CONCENTRACIÓ
CONTRA ELS ATACS
D'ISRAEL
El passat 20 de juliol ens vam reunir a
la plaça de les Tortugues un bon grapat
de gent per a protestar contra els atacs
que han sofert en aquests dies els
pobles palestí i el libanès per part de
l’exèrcit israelià. La concentració fou
convocada per la Plataforma per la
Democràcia i la Globalització Social, i
crec que no devien esperar tanta gent,
perquè aviat la plaça se’ns va fer petita,
i farts que els policies cridessin
l’atenció, la gent que no cabíem a la
voravia ens vam traslladar al Born. Així
vam passar una bona estona corejant
consignes contra els genocidis que
Israel i els EUA acostumen a anomenar

danys col·laterals i denunciant el seu
cinisme en pretendre que el terrorisme
són només els actes de violència que
pateixen ells.
Aquestes
concentracions
es
repetiran cada dijous mentre Israel
segueixi massacrant amb mostres de
violència fora de tota mida aquestes
nacions. Així que ara ja sabeu que
teniu una cita cada dijous a les vuit del
vespre a la plaça de les Tortugues (i si
no hi cabem, al Born). Hem de
demostrar-los que no ens faran
combregar amb rodes de molí. Que tot
té un límit i si ells no saben on és,
nosaltres sí.

EL TERRORISME D’ESTAT SOTA EL
PRETEXT DE L’«ANTITERRORISME»
Un Estat jueu exercint la subjecció de les
fronteres, la persecució religiosa i racial,
l’assassinat a sang freda dels «altres»
sense excloure dones i infants, és una
broma macabra que ja s’arrossega per
dècades, sense esperances d’acabar.
Vivim avui un moment particularment
dramàtic
d’aquesta
llarga
seqüència
d’abusos. La captura
d’un soldat israelià pels
palestins
és
venjat
mitjançant destruccions
en massa inaudites, de
morts per desenes, no ja
de soldats, sinó de civils
i fins i tot d’invàlids i
d’infants petits.
Altra
captura
realitzada per Hezbollah,
porta
gairebé
immediatament
una
nova tempesta d’actes
violents per part de les
Forces
Armades
israelianes, en una total desproporció, amb
l’única raó de demostrar de la manera més
sagnant qui és més fort. Resulta inevitable
experimentar ressonàncies de les Fosses
Ardeatines i altres brutals represàlies dels
nazis als països ocupats. El mateix que
davant el «mur» que envolta els territoris
palestins, i l’assassinat selectiu dels
dirigents opositors.
Què en pensarien, d’això, Primo Levi,
Bruno Bettelheim, aquests presoners jueus
dels camps de concentració que dedicaren
sa vida a denunciar l’horror, a tractar de
comprendre la barbàrie absoluta? Què
pensarien els qui van concebre la fundació
d’una llar nacional jueva com a un camp per
a l’experimentació d’un socialisme igualitari?
L’«altre», ara àrab i musulmà, és el
subhumà a destruir sense remissió, per
protegir l’«espai vital» d’aquesta mena
d’imperialisme de segona mà que encarna
l’Estat israelià, sempitern gendarme del
poder nord-americà a l’Orient Mitjà.

S’arresta el Govern palestí, es bombardeja
la franja de Gaza, s’ataca el sud del Líban.
Tot es condimenta amb la diatriba contra
l’enemic terrorista, aquest contrincant sense
rostre, útil per a qualsevol propòsit, pretext
fins ara no exempt d’eficàcia per a qualsevol
barbàrie, i l’injuria al «fonamentalisme»
islàmic, mentre s’exerceix un vertader
«fonamentalisme»
del
poder militar desfermat en
terrorisme d’Estat. Es
busca en les paraules de
l’Alcorà el factor causal de
reaccions violentes que
s’incuben en l’opressió i la
misèria quotidianes.
Mentrestant, la reacció
de
la
comunitat
internacional oficial es
redueix a la declaració, al
comunicat més bé innocu.
George
W.
Bush
s’encarrega de bloquejar
qualsevol reacció més
contundent, si és que els altres mostren
alguna voluntat d’encarar-la.
Només ens cap la condemna general i
sense atenuants a aquests fets. Al crim
organitzat disfressat d’operació bèl·lica, a la
represàlia sense cap proporció. I a
l’ocupació interminable, a la humiliació
permanent d’un poble sencer sotmès a
vexacions físiques i espirituals, condemnat a
viure en el terror permanent, sotmès a
agudes privacions materials, reduït a ser un
estranger menyspreat a la seva pròpia terra.
És hora d’una mobilització internacional
en massa enfront d’un desplegament de
brutalitat que amenaça escampar-se caçant
rebels i descontents d’arreu el món. Ningú
no pot seguir parlant tranquil·lament en nom
de la justícia, l’ètica, la igualtat i la llibertat, si
roman silenciós o es pretén neutral davant
aquests fets. Cada dia d’impunitat acosta
l’amenaça de l’«injustícia infinita» de l’Imperi
als nostres països i a les nostres llars.

Daniel Campione

ISRAEL ÉS EL PERILL
Des de fa seixanta anys, Occident fa un
esforç sense precedents, en armes, dòlars i
paraules, per amagar dues idees senzilles i
terribles que, indissociables entre elles,
haurien de fer-nos tremolar. La primera és
que Palestina constitueix la fissura moral del
món globalitzat, el punt vertebral pel qual
s’està trencant ja la humanitat sencera. La
segona és que Israel constitueix la màxima
amenaça, no ja per a la vida i la dignitat dels
palestins, sinó per a qualsevol esperança de
pau i d’estabilitat al nostre planeta.
El poble palestí no és tal vegada el poble
més castigat de la terra, però sí que és el
poble més públicament castigat de la terra;
no és per ventura el poble que més ha patit,
però és aquell els patiments del qual ens
són més ininterrompudament visibles.
Paradoxalment aquesta visibilitat (més enllà
de les mentides) fa encara més vulnerables
les víctimes; confereix a l’agressió una
mena de dimensió bíblica, l’autoritat

estrepitosa d’una intervenció divina, i davant
seu l’objecte de la còlera de Déu es degrada
moralment i ontològicament. Com més
brutals són les agressions d’Israel més
culpables ens semblen les seves víctimes.
Com més públicament contrària a Dret, més
injusta i condemnable es revela, no ja la
resistència, sinó la pròpia existència dels
palestins. La legítima captura d’un soldat
invasor sembla als ulls del món com un crim
monstruós i originari a la llum precisament
de la resposta monstruosa d’Israel, que
amenaça de mort 1.200.000 persones i dos
països sobirans; això que eufemísticament
anomenen els covards «ús desproporcionat
de la força» és la font de legitimació
religiosa del sionisme: tota defensa enfront
de l’Ocupació té com a resposta una plaga, i
la mateixa «desproporció» del càstig prova
alhora l’existència de Jahvè i l’abjecció de la
víctima. Cap Auschwitz va albergar mai
1.200.000 presoners: Gaza sí. Cap

Auschwitz va ser celebrat o acceptat
públicament: Gaza sí. Allò que els nazis van
amagar, sacralitzant així les seves víctimes,
els israelians ho exhibeixen sense
vergonya, sacralitzant d’aquesta manera la
seva agressió. La publicitat del crim
alimenta la font religiosa, extrajurídica, de la
legitimitat sionista. El món tal vegada pugui
suportar sense immutar-se l’agressió als
palestins,
però
no
podrà
suportar
indefinidament aquesta agressió religiosa a
l’espai públic sense rebel·lar-se o trencar-se.
Israel no és pot ser l’Estat més injust i
criminal de la història, però sí és per ventura
el que ho ha esta t durant més temps i amb
més impunitat. Neix com un crim i cada
minut de normalitat dels seus ciutadans és
contemporani
d’un
nou
crim.
Té
permanentment, per dir-ho així, el seu
origen davant dels ulls i viu sense descans
en la violència ampliada de l’origen, com en
un maledicció grega. Ariel
Sharon, en una entrevista de
1984,
deia
que
estava
disposat a matar un milió o
dos d’àrabs per aconseguir
que Israel fos després d’això,
un «país normal», amb un
passat immoral i un present
net i decent, com tots. Els
palestins, venia a dir, són els
nostres «indis», els nostres
«moriscos»,
els
nostres
«jueus». Però no, mentre els
nostres «jueus» palestins
resisteixin,
estareu
condemnats a viure sempre
en l’origen (i a contraposar-li
l’altre
origen,
ja
malauradament «mitològic»:
l’Holocaust); i haureu de violar
totes les lleis, matar infants
als seus llits, esbucar cases,
arrabassar arbres, aixecar
murs,
segrestar
dones,
bombardejar
mesquites,
tancar-ne milions a ghettos i
lagers a cel obert, matar-ne
milers de fam i de set i,
embogits per aquesta hybris
de Jahvè, enviar també les
vostres plagues al Líban, a
Síria, tal vegada a l’Iran. La
vostra
llei
implica

necessàriament aquesta alternativa mortal:
o dominó o Apocalipsi.
Israel reuneix a la seva farga el
menyspreu per la vida d’Al-Qaeda, el
«fonamentalisme» de l’Iran, el racisme de
l’antiga Sud-àfrica, l’arsenal nuclear de
Corea del Nord, el nacionalisme colonial de
l’antiga Bèlgica i la força militar de Xina.
Aquesta concentració de perills sense
parangó, incrustada a la zona més fràgil i
cobejada del planeta, té el suport econòmic,
militar i polític dels EUA, potència
imperialista desencadenada, i consentida
per la Unió Europea i la major part dels
governs del planeta, fins i tot els tirànics i
menyspreables règims àrabs. Els qui no
vegin almenys el perill, és que estan udolant
a crits l’àngel exterminador.

Santiago Alba Rico
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JA N’HI HA PROU D’HUMILIACIÓ
A LES VÍCTIMES DEL
TERRORISME FRANQUISTA
engegat en 1975 es va caracteritzar per la
debilitat de l’oposició i per l’amenaça
permanent dels sectors més recalcitrants del
franquisme, atrinxerats en l’Exèrcit, la
judicatura i les forces d’«ordre públic».
L’anomenada «transició a la democràcia»
es va fer sota l’amenaça permanent de la
tornada al passat mitjançant el recurs de la
violència.
La plasmació més funesta i perdurable
d’aquesta debilitat i d’aquestes renúncies va
ser la Llei d’amnistia de 1977, una vertadera
Llei de Punt Final incompatible amb tota la
legislació i la jurisprudència internacional
sobre drets humans, crims de guerra i de
lesa humanitat. Amb això, i a canvi de
sobralles, es garantia la impunitat dels
responsables i la realització d’un procés de

Estem celebrant l’any de la memoria històrica de...
Bé, no me’n recordo de què,
Però tant se val

El Roto

El 18 de juliol de 1936, es va produir
l’aixecament feixista contra el govern
popular i legítim de la II República. Avui, 70
anys després, 167 carrers madrilenys i
milers de monuments, carrers, noms de
pobles, etc., de tot l’Estat continuen
recordant i fent homenatge als colpistes del
36, responsables directes de centenars de
milers de morts, empresonaments, exilis...
Com és possible que 30 anys després de la
mort del dictador hi hagi encara a tot el
Regne d’Espanya monuments, símbols,
noms de carrers i places vinculats al règim
sorgit del cop d’Estat del 18 de juliol de
1936? Quants monuments s’ha erigit a
Berlín a Adolf Hitler? Quants carrer porten a
Roma el nom dels jerarques del feixisme?
El procés de restauració borbònica

transició «civilitzat», on, per exemple, no es
pogués qüestionar la legitimitat d’origen i
d’exercici de la monarquia entronitzada.
Avui, després de gairebé trenta anys de
democràcia formal, resulta sagnant la
pervivència de la simbologia que ret
homenatge a militars traïdors, pistolers
feixistes i criminals de guerra, present als
nostres carrers i a les nostres vides.
El 3 de novembre de 2004, el Congrés
dels diputats va aprovar «instar el Govern
que encomani a la Comissió Interministerial
per a l’estudi de la situació de les víctimes
de la guerra civil i del franquisme,
l’elaboració de les propostes que fossin
necessàries per aconseguir la desaparició
dels símbols inconstitucionals que encara
persisteixen als municipis espanyols», i
«instar el Govern que procedeixi a la
retirada, com més aviat millor durant la
present legislatura dels símbols procedents
de la dictadura franquista, pel seu caràcter
inconstitucional, que encara perduren als
edificis de titularitat estatal».
Malgrat això, nombroses institucions, i
de manera especial l’Ajuntament i la
Comunitat de Madrid, incompleixen de
manera reiterada la legalitat, i el manament
de la institució on suposadament resideix la
sobirania popular.
Antropòlegs i psicòlegs consideren que
els
monuments
i
els
símbols
commemoratius configuren la memòria
col·lectiva i les senyes d’identitat de cada
societat. Amb les «galeries del terror» que
patim als nostres pobles i ciutats no és gens
estrany que un cap militar amenacés no fa

gaire amb intervenir per la força en la vida
política, i que el principal partit de l’oposició
l’aclamés. Això seria inconcebible als països
del nostre entorn, però la diferència rau en
el fet que els seus carrers i places no són un
homenatge permanent a militars que traïren
el seu jurament de respecte a la legalitat
democràtica.
A 70 anys del 18 de juliol de 1936,
exigim de les autoritats, de les forces
polítiques i socials, dels mitjans de
comunicació, un pronunciament explícit, un
compromís inequívoc per la retirada de tots i
cadascun dels símbols del franquisme, en
nom de la higiene i la salubritat de la
societat democràtica i avançada a la qual,
se suposa, aspirem.
Així mateix animem i fem costat les
iniciatives sorgides de la societat civil que
tinguin com a objectiu fer efectiu l’aprovat
pel Parlament. Actuar contra la simbologia
del feixisme significa recordar totes aquelles
persones que van deixar la joventut, les
il·lusions o la vida per construir un món més
just, defensant la legalitat republicana.
Significa també denunciar públicament la
«deixadesa» de les institucions que
permeten la pervivència d’una simbologia
representativa del crim, de la traïció, de la
injustícia i de la tirania. Significa també
actuar legítimament i reivindicar la
democràcia esborrant de les nostres ciutats
qualsevol referència a règims feixistes que
sigui contrària als seus principis.

Federació Estatal de
Fòrums per la Memòria

ENTREVISTA A L’ATENEU LLIBERTARI ESTEL NEGRE
En el número 34 (del 16 al 19 de juliol) del periòdic madrileny
Diagonal podreu llegir una entrevista que la redacció de la citada
publicació ha realitzat al nostre-vostre Ateneu. També la podeu
consultar en la següent pàgina web:
www.diagonalperiodico.net/antigua/pdfs34/12y13diagonal34-web.pdf
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Federació Estatal de
Fòrums per la Memòria

ENTREVISTA A L’ATENEU LLIBERTARI ESTEL NEGRE
En el número 34 (del 16 al 19 de juliol) del periòdic madrileny
Diagonal podreu llegir una entrevista que la redacció de la citada
publicació ha realitzat al nostre-vostre Ateneu. També la podeu
consultar en la següent pàgina web:
www.diagonalperiodico.net/antigua/pdfs34/12y13diagonal34-web.pdf

Apòstates, un esforç més...
... si voleu ser ateus!
«Aixecaren totes les llambordes. A sota van descobrir que l’esfera terrestre
era, enterament, una bola amassada de llot,
del mateix fang amb el qual estaven farts de clapotejar.»

2. Quina temeritat! El dia que el Vaticà es
desfaci dels seus ritus d’antigues tribus
nòmades i del galimaties patrístic, normalitzi
la vida sexual dels seus funcionaris i deixi
de sublimar la seva repressió barrejant
teologia i ginecologia, depuri els seus
arxius, redueixi la Bíblia a la seva dècima
part i reformi la seva imatge (Disneylandia i
Hollywood li han obert el camí multitud de
vegades), no només recuperaria tots aquells
que desertaren per avorriment, sinó que es
ficaria països sencers a la butxaca,
contingents sencers fent coa davant la porta
de l’Església tot agitant els seus feixos de
bitllets. Devem a l’homofòbia, al cutrerio, la
inèrcia i la corrupció d’una burocràcia
elefantiàsica que encara ens quedin
escletxes on amagar-nos.

3. Crec ingènuament viure en un d’aquests
intersticis, però un dia obro la porta i em
trobo una jove que vol proposar-me l’ingrés
en el Cercle de Lectors. Pitjor encara: una
jove que, en guaitar a l’interior de la meva
llodriguera, ha observat alarmada que tinc
un cactus davant la porta i, a més a més, al
costat d’un mirall, i s’oblida de les seves
obligacions per parlar-me, amb tota la seva
voluntat, d’esperits, aures, vibracions i em
revela que el Feng-Shui és quelcom més
que una forma de confeccionar centres de
taula: és una religió oriental convertida en
folklore, i després reciclada sense
miraments com a passatemps als centres
cívics. El que antany va tenir de simbolisme
(o superstició), després d’haver-se convertit
en normes de participació en un joc,
reapareix com a nova manifestació de la
Religió.

6. Sembla ser que existeixen diferents tipus
d’ateisme:
ateisme
cristià,
ateisme
protestant, ateisme catòlic... Els pobles
bàrbars, no obstant això, no tenen més
opció que la de creure. Qualsevol africà, per
exemple, ha de ser per naturalesa musulmà.
Ningú no podrà dir-li bàmbol encara que es
tracti d’un becari d’astrofísica a la Sorbona.
Actualment és inconcebible un home de
raça negra que renegui d’Al·là, llevat que ho
faci per passar-se a adorar a la PachaMama o a alguna deïtat autòctona de la
terra dels seus besavis. Als segrestats a
Guantánamo només se’ls respecta un dret:
el d’afartar-se a llegir l’Alcorà; només un

4. Jo ho advertia Susan Sontag: és un error
que a algú li pugui interessar establir un
règim teocràtic als EUA. Són tants els
avantatges de la llibertat de culte! Cap
Poder civilitzat pot trobar entrebancs al fet
que cada persona normal disposi, per poc
que busqui, d’un dogma a la mesura de les
seves necessitats —al país més religiós del
món, qui no pertany a alguna confessió,
encara
que
minoritària,
dissident,
fonamentalista o estrafolària, no és una
persona de refiar.
5. En un Estat laic, tota confessió, qualsevol
confessió, és bona donat que tothom en té,
de confessió, ho sapiguem o no. Fins i tot si

Lebrato

1. Cada visita papal produeix les crítiques
de rigor en qualsevol país laic. Aquestes
crítiques no poden limitar-se a constatar que
el Papa i la seva cort són tan odiosos com el
Mundial. Crítiques així no tenen difusió, són
menys que res: perquè trobin uns segons
d’atenció
han
de
ser
mínimament
constructives, i repetir la cançó de sempre:
Què donin tots aquests milions als pobres!
És un muntatge per distreure’ns mentre
esbuquen alguna cosa! Els mitjans més
agosarats
s’atreveixen
a
recollir
declaracions de persones que blasmen al
pobre Benet l’incívic de les seves
declaracions i critiquen l’Església catòlica
pel seu desfasament pel que fa a la societat
actual.

ens resistim a admetre-la: segurament qui
més protesta és el més fanàtic (compte!).
No és tolerància, sinó la constatació que a
cada persona li correspon un dogma, sigui
el que sigui. És qüestió de supervivència: tu
ens deixes que carreguem amb les nostres
supersticions i a canvi et deixem que
arrosseguis tota la vida les que t’ha tocat, i
sense piular.

excés fereix la sensibilitat dels responsables
màxims de les tortures: algú ha tergiversat
el nostre manual!, han ficat un alcorà en una
tassa de vàter, juntament amb el cap de la
persona que ho estava llegint!
7. Totes les supersticions del món són
tolerables mentre es toleren entre elles. Ha
de ser possible escollir lliurement entre tots
els dogmes oferts en igualtat de condicions.
També ha de permetre’s que es compongui
una macedònia amb ells —així és com la
iniciativa privada renova i enforteix el lliure
mercat. De la mateixa manera que
Batasuna, per jugar el mateix joc que tota la
resta, ha de renunciar a la seva sagrada
autorització per assassinar en nom de la
Pàtria, les religions han de permetre que la
gent hi entri i en surti sense que això suposi
ja l’infern, l’excomunió ni la mort. És a dir,
que reconeguin que totes vénen a dir el
mateix, que proposin diverses sales del
mateix complex residencial, «Praderes
Eternes». Al cap i a la fi, un expert podria
demostrar sense dificultat que la base de
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totes és idèntica... un mínim comú
denominador que, oh, sorpresa!, coincideix
amb els més rancis clixés cristians.
8. És fals que es desenvolupessin les
mitologies i les religions obeint una
necessitat natural, i encara més que
aquesta necessitat ineludible fos la de
fonamentar la moral. Però és molt còmode:
totes serien intents d’encunyació de
definicions del Bé i del Mal; quelcom de molt
humà, inevitable i universal, i donant
l’aprovat general ens estalviem corregir els
exàmens, i tothom content. No parlarem del
fet convenient que resulta de convertir en
quelcom de congènit la nostra dèria
d’inventar déus que, malgrat els seus
defectets, dicten i jutgen des dels seus
palaus celestials, esbossos més o menys
aconseguits del mateix Déu Pare, ja
s’encarregarà cada societat de donar-li un
nom (Jahvè, Al·là, Buda...) i aspecte
adequat al seu nivell de desenvolupament
(grassonet, barbut o invisible), així fins que
assoleixin una denominació més científica,
però no menys postissa: Naturalesa, Raó,
Pàtria, Progrés, Proletariat, Revolució... —
Tot gran gest, tota proclama altisonant té un
sospitós to ecumènic, fins i tot quan prové
del pitjor enemic de l’Església. I encara que
ell cregui que els cels se sacsegen ultratjats
per les seves paraules, podria ser que es
remoguin de satisfacció.
9. Els paradisos de totes les religions tenen
alguna cosa comuna: no hi ha jerarquies;
sobretot, no existeixen capellans, ni imams
ni sacerdots... Es pot discutir sobre la
sinceritat i honradesa dels sacerdots i altres
funcionaris
de
les
religions
institucionalitzades —sobretot si encara no
han adquirit massa poder polític—, però no
sobre les religions mateixes. Ja no se les
pot considerar eines d’opressió ni succedani
de l’opi després que tots manifestin els seus
desigs de seguir portant un Papa al cor.
Hom pot alliberar-se del Vaticà, de quinze
vaticans, però només per poder carregar a
tot plaer amb tot el pes inútil de la seva
pròpia basílica.
«Un capellà sense sotana és el més
sinistre que hi pot haver.»

10. A ningú no se li acut recordar que hi ha
hagut religions sense déus i que hi ha hagut
déus sense religió, déus que mai no han
servit per res. Però, en fi, cal reconèixer,
parafrasejant algú que ara no recordo, que
hi ha hagut religions, però ja no n’hi ha.
11. La mort de Déu no resulta una cosa
tràgica. De fet, per a nosaltres gairebé és un
assumpte del qual puguem parlar. La
qüestió és què fer amb l’espai que ha
quedat lliure. Estem mancats de religions,
aquí i a Nepal, però de Religió, ens surt per
les orelles.
12. N’hi ha prou amb una mirada
panoràmica a l’actual oferta per comprovar
que no se sol desitjar el Judici Final, la
resurrecció de la carn, la redempció dels
condemnats a les penes de l’infern ni la
fusió espiritual de tots amb tots, talibans
inclosos, al si diví. En realitat no busca res
més que una versió corregida i eternament
augmentada del que ja no es té... o es té en
la punta dels dits. Un egoisme més que
lloable,
encara
que
lògicament
tranquil·litzador per al Poder, que es manté
atent que totes les utopies en circulació
siguin com aquestes.
13. No menys conservadores es mostren les
fantasies minoritàries o «alternatives».
S’observa, si es retira la disfressa del fals
exotisme, una similar llibertat per prendre
elements a la carta —llibertat que és
liberalisme i que està a l’ordre del dia, però
amb l’Opus i la resta com a teló de fons, és
fàcil semblar l’últim crit— i composar-se una
fe a la mesura de les rutines, servituds,
ambicions, aficions de cadascú.
14. Generalment, quedar-se amb tot el que
no és catòlic a condició que sigui
convenientment ascètic: un Cristianisme tot
terreny, reconstruït després d’espigolar-ne
les runes i rafals en els diversos folklores del
món.
«“No us refieu”, va udolar el sacerdot.
“Fora no hi ha més que altres esglésies,
amb el seu clergat, els seus papes i els
seus catecismes.”»

Julio Lebrato

MALLORBELLA?
Tothom sap quina ha estat la gran notícia
dels darrers dies. Tant si veies els noticiaris
com els programes del cor per tot arreu es
parlava de Marbella. Fins hi tot ha sorgit un
nou terme «la marbellització de tota
Espanya», sinònim d’estafa, especulació
immobiliària, corrupció dels ajuntaments,
luxe ostentós i
hortera, i potser se
me n’oblida algun
altre. El pitjor de tot
és que això de la
marbellització
és
veritat i a Mallorca
ho sabem bé. Fa
poc s’han destapat
un parell de casos
de corrupció de
batles i funcionaris
de
diferents
ajuntaments, i a la
gent d’aquí com als
marbellís, no ens
ha vingut gaire de
nou. I l’escàndol de
la construcció és
ben a la vista. Tant
als voltants de
Ciutat com als
pobles
s’està
construint
d’una
manera
desaforada, i per si
qualcú no se n’ha
adonat, va sortir
una noticia als
diaris
que
informava que quan s’acabin de construir
els habitatges aprovats hi haurà lloc a les
Balears per a 3.300.000 habitants, i ara som
un poc més d’un milió. I troben que hi
cabrem tots? No s’enfonsarà cap illa? En
Matas troba que no hi ha cap problema,

però jo crec que ell admira Gallardón i que
per això no té aturall. Clar que ell li va dir a
na Mònica Terribas (la rossa amb cara de
mala llet que presenta Nit al Dia) que ell
havia construït les noves autopistes a
Mallorca perquè feia molts d’anys que ningú
no feia res i que ja era hora. Va oblidar dir
que
la
gran
majoria d’aquests
anys
havia
governat el seu
partit,
però
li
degué
semblar
que era un detall
sense importància.
Ai, Matas! és que
me mates!
Però el més
increïble és que a
la llista que ha fet
Greenpeace dels
llocs
més
perjudicats per la
construcció
del
Regne d’Espanya
no som entre els
tres primers llocs.
Ens
superen
clarament
València, Múrcia i
Andalusia.
Per
aquest camí ens
passaran al davant
Galícia i Astúries.
Això no és seriós
Matas, torna a
Madrid
que
Gallardón et donarà un curset actualitzat per
a convertir Palma en una ciutat per l’obra
olímpica, perquè de passar olímpicament
dels illencs, ja en saps prou.

Antònia Barceló

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.
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