre hores de detenció. Em comunicaren
que es faria un judici immediat, al dia següent
a les 11 de matí.

Fora
Mentre jo hi era a dins, també es produïren
alguns incidents amb la gent que era fora. Pel
que es veu, a la meua companya no li
telefonaren malgrat que jo havia demanat que
ho feren, i li digueren que jo no havia demanat
per ella. No els deien si jo era a dins detingut,
ni la causa de la detenció. L’actitud hostil dels
policies que eren a vora, i dels
que
m’havien
detinguts
prosseguí, arribant a amenaçar
una de les persones, apuntantlos amb la porra «Como no te
calles te meto también dentro».
Una funcionària, visiblement
alterada, cridà «Aquí no se
habla en catalán, hablad en
castellano».

El judici
El judici fou completament
kafkià. No serví de res aportar
dos testimonis, o que els policies
es contradiren constantment.
Ells
declararen
primer,
i

començaren afirmant que se m’havien adreçat
en «mallorquí», que jo m’havia resistit a donar
el DNI (després l’altre policia digué que el vaig
lliurar immediatament), que jo m’havia resistit
«dando manotazos», i que «aguantamos el
chaparrón como pudimos». A més d’aquestes
mentides, s’inventaren que jo els havia dit
«policia fascista, sois la policia de Franco,
policia represora» i «Conozco al director de la
policia,
saldré
antes
que
vosotros».
Evidentment, aquestes frases no eixiren de la
meua boca. Encara que les haguera pensat, la
por a ser colpejat m’haguera fet callar. No
conec ni sé qui és el director de la policia a
Mallorca, si ho hagués sabut no hagués patit
aquests abusos. Tot el judici fou un muntatge,
fent-me perdre tota confiança en el sistema
judicial, si és que encara en tenia alguna. La
jutge féu callar la meua advocada en diverses
ocasions, i quan parlava ella, o jo, la cara de
disgust era evident, quan no xerrava
directament amb qui tenia al costat.
Sé que tota aquesta història pot costar de
creure, però és la pura realitat. Mai no
m’atreviria a afirmar-ho amb aquesta rotunditat
si no fos perquè ho vaig patir en primera
persona, i així m’ho ratificaren nombrosos
testimonis que hi eren aleshores. La impunitat
amb què patim aquests abusos ha d’acabar, i
per això pense dur endavant una denúncia
pública. Un servidor està fart que cada vegada
que s’adreça a un policia, de qualsevol cos, en
català, la resposta siga la mateixa, arribant fins
i tot en casos com aquest a conseqüències
molt pitjors. Crec, sincerament, que si els
hagués parlat en espanyol, no m’hagueren
detingut, i que amb la impunitat de la que
gaudeixen, com he pogut comprovar, tots els
catalanoparlants podem ser-ne víctimes.
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ENFRONT DE LA REFORMA LABORAL
MOBILITZA’T!
Ja fa gairebé nou anys de la primera gran
reforma laboral del P$OE. Des de llavors
han anat empitjorant les condicions de
treball i reduint-se els drets socials, tant amb
els governs «socialistes» com amb el PP.
Ara el P$OE governa un altre cop, toca fer
un altre «ajustament del mercat laboral»
que, com sempre, recaurà sobre les
esquenes dels treballadors i treballadores.
Totes les reformes laborals s’han anat
plantejant amb l’objectiu de crear més llocs
de treball, reduir la temporalitat en els
contractes, baixar l’accidentalitat, donar
treball a col·lectius desfavorits... però que se
n’’ha aconseguit de tot això?
Els empresaris aconsegueixen a cada
reforma laboral que els acomiadaments
siguin més barats, majors subvencions a la
contractació, pagar menys de quota a la
Seguretat Social, que se’ls redueixi l’impost
de societats; han aconseguit la implantació
de les ETT; aconsegueixen tipus de

contractes ajustats a les seves necessitats,
que tracten el treballador com si fos
propietat de l’empresa i no tingués vida
pròpia; han aconseguit total impunitat per
eludir la responsabilitat per les morts al
treball. Tot això és perquè ens han fet
creure que perquè tinguem treball l’empresa
ha de ser més competitiva, més productiva...
sí, però, que en traiem nosaltres de tot això?
Tenim la taxa de morts i accidents
laborals més alta d’Europa. Tenim també la
major temporalitat contractual. La jornada de
treball, més enllà de reduir-se, s’ha allargat.
A la gran majoria dels treballadors no se’ls
aplica el conveni respectiu, sinó unes
condicions molt per sota del que aquests
marquen. El frau en l’ús dels contractes
temporals és generalitzat i, a sobre, tolerat
per l’Administració. L’acomiadament és
pràcticament lliure. Els salaris creixen per
sota de la inflació real. Així que,
efectivament, després de les reformes

laborals, hi ha més gent que treballa, però
de manera molt més precària, per menys
sou, amb menys drets, treballant moltes
més hores de les que es cobren... és per
això que han servit les reformes laborals
que havien de ser tan estupendes?
La nova reforma laboral del P$OE també
s’anuncia per a «la nostra millora». Però
quan ens fixem en el que es proposa, veiem
que el que es pretén és:
- Facilitar els acomiadaments col·lectius,
que
no
necessitaran
autorització
administrativa i que tampoc no hauran de
ser negociats. Acomiadar cent persones
serà tan fàcil com acomiadar-ne una.
- Abaratir els acomiadaments. Es
generalitza per a tots els treballadors el
contracte indefinit que només tindrà una
indemnització de 33 dies per any treballat
en cas d’acomiadament improcedent, amb
un màxim de 24 mensualitats —l’actual
genèric és 45 dies per any treballat amb un
màxim de 42 mensualitats.
- Equiparar els acomiadaments nuls per
defecte de forma (s’equiparen) als
improcedents, i per tant, l’empresari no
tindrà l’obligació de readmetre el treballador
injustament acomiadat.
- Augmentar considerablement les
subvencions i les bonificacions als
empresaris.
- Legalitzar les empreses privades de
contractació amb ànim de lucre, que a més
a més podran ser contractades per l’INEM.
- Potenciar les ETT (empreses de treball
temporal).
Llavors, què fem? Ens
quedem esperant que ens
col·loquin aquesta reforma i
ens quedem tan amples
quan per la tele ens diguin
que és per bé nostre ? Tu
creus
que
a
aquests
senyors que s’ajunten a
Madrid a negociar com
treballem els altres els
importa com vivim?
La CNT no creu que el
camí de l’economia hagi de
ser el que ens marca la
patronal i el govern. Els
treballadors
hem
de
defensar-nos i valorar el
nostre treball i els nostres

drets. Com a bases de negociació la CNT
proposa:
- Compliment estricte de la normativa de
seguretat i higiene i exigència de
responsabilitats als empresaris pel seu
incompliment.
- Reducció de la jornada laboral sense
reducció de salari.
- Eliminació de les hores extres.
- Descens de l’edat de jubilació als 55
anys.
- Contractació de tots els treballadors
mitjançant contracte fix.
- Eliminació de la subcontractació i
integració de plantilla dels treballadors
subcontractats.
- Eliminació de les ETT.
- Readmissió en cas d’acomiadament
improcedent.
- Apujades salarials lineals.
En la CNT pensem que es pot frenar tota
aquesta allau antiobrera, que podem fer-ho i
que hem de fer-ho. Si no ens mobilitzem,
d’aquí uns anys hauran desaparegut tots els
drets laborals aconseguits al llarg de molts
anys de lluita i reivindicacions, que és el que
pretén la patronal i a la qual es dobleguen
els governs i les cúpules de les corporacions
sindicals.
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INFUMABLE
Si s’accepten com a model universal de
sensatesa productiva els anomenats Acords
de Kyoto, es convindrà a estudiar la
possibilitat d’universalitzar el criteri productiu
allà establert en virtut del qual els fumadors
podrien fer ofertes de compra de part o de la
totalitat dels pulmons dels no fumadors, de
la mateixa manera que els països
contaminants compren la part impol·luta de
l’atmosfera corresponent als països que no
assoleixen la taxa de contaminació donada
com acceptable en aquests acords. Els
drets dels no contaminants no són
reconeguts en la mateixa mesura que les
lleis reconeixen els drets dels no fumadors.
Els països contaminants haurien d’agruparse i arraconar-se perquè els seus fums no
molestessin els països no contaminants.
Una solució racional i realista és l’establerta
pel municipi de la ciutat de Mèxic, on segons
sigui el dia del mes parell o senar, poden
circular els cotxes les matrícules dels quals
coincideixin amb la norma, de manera que
es fomenta que els ciutadans es comprin
dos cotxes. Tenint en compte a més a més
que per qüestions de salut pública es posa
fre i persegueix el fumador, alhora que es
fomenta i reforça el conductor motoritzat,
s’haurien també d’aplicar els Acords de
Kyoto als fums dels vehicles motoritzats i
posar preu a la no contaminació dels
ciutadans no conductors perquè aquests
poguessin vendre la seva part de no
contaminació atmosfèrica als usuaris de
tubs d’escapament.
Ja comença a ser hora, doncs, d’evitar
els greuges comparatius. De manera que
establert un criteri d’allò que és políticament
acceptable en matèria de contaminació,
s’obre el mercat de l’oferta i la demanda.
Caldrà començar a valorar el preu de cada
alvèol, el cost de la capacitat pulmonar... i
tot en la pràctica ecològica políticament
correcta dels Acords de Kyoto, que per això
mateix podrien anomenar-se els Acords
d’Hiroshima.
Si el règim descansa en la compra i
venda de la força de treball, dels cossos i
les ànimes convertits en mercaderia, també

poden ampliar-se a la força respiratòria, i
tant!
Mentre el cos aguanti, el petroli no
s’acabi, i la capa d’ozó ho permeti, no
resulta realista proposar cap canvi de règim.
De la mateixa manera que hi ha una
organització internacional dels països
productors de petroli, caldria fer el mateix
amb els països conservadors d’atmosfera i
constituir també una associació de no
fumadors en tant que reserva individual
d’alè. Després ja només es qüestió d’establir
tarifes i d’organitzar guerres de prevenció
contra monopolis abusius i restrictius. Qui
no (en) posi en venda la bossa de petroli, la
parcel·la d’aire i el fragment de pulmó pot
ser acusat d’insolidari i de crim contra la
humanitat.
Perquè la història no pot detenir-se ni la
humanitat deixar de produir, amb energies
pròpies, alienes i alternatives. Massa
vegades, si més no sempre, allò alternatiu
és allò substitutori, i acaba per resultar una
opció per mantenir el mateix.
El projecte colonial amb el qual es va
parcel·lar el món i que va permetre la
confecció de cartografies imperials, pot
completar-se ara amb l’apropiació de
l’atmosfera elevada a la categoria de la
matèria primera. Boscos, filons de minerals,
bosses de gas i de petroli... i ara bosses
d’atmosfera, una nova mercaderia amb la
qual perllongar el règim productiu imperant.
Caldrà convertir els mapes físics que
marquen l’aire en polítics, acolorint les
parcel·les d’aire segons corresponguin a
una o altra nació, i estendre la fabricació
ideològica nacionalista a les zones siderals
perquè els pobles sentin com a pròpies de
la seva pàtria els núvols i els vents. Després
sortiran les empreses de falsificació
d’atmosfera i convindrà distingir entre l’aire
de denominació d’origen i el fals. I sorgiran
les guerres per la pàtria atmosfèrica. Un nou
motiu perquè els pobles ofereixin les seves
vides als nous limbes.
Tot això tan nou és tan vell i tan conegut
que per fer la predicció n’hi ha prou amb
mirar el que ja ha succeït. Res no queda
fora del mercat, i el clima serà la propera

mercaderia cotitzable en borsa. Caldrà que
ens avisin i procurar-se accions de clima
tropical, valors d’ozó i títols de propietat
solar... perquè sigui cert d’una vegada per
sempre que els preus
estan pels niguls.
L’amenaça
de
l’adveniment
de
la
catàstrofe sol esperonar la
indústria de l’esperança,
el model acabat del qual
és l’Església laica, és a
dir, l’Estat i les seves
ermites en forma d’entitats
financeres i companyies
d’assegurances. Els productors d’esperança
ofereixen avui catàlegs actualitzats de
supervivència: les anomenades habitacions
del pànic a les viles dels adinerats —que
vénen a ser els pisos de lloguer o les

hipoteques de la
refugis nuclears,
naturals... Contra
per administrar la

resta dels mortals—, els
les reserves dels parcs
l’apocalipsi hi ha la fe, i
fabricació d’esperança hi
ha l’exèrcit de clergues
que va més enllà del
terrenal i ven futur. Avui
aquest
exèrcit
està
compost,
donada
l’escassesa de vocacions
de
les
ortodòxies
tradicionals,
per
les
noves indústries de les
noves
tecnologies
empeltades
del
nou
llenguatge de la nova sacroecologia. Que
«nou» sigui un adjectiu positiu ja evidencia
que del que es tracta és d’una estratègia
més del Progrés, que no té res de nova.
Ignasi de Llorens

LA MEVA BARRIADA PERIFÈRICA
La política present de l’actual batlessa de Palma, Catalina Cirer, es veu de lluny que tracta
d’abandonar les barriades de la perifèria i destruir tot el paisatge de Palma.
Actualment les condicions en què es veu la nostra barriada de Son Cladera són força
paupèrrimes. Les infraestructures del col·legi Miquel Porcel estan en lamentables condicions.
El barri està mancat d’un centre cultural, on es puguin plantejar i organitzar les inquietuds del
jovent i també dels no tan joves. El que vull dir amb això és que la joventut veu més pròxima
la droga i la delinqüència que l’esport, la cultura i altres opcions.
Les paraules dels polítics només són mentides i més mentides, ens diuen que no
deixaran de banda la barriada, però són paraules que se les porta el vent.
Des de ja fa molt temps s’està demanant un poliesportiu a la barriada, i fins i tot es va
parlar de construir-ne un. El veïnat de Son Cladera encara ho espera.
Ens volen fer creure que amb el «Casal de barri» s’acompliran les nostres peticions, però
això és fals! És un lloc on no hi pot assajar cap grup de música, ni cap grup de teatre; un lloc
que no pot ser dirigit al cent per cent per les entitats del barri, on l’espai es converteix en la
major dificultat. Això no es arranjar els problemes, senyores i senyors polítics, això
s’anomena «donar sobralles i rentar-se les mans».
Tota entitat del barri hauria de tenir un espai i el total control. Perquè això no és cap
negoci, només és intentar solucionar els problemes que tenim a la barriada.
En les esferes polítiques només importa el poble en les eleccions, i intenten fer-nos veure
altra realitat molt diferent de la d’avui en dia.
El PP segueix el seu joc brut d’enganyar els obrers i obreres i d’augmentar el benefici
d’uns mentre es foten els altres.
Perquè tenim el mateix dret que qualsevol altre lloc de Palma, sigui Son Vida, el centre
de Ciutat, etc.
Espero que amb això es reflexioni i es pensi sobre el nostre barri. Tal vegada hi hagi gent
que no hagi nascut en aquesta barriada, o que no s’hi hagi criat, però és on tu has de viure,
on els teus infants han de créixer. No et creguis les mentides dels polítics, demana i lluita per
allò que ens mereixem.
Miguel Ángel Martínez Hervás
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SES FONTANELLES, UN ESPAI NATURAL QUE HEM DE CONSERVAR
La zona humida de ses Fontanelles se situa
entre els nuclis urbans de Can Pastilla i
s’Arenal, al litoral del municipi de Palma
(Mallorca). És el més gran aiguamoll que
existeix a la badia de Palma, i compta
actualment amb 32’5 hectàrees. Ses
Fontanelles són el que resta de la que fou la
més gran zona humida de Mallorca, es Prat,
dessecada a partir del segle XIX. Les
darreres dècades a més a més la zona ha
patit l’abocament incontrolat d’enderrocs,
que n’han reduït l’extensió fins a la seva
superfície actual.
La importància ecològica de ses
Fontanelles és destacable: la llista
d’espècies d’aus que s’hi poden observar és
extensa,
alberga
diferents
hàbitats
naturals
d’importància
comunitària i és l’única
localitat del món on viu
en estat silvestre una
espècie
vegetal:
el
Limonium barceloi. A tot
això hi hem de sumar la
importància genèrica que
tenen les zones humides
a la Mediterrània, i a les
Illes
Balears
en
particular.
En aquests moments
l’Ajuntament de Palma
és a punt d’aprovar un
projecte
d’urbanització
que
afecta
ses
Fontanelles
i
que
permetrà construir-hi un
complex
comercial
i
d’oci. Una àrea important
de la zona humida
quedarà sepultada per
un vial de 25 metres
d’amplada i per una part
del complex urbanístic.
La resta de zona humida
és evident que serà
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[www.gobmallorca.com/fontanelles/index.ht
m] i omple el missatge dirigit a l'Ajuntament
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UNA REIVINDICACIÓ DE
L’ANTICLERICALISME
Ponència de Paco Miñarro, de la Federació
Internacional d’Ateus (FIDA), exposada el
passat 17 de juliol al CSA El Montó,
d’Alcàsser, en el marc de les activitats de la
campanya «Nosaltres no t’esperem»
El catolicisme continua veient-se a si mateix
com a la religió històrica dels espanyols. En
ple segle XX, l’Estat espanyol era l’exemple
per excel·lència d’una societat amb una
única religió dominant. Bisbes, religiosos i
catòlics en general consideraven que la
preservació
de
l’ordre
social
era
irrenunciable, i que aquest no seria possible
sense la voluntat d’apoderar-se de tot
l’espai públic, tant en la seva vessant
política com religiosa.
Enfront del poder arcaic i medievalista
de l’Església va emergir, fa ja força temps,
una
contratradició
de
crítica,
l’anticlericalisme. Durant la seva fase més
radical, a començaments del passat segle,
els militants obrers, juntament amb un
sector d’intel·lectuals de l’esquerra, van
emprendre la tasca de construir una xarxa
d’ateneus, periòdics, escoles laiques i un
bon conjunt de manifestacions d’una cultura
popular
anticlerical,
on
republicans,
anarquistes i socialistes es donaven la mà.
L’Església es va resistir amb força a aquests
intents de modernització i de secularització.
Es va forjar així la història de l’enfrontament
entre el clericalisme i l’anticlericalisme, entre
l’ordre i el canvi, que, accentuada durant els
anys republicans, va acabar amb el triomf
violent de les forces de la reacció. La
dictadura franquista va adquirir una
dimensió mítica i religiosa que va
condemnar l’anticlericalisme com una
pràctica i una ideologia perniciosa que havia
de ser extirpada de soca rel.
No obstant això, l’oposició al poder
clerical ha de ser compresa, en els nostres
dies, com un fenomen cultural lligat a la
història dels moviments per la llibertat. La
batalla per l’ensenyament laic, per l’anulació
dels privilegis eclesiàstics i pel dret a la lliure

expressió de la pròpia independència
enfront de la pressió ideològica de la secta
majoritària són trets que apuntaven —i
apunten—
a
la
necessitat
d’una
transformació social.
És imprescindible blindar l’àmbit públic
de qualsevol influència teològica, i és
igualment imprescindible promoure el debat,
la reflexió i la denúncia de les actuals
formes impositives del clericalisme aliades
amb la dreta catòlica. Però el panorama no
és excessivament simple. Els bisbes han
adoptat,
estratègicament,
una
moral
triomfalista, i alerten diàriament contra el
laïcisme, per la defensa del seu tradicional
model de família i per l’«unidad de la
patria». Des del Vaticà es condemna per
decret la inseminació artificial, la utilització
d’embrions, l’ús del preservatiu i les noces
entre homosexuals. I els nous moviments
neogòtics de caràcter ultraconservador
comencen a definir-se com a la massa
activa i protagonista d’una Església triomfant
en plena efervescència...
Donada la situació, una de les iniciatives
que poden adoptar-se, per coherència, és
apostatar, exigir que se’ns esborri dels seus
registres,
que
no
se’ns
compti
estadísticament entre els seus acòlits.
L’apostasia no és més que la renúncia
pública a la fe catòlica, el procediment
perquè l’Església suprimeixi les nostres
dades del llibre de baptisme. Però els
policies de la fe es neguen freqüentment a
accedir a aquests sol·licituds, excusant-se,
en els casos que es rebaixen a contestar les
declaracions, que la catalogació dels
registres de baptisme és un simple «arxiu
històric de dades», que no afecta en absolut
el caràcter privat de la creença. És cert.
Afecta, millor dit, els interessos econòmics
de la secta, la defensa de les seves
posicions polítiques i la seva influència
social.
Fa uns dies, en una entrevista publicada
en
el
Diario
de
Mallorca

[bloc.balearweb.net/post/603/14930],
el
president d’Ateus de Catalunya, Albert Riba,
comentava que ell mai no havia engegat el
procés de l’apostasia, ja que això
equivaldria a «prendre’s seriosament» la
legislació i el costum eclesiàstic. Gonzalo
Puente Ojea tampoc no va considerar mai
important donar aquest pas, en relegar-lo,
per la seva banda, a un simple tràmit catòlic
mancat de legitimitat. Són bastants els qui,
des d’una perspectiva atea o agnòstica,
concedeixen molt poc interès a la
presentació d’aquest tipus de declaracions
davant les autoritats religioses, o fins i tot les
consideren improcedents, donat que en cert
sentit legitimen un poder del qual sol·licitar
la seva aprovació.
Per altra banda, els arguments a favor
no són escassos, ni estan mancats de
lògica. Impliquen una presa de posició
enfront de la influència del catolicisme,
reforcen els mitjans per assolir una
separació efectiva entre l’Església i l’Estat, i
afavoreixen el trànsit a una reducció dels
privilegis de l’Església Catòlica Apostòlica i
Romana pel que fa el seu finançament
públic.
La negativa freqüent dels bisbes a
aprovar les sol·licituds d’apostasia, així com
el recurs a instàncies judicials superiors en

alguns casos recents, demostren que el
constant degoteig de fuites molesta
enormement els prelats. Juntament amb el
programa oficial de la visita de Ratzinger,
alies Benet XVI, el Vaticà va oferir el 12 de
juliol un resum de xifres segons el qual els
catòlics a l’Estat espanyol assolien un
percentatge superior al 94% de la població.
Aquesta afirmació és absurda, a més de
falsa. En els últims barems sociològics
oficials gairebé superen el 76%, però només
un 29% es considera practicant, o almenys
acudeix a missa de tant en tant.
Per altra banda, la diputada d’Esquerra
Unida, Isaura Navarro, va defensar
recentment una proposició no de llei on
s’instava el Govern a estudiar les reformes
legals necessàries i a portar a terme acords
amb les diferents confessions per establir un
procediment ràpid que permeti renunciar a
la confessió religiosa a la qual es pertany.
Però els grups parlamentaris socialista i
popular es van oposar a la iniciativa. Els
primers, al·legant que el plantejament podria
vulnerar el principi de separació EsglésiaEstat i que no garantia el dret a canviar de
creences. Els segons, per considerar que
estava mancat de sentit i que l’Església és a
més a més la capdavantera del dret a la
llibertat religiosa...
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En suma, que milions de persones es
troben entre els membres d’una associació
de la qual no poden sortir, i en la qual van
entrar sense ser consultats. Podria dir-se
que ens trobem davant d’un intent de
recatolització de la societat, que a més no
dubta a promoure situacions de conflicte i a
criminalitzar qualsevol indici de dissidència.
Exemple evident d’això ho tenim en les
últimes declaracions de l’arquebisbe de
València, i també en les acusacions
llançades fa uns dies a la plataforma
«Nosaltres no t’esperem» per part de la
fundació organitzadora de la Reunió
Mundial de les Famílies, qualificant-la de
«grupuscles radicals de caràcter violent»
que pretenen «amenaçar el Papa» i
«boicotejar la seva visita».
Va dir Agustín García-Gascó, en l’última
de les seves llaunes setmanals, que
«determinats grups estan portant la seva
llibertat ideològica més enllà del que és
admissible», que «les injúries, les burles i
les exhibicions de menyspreu són
provocacions reaccionàries a les bondats i
beneficis de la família fundada en el
matrimoni entre baró i dona». I va afegir que
els «atacs contra la família» s’arriben a
personificar en «desconsideracions i burles
contra el Sant Pare i la seva visita a
València».
«Aquestes
ofenses
—
assenyala— traspassen qualsevol límit de
cortesia al qual està obligat un Estat pel que
fa una autoritat religiosa mundial, per la qual
cosa està obligat no només a no potenciarles, sinó a rebutjar-les públicament».
Per carambola, l’atac del bisbe a una
campanya cívica, pacífica i democràtica que
reivindica el dret a exposar públicament la
seva disconformitat amb la visita del
dictador teocràtic i amb la deferència
vergonyosa que se’l prodiga, malbaratant
fons públics en benefici d’una confessió
religiosa determinada, es vehicula vers
l’exigència i la crítica a un govern central
nominalment socialista que ni tant sols
defensa amb coherència les posicions
bàsiques del laïcisme.
En el fons, el nerviosisme que
s’endevina rere aquestes manifestacions és
significatiu. La contracampanya orquestrada
per certs elements de la dreta radical en
suport i submissió a Ratzinger, a la qual han
anomenat, fent gala d’imaginació, «Jo sí

t’espere», té la plataforma ultraconservadora
«Hazte oir». La invasió cromàtica vaticana
comença a veure’s ja en forma de ous
llançats contra les llibreries que es neguen a
posar als seus aparadors iconografies
catòliques de benvinguda. Alguns instituts
públics retiren les pancartes amb el senyal
de perill en forma de mitra papal, al·legant
raons de tolerància i de respecte. Apareixen
als balcons banderes preconstitucionals, i la
ironia de la gent del carrer ja es vesteix amb
camisetes al·lusives a la vida sexual de
l’alcaldessa, en allò que és una clara
denúncia de la hipocresia en la qual habiten
alguns...
Davant l’espectacle que s’acosta, no és
estrany que bona part de la població
recuperi l’herència d’un anticlericalisme i
d’un laïcisme que, lluny de presentar-se com
a una actitud estantissa, fanatitzada i
violenta, és avui abans que res un
símptoma positiu de la recuperació de les
virtuts il·lustrades per part d’una societat ja
madura i capaç d’exercir públicament el seu
dret a la crítica.

Paco Miñarro
(Federació Internacional d’Ateus – FIDA)
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