
 



LA DEVOLUCIÓ DEL PATRIMONI SINDICAL 
HISTÒRIC, UN INSULT A LA MEMÒRIA HISTÒRICA
Durant la tarda del dijous 28 de setembre, 
varen mantenir una nova reunió els 
representants de la Confederació Nacional 
del Treball (CNT) i del Ministeri de Treball, 
per tractar sobre la devolució del Patrimoni 
Sindical Històric pertanyent al sindicat. Per 
part de la central anarcosindicalista s’hi 
trobaven el secretari general, Rafael 
Corrales, i el secretari de Patrimoni del 
Comitè Nacional, Juan Ariza. 
 Aquesta reunió forma part de les 
converses que ambdues parts mantenen 
des de fa alguns mesos per fer un 
seguiment del procés de devolució del 
patrimoni. En aquesta ocasió, la CNT s’ha 
mostrat de forma clara i contundent, fent 
veure la seva frontal oposició a la mutilació 
que està patint per part del Govern. 
 En efecte, des de l’Administració s’estan 
posant una sèrie de condicions a les 
devolucions de patrimoni que impliquen que 
molts béns confiscats a les organitzacions 
sindicals històriques no seran compensats ni 
retornats. Així, en primer lloc, l’Administració 
diu ara que aquells béns que varen ser 
confiscats i destinats a qualsevol organisme 
de l’Estat diferent a l’organització sindical 
franquista —l’antiga CNS—, no es 
reintegraran ni compensaran. En segon lloc, 
en les resolucions dels expedients de 
devolució que s’estan emetent es defensa 
que la legalitat republicana va deixar 
d’existir a tot el territori espanyol des del 13 
de setembre de 1936, de manera que totes 
les transaccions econòmiques que a la zona 
republicana varen fer les organitzacions 
sindicals durant el període 1936-1939 es 
declaren nul·les, perquè s’addueix que 
aquestes organitzacions ja eren il·legals. 
 D’aquesta manera és lògic concloure 
que, de reparació històrica, res de res. Una 
part molt important del Patrimoni Sindical 
Històric queda fora de la devolució amb 
aquesta pintoresca interpretació de la llei. 
És en els fets concrets on ha de donar 

mostres el Govern de Rodríguez Zapatero i 
Jesús Caldera —titular del ministeri 
competent en la matèria— que la seva 
intenció de reparar les injustícies històriques 
derivades de la Guerra Civil van més enllà 
del posat i de les declaracions electoralistes. 
 Així, doncs, és evident que si no canvia 
aquesta actitud de l’Administració, tot el 
procés estarà abocat a acabar en els 
tribunals, amb la qual cosa la seva pretesa 
finalització, que va portar a elaborar la 
modificació legal introduïda l’octubre de 
2005 (Reial Decret 13/2005, de 28 
d’octubre), restarà en pura xerrameca. 
 Per altra banda, se li va plantejar al 
Ministeri de Treball la necessitat que la CNT 
gaudeixi de més espai dels locals 
pertanyents al Patrimoni Sindical Acumulat. 
En aquest assumpte, les organitzacions 
sindicals i patronals oficials exerceixen un 
monopoli que exclou gairebé completament 
la resta d’organitzacions sindicals, en 
general, i la CNT, en particular. Pitjor 
encara: com ja ha denunciat la CNT en 
altres ocasions, organismes i organitzacions 
alienes al dret d’utilització d’aquests locals, 
en venen gaudint sense que l’Administració 
exerceixi cap control pel que fa el cas, en 
allò que pot considerar-se una actitud de 
desistiment de les seves funcions de vetllar 
pel compliment d’una legalitat que ella 
mateixa ha generat. La CNT va plantejar 
una sèrie de localitats on hi hauria, per 
diverses raons, disponibilitat d’espai perquè 
li fos cedit. En futures reunions es 
continuarà parlant d’aquestes peticions 
concretes i es comprovarà si realment hi ha 
voluntat que el repartiment del Patrimoni 
Sindical Acumulat sigui més just que 
actualment. 
 

Secretaria de Premsa i 
Comunicació del Comitè 

Nacional de CNT-AIT 



Durant els darrers mesos, els mitjans s’han 
fet ressò del procés per a la recuperació de 
la memòria històrica i la devolució del 
patrimoni que l’Estat va confiscar als 
sindicats acabada la Guerra Civil. El 
franquisme va prendre el que li era útil i va 
destruir la resta. Es van perdre multitud 
d’arxius i documentació, i es van enderrocar 
o van reutilitzar locals i espais que fins 
llavors eren patrimoni de la classe 
treballadora.  
 La mort, l’exili o la presó van arrossegar 
a l’oblit totes aquelles persones que van 
agafar les armes i van combatre el feixisme. 
Posats a recordar aquests companys i 
companyes que donaren la seva vida per un 
ideal, nosaltres exigim que se’ns retorni tot 
allò que ens pertany i que l’Estat ens va 
robar.  
 La reclamació del patrimoni no és nova. 
És un procés que s’estén des de la transició 
fins als nostres dies i que encara no s’ha 
solucionat. 
 Una mostra de la poca voluntat de 
l’Administració és el que va succeir amb 
l’edifici que es troba al carrer de Font i 
Monteros de Palma. Aquest immoble que 
acollia els antics Jutjats Socials està 
catalogat com a Patrimoni Sindical 
Acumulat. En obrir-se un procés de 
repartiment del local, la Unió General de 
Treballadors va ser l’únic sindicat beneficiat, 
juntament amb la patronal, i la CNT en 
quedà al marge. Així va ser com el poder va 
decidir marginar i excloure aquest sindicat. 
 L’ús del patrimoni sindical acumulat és 
legítim de TOTES les organitzacions 
sindicals, en ser l’herència de les quotes 
obligatòries que el franquisme cobrava als 
treballadors.  
 En negar-se’ns la devolució de part dels 
locals, a pesar de la nostra sol·licitud, i en 
ser contínuament marginats, vàrem acordar 
recuperar-lo. Ocupàrem la primera planta de 

l’edifici i immediatament començarem la 
seva rehabilitació per a convertir-lo en seu 
del nostre sindicat.  

JUDICI A MEMBRES DE CNT PER 

REIVINDICAR EL PATRIMONI 

SINDICAL ACUMULAT 

 La delegació del Govern, encapçalada 
en aquells moments per l’ara batlessa de 
Palma Catalina Cirer, ordenà el 
desallotjament de l’immoble diversos dies 
després d’haver-lo pres. Aquests fets van 
succeir el gener de 2001.  
 El 29 d’abril es va intentar ocupar l’indret 
de nou, amb un infructuós resultat, causat 
per l’arribada de la Policia Nacional. Des de 
llavors han passat més de cinc anys i l’edifici 
es troba tapiat i en situació 
d’abandonament.  
 Com a conseqüència d’aquesta injusta 
situació, dos companys seran processats 
pels delictes d’usurpació i danys, afrontant 
peticions de 4.500 € i una petició de 
l’advocat de l’Estat de 5.589 € en concepte 
de reparació d’una porta.  
 El proper dijous 19 d’octubre es durà a 
terme el judici contra aquests companys. 
Se’ls jutja per uns fets provocats pel 
continuat incompliment per part de l’Estat de 
les seves pròpies lleis i sentències judicials. 
I nosaltres ens preguntem: quin dany és 
pitjor que tenir els locals abandonats durant 
més de cinc anys?  
 No desistim en la nostra obstinació per 
recuperar el patrimoni. Seguim exigint la 
devolució del Patrimoni Sindical, Històric i 
Acumulat. D’igual manera exigim l’absolució 
dels companys encausats en aquest procés 
que neix de l’ús arbitrari de la llei per part de 
qui la instrumentalitza, tenint així el poder 
per a condemnar i castigar el sindicalisme 
independent. 
 

Per la devolució del patrimoni sindical! 
Per l’absolució dels company encausats! 

 

 CNT-AIT de Palma 



La pel·lícula de 
Manuel Huerga 
havia estat 
acompanyada, 
enfront de 
l’aplaudiment 
gairebé general de 
la crítica 
especialitzada i de 
la seva bona 
acollida en el 
Festival de Cannes, 
d’una petita 
polèmica les 
setmanes prèvies a 
la seva estrena el 
passat 15 de 
setembre. 
S’acusava el film —
acusacions que 
moltes vegades 
semblaven 
fabricades a priori— 
de falsejar 
l’autèntica història 
de Puig Antich amb 
un to reaccionari (?), 
didàctic —perquè el jovent no vagi pel camí: 
infumable conclusió—, de ser comprensiva 
amb els franquistes —més bé del que es 
tracta és que els policies i altres funcionaris 
en la pel·lícula, al marge dels seus cruels 
actes i del repugnant règim  al qual serviren, 
estan molt bé representats en el film i tenen 
trets humans; propi de les grans pel·lícules 
amb personatges en tres dimensions— i 
crec que algú va arribar a mencionar, tal 
vegada en ple deliri lisèrgic, que s’havia 
convertit Puig Antic en un... nacionalista 
català! Una mostra més de l’estultícia 
d’algunes de les crítiques —sembla que no 
totes provenen del món llibertari— és la de 
culpar l’organització terrorista ETA de 
l’execució del militant del MIL. L’explicació la 
tenim en una frase del protagonista pel que 
fa al cas, frase que sembla que va dir 
l’autèntic Puig Antich, quan es produeix 
l’atemptat que acaba amb Carrero Blanco, i 

que el que ve a 
significar és que el 
règim franquista 
l’utilitzaria com a 
cap de turc —no va 
ser l’únic, cal 
recordar el polonès 
Heinz (que després 
resultaria que era 
alemany), també 
assassinat donant-li 
garrot i que va 
inspirar l’obra La 
torna, que tants 
disgusts va costar 
al seu temps a Els 
Joglars, i el 
documental La 
muerte de nadie 
(2004), realitzat pel 
valencià Joan Dolç. 
 Estem parlant 
d’una pel·lícula de 
ficció, amb un 
temps limitat que ha 
de dedicar-se més 
a la dramatització 

que al didactisme, a la qual no se li pot 
exigir que relati minuciosament tot el que va 
ser el Movimiento Ibérico de Liberación 
(MIL) i que aprofundeixi en les seves 
motivacions i ideologia, deixant de banda 
les mitificacions de persones i col·lectius, 
concepte que l’anarquisme rebutja de ple, 
però en el qual alguns prefereixen insistir: 
anticapitalisme, consellisme marxisme, 
anarquisme... Tot això es menciona en la 
pel·lícula com a part del MIL, però resultaria 
impossible donar una explicació de com ho 
entenien; per això resta pendent una bona 
tasca documental a la qual se li pot exigir tot 
això com a part d’un autèntic projecte de 
recuperació de la memòria col·lectiva en 
aquest adormit país al qual li costa pena 
mirar enrere, a un passat sòrdid que no 
queda gaire lluny. Per això, la pel·lícula 
Salvador resulta un excel·lent punt de 
partida. 

 El film de Huerga, a més d’excepcional 
pels seus valors cinematogràfics, em 
sembla valent i honest; com a recuperació 
de la memòria col·lectiva en part, sí, però 
també com a reivindicació d’unes persones 
que decidiren actuar enfront del crim d’Estat. 
I van actuar com ells van considerar 
correcte, «expropiant» la riquesa i lliurant-la 
a la classe oprimida, donant suport al sector 
obrer que s’estava començant a organitzar 
al marge de partits i sindicats. En cap 
moment es jutja com a equivocada o 
ingènua aquesta manera d’actuar, ni es 
mostra un protagonista —excepcional 
Daniel Brühl— penedit de cap dels seus 
actes. Uns crèdits al principi de la pel·lícula 
reivindiquen un al·lot que va decidir no 
doblegar-se davant d’un país que 
majoritàriament ho havia fet —i això courà a 
gran part de l’esquerra que va veure com el 
dictador moria al llit—; les seves 
motivacions queden perfectament explícites 
en el relat del seu misser: «no lluitàvem 
només per acabar amb una dictadura, 
també per construir una societat sense 
classes» —recordem que algunes crítiques 
volien veure en el Salvador de ficció un 
simple lluitador per les llibertats 
democràtiques, la qual cosa es contradiu 
clarament en aquesta frase. La història 
personal de Salvador, amb la seva 
importància en el conjunt al costat de la 
seva militància política i essent perfectament 
legítim que es mostri, ens revela un al·lot 
normal i vitalista, amb conflictes familiars —
la significativa i emotiva història del pare, 
antic combatent republicà, m’estimo més 
deixar-la verge als ulls dels espectadors— i 
primers passos amorosos amb joves alienes 
a la seva vida clandestina. Si hem de buscar 
un defecte a la pel·lícula, estaria en el 
personatge 
interpretat per 
Leonardo 
Sbaraglia, brutal i 
ignorant funcionari 
de presons d’antuvi 
i que patirà un 
procés de canvi —
que desembocarà 
en una actitud 
durant l’execució 
sens dubte irreal i 
acostada al ridícul, 

encara que desconec la història real 
d’aquest personatge; a vegades, la realitat 
supera la ficció— gràcies a la humanitat de 
Salvador. Al marge d’aquest detall, no 
observo cap maniqueisme —ni tan sols en 
aquest menyspreable botxí, que veiem 
preparant i executant la seva feina, revers 
tal vegada del reflectit per Azcona i 
Berlanga en la seva genial pel·lícula— i tot 
resulta punyent en el tram final de la 
narració, pot ser el millor del film, molt ben 
acompanyat per la música de Lluís Llach. 

EN DEFENSA DE SALVADOR

 Si pot quedar clara la història central 
concisa i directa que ens explica Salvador, 
hi ha moltes intencions en aquesta 
ambiciosa obra, per la qual cosa no se la 
pot jutjat de manera reduccionista ni crec 
que se la pugui acusar de tebiesa. Existeix 
una diatriba ferotge contra la pena de mort, 
situada en un context més ampli, però 
perfectament vàlida per ella mateixa, la qual 
cosa no contradiu la intencionalitat radical 
contra un ordre establert; es mostra com es 
va acabar amb una gran generació d’un 
país amb la millor arma per al poder: la por; i 
existeix una crítica implícita a allò que seria 
posteriorment la Transició democràtica, amb 
alguns apunts irònics impagables. En suma, 
una pel·lícula que val la pena veure 
despullada de tot prejudici, fins i tot el 
delicat fet que estiguem davant d’una gran 
producció capitalista on han posat diners 
diferents administracions; així passa en la 
immensa majoria de les produccions 
cinematogràfiques i, malgrat tot, en aquest 
cas confio en la honestedat i independència 
dels realitzadors. 
 

Capi Vidal 
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No passa de ser una broma de mal gust la 
pretensió que el recent acord assolit entre la 
vicepresidenta del Govern i els jerarques de 
la Conferència Episcopal Espanyola en 
relació amb el 
finançament de 
l’Església catòlica a 
través de l’IRPF obri 
el camí vers el seu 
autofinançament. 
 Per començar, 
passa de rosca que 
es parli d’«obrir el 
camí» de 
l’autofinançament de 
l’Església catòlica 
espanyola el 2006, 
quan la Santa Seu 
es va comprometre 
el 1979 (el 1979!) a 
assolir aquest 
objectiu en poc 
temps. 27 anys per 
fer la primera passa! 
 Però és que, a 
més a més, aquesta 
passa és ridícula. 
L’Estat no pagarà 
l’Església catòlica a 
partir de 2007 
l’anomenat 
«complement pressupostari» (assignació 
directa), però a canvi augmentarà en un 
34% el percentatge del que li assigna a 
través de l’IRPF. 
 Convé no oblidar que és impropi 
anomenar «impost religiós» el 0,7% (o 
l’actual 0,5239%) de l’IRPF que el declarant 
pot destinar a l’Església de Roma. El 
contribuent catòlic no posa ni un cèntim de 

la seva butxaca per al manteniment de la 
seva església; és l’Estat qui renuncia a 
quedar-se amb el 100% del tributat. Amb 
això, indirectament, seguim essent tots els 

contribuents els que 
ens fem càrrec de 
les despeses. 
 No menys 
capciosa és la 
pretensió de la 

Conferència 
Episcopal que 
«renuncia a 
l’exempció del 
pagament de l’IVA 
en l’adquisició de 
béns i immobles»... 
Per força els 
pengen! La UE 
havia comminat 
l’Estat espanyol a 
suprimir aquest 
privilegi, amenaçant 
amb sancionar-lo si 
no ho feia en el 
termini de dos 
mesos. I els dos 
mesos ja havien 
transcorregut en el 
moment en el qual 
l’acord es va assolir 

—que encara no és ferm, per la qual cosa la 
sanció podria arribar a materialitzar-se. 
 En qualsevol cas, tot això no passa de 
ser la xocolata del lloro. Perquè l’Estat 
espanyol, en els seus diferents nivells 
(central, autonòmic, provincial, local) i 
divisions d’activitat (Educació, Cultura, 
Defensa, Sanitat, Treball i Assumptes 
Socials, principalment), concedeix 

anualment a l’Església catòlica, segons els 
càlculs més fiables, una quantitat superior 
als 5.000 milions d’euros. El gruix d’aquest 
cabal se’n va a subvencions a centres 
educatius de propietat eclesiàstica (3.200 
milions), despesa a la qual han de vincular-
se també els salaris dels professors de 
religió (517 milions). Argüeix la jerarquia 
catòlica que, si la seva església no 
s’encarregués d’aquesta part de la tasca 
educativa, de la mateixa manera que fa amb 
no poques tasques assistencials, 
hospitalàries i caritatives, hauria d’assumir-
les l’Estat, probablement amb una despesa 
superior. I? Sempre m’he oposat que l’Estat 
delegui en organitzacions no oficials (ONG, 
per exemple) responsabilitats que li 
corresponen de manera directa. El cas de 
l’Església catòlica és doblement 
inacceptable, perquè el desistiment que fa 
l’Estat d’algunes de les seves obligacions 
permet a una confessió religiosa concreta 
difondre el seu ideari a costa dels diners de 
tothom, fins i tot els que professen altres 
creences i els que no tenim res de tot això. 

NO VULL 
MANTENIR BISBES 

 Això sense comptar que hi ha partides 
pressupostàries —sufragades, per tant, a 
costa de l’erari— còmodament instal·lades 
en el surrealisme. ¿Com pot ser que un 
Estat que es diu «aconfessional» es gasti 30 
milions d’euros a subvencionar el 
manteniment i les activitats del milenar llarg 
de capellans que realitzen funcions 
exclusivament religioses a hospitals, 
presons i casernes —aquestes últimes 
comandades per un 
arquebisbe que ostenta 
el grau de general de 
Divisió, per acabar de 
rematar el disbarat? 
 La comparació entre 
el tracte que assigna 
l’Estat a l’Església 
catòlica i aquell que 
atorga a les altres tres 
confessions oficialment 
considerades com «de 
notori arrelament» 
(islamisme, 
protestantisme i 
judaisme) retrata un 
panorama escandalós. 
Aquestes tres esglésies 
reben tres milions 

d’euros, que són repartits entre elles per un 
organisme format per la pròpia 
Administració de l’Estat. Ni un cèntim 
d’aquests diners poden destinar-se ni al 
culte ni a l’abonament de salaris; només a 
obres d’interès social. I han de rendir 
comptes del gastat fins l’últim cèntim. A 
més, aquestes esglésies no gaudeixen de 
cap dels privilegis fiscals que té l’Església 
catòlica. 
 El compte final és clar: cada any que 
passa, l’Estat espanyol —és a dir, el conjunt 
dels que alimentem les seves arques— 
paga més diners a l’Església catòlica. És a 
dir, s’allunya més de l’anunciada perspectiva 
d’autofinançament. 
 Álvaro Cuesta, secretari de Llibertats de 
l’Executiva del P$OE, ha deixat entreveure 
que en el seu partit, que no ha estat 
consultat sobre aquest acord, hi ha un 
considerable malestar pels termes pactats 
amb la Conferència Episcopal. Al meu parer 
no ofereix cap dubte que Zapatero està 
tractant de neutralitzar l’enemistat de 
l’Església catòlica, a la qual tem. En aquesta 
línia interpreto també el suport que va 
concedir fa uns dies a les paraules de Benet 
XVI sobre l’Islam. Es veu que és altre més 
dels que creuen que perquè les feres no 
ataquin cal donar-los carnassa sense parar. 
En comptes de ficar-les en una gàbia ben 
resistent. 
 

Javier Ortiz 
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Recorden aquell grassonet simpàtic 
anomenat Michael Moore? Sí? Bé, 
aleshores també tindran al cap el genial 
documental Bowling for Columbine on va 
desentranyar la teoria de la por que han 
patit i pateixen els nord-americans, vist com 
a eina de control de la població. 
 Efectivament, estic fent referència a 
l’enemic, real o imaginari, que els Estats 
Units d’Amèrica necessiten per poder 
justificar la tirania que es practica dins del 
país de les llibertats: aixuxí el comunisme, 
aixuxí el terrorisme, passant per les abelles 
assassines o la delinqüència dels negres als 
carrers. 
 Si la gent té por dels terroristes islàmics, 
admetrà que el seu país envaeixi els 
mahometans encara que els interessos 
reals per a l’agressió siguin altres ben 
distints dels oficials i, és clar, el país en 
qüestió no tingui relació amb aquests 
terroristes. 
 Igual que la població ianqui accepta la 
caça de bruixes entre els intel·lectuals crítics 
del cinema i de l’art, permet ara que els 
arrenquin drets i llibertats en nom de la 
seguretat. Llibertats, per cert, que s’atorga el 
Govern ell mateix al·legant que són 
moments crítics. 
 Al Regne d’Espanya venim patim des de 
fa anys una coacció semblant, encara que 
de menor intensitat, amb ETA, per exemple. 
Per què, si no, la població que és sobirana 
—demo - cràcia, govern del poble, no?— 
admet que els dos únics partits polítics amb 
possibilitats reals de governar es treguin de 
la màniga la Llei de partits per poder fer 
il·legal Batasuna i el seu «entorn» amb els 
quals la llei burgesa i democràtica els 
impedia acabar? La població 
majoritàriament no es va oposar a la llei i 
fins i tot la va veure amb bons ulls, perquè 
suposadament combatia allò que les 
enquestes diuen que és el principal 
problema de l’Estat. Però, això, sense tenir 
en compte que aquesta llei i aquesta 
sentència estableix un precedent. I que 
després de Batasuna poden venir 

il·legalitzacions d’altres partits i 
organitzacions «molestes», ja siguin 
comunistes, anarquistes, ecologistes, 
feministes, independentistes... En aquests 
dies de la Llei de partits, la dreta —
aleshores en el poder— insinuava o 
acusava directament qualsevol grup que el 
molestés d’estar relacionat amb ETA. 
Okupes, grups bascos no alineats amb el 
PP, catalanistes... i així, quan haguessin 
d’acabar amb ells, tindrien una justificació 
als ulls de la gent per aplicar mesures 
il·legítimes, com ara la Llei antiterrorista. 
 Recordo que a Madrid es va produir en 
aquells dies una manifestació en contra de 
la Llei de partits que denunciava retalls de 
les llibertats democràtiques. Ells fan la llei al 
seu gust; però així i tot la canvien quan 
alguna cosa no prevista els va malament. 
Entre els organitzadors de la marxa hi havia 
un grup que repartia quartilles fotocopiades 
amb aquell famós poema de Bertolt Brecht: 
«Primer se’n portaren els comunistes, però 
jo no em vaig preocupar, perquè jo no era 
comunista...». 
 Existeix altra por arrelada en la classe 
treballadora espanyola —que, encara que 
cregui que és classe mitjana perquè pugui 
comprar-se una casa, un cotxe, un 
ordinador i un ipod, no s’oblidin que tot això 
ho pagaran endeutats almenys fins a sa 
vellesa. És la por a la deslocalització de les 
empreses, la por que els directius decideixin 
portar-se la fàbrica de cotxes, o de 
maquinetes d’afaitar, o de roba, a Xina, a 
Europa de l’Est o a altres països on els 
governs oprimeixen els seus treballadors 
impedint-los sindicar-se, fer vaga i intentar 
aconseguir unes comoditats laborals 
similars a les d’«Occident». 
 I què passa si privatitzen les drassanes i 
els seus nous propietaris decideixen 
desmantellar-les? Que treballadors joves i 
majors amb famílies a càrrec seu es veuran 
al carrer. Diuen que és que el capitalisme 
obliga a fer això perquè si no la 
competitivitat es perd en tenir més 
despeses, i perd quota de mercat. Vist així, 

sembla que és una llei de la natura i no un 
empresari avariciós qui en qualsevol 
moment pot plantar-te al carrer. RÈCORD DE TURISTES  I aquests acomiadats, amb hipoteques i 
càrregues familiars a l’esquena, no es 
poden permetre estar molt temps en la 
llarga coa de l’atur. 
 Així que un cop han estat introduïdes les 
condicions psicològiques en la gent, surten 
per la tele i en la premsa, la patronal, els 
polítics i, cosa pitjor encara, els pretesos 
defensors del curreta que són els sindicats 
majoritaris, que declararan que cal 
flexibilitzar el treball, ampliar la jornada 
laboral, abaratir l’acomiadament, reduir l’atur 
—em refereixo a la prestació d’atur, perquè 
si cadascú treballa més hores, lògicament 
no hi haurà feina per a menys gent—, etc. I 
la gent s’ho empassa sense dir ni ase ni 
bèstia, perquè queixar-se seria... com 
pretendre que la pluja caigués cap amunt! 
Els explotadors tenen tanta culpa com els 
explotats en les injustícies socials: cap, 
perquè el món ha estat organitzat així per 
Déu. I amén! 
 Una vegada dit tot això, vull referir-me al 
xantatge emocional i específic que patim els 
habitants de les Illes Balears. 
 Obrin aquests dies els noticiaris i els 
periòdics: «Aquest mes s’ha batut el rècord 
històric de turistes a les Illes! Què bé que 
anirà això per a la nostra economia!». I per 
extensió s’entén: Què bé que ho fa el nostre 
Govern! I com de malament ho van deixar 
els d’esquerra en el poc temps que 
estigueren!». 
 Jo, com a habitant de Mallorca, puc 
certificar que els sous de la majoria porten 
anys apujant menys del que apuja la vida, i 
sobretot des de l’entrada de l’euroestafa, 
que ha reduït considerablement el nostre 
poder adquisitiu —ara per una barra de pa 
et demanen 80 cèntims, però abans de 
l’euro no s’haurien atrevit a demanar-te les 
cent i tantes peles que signifiquen. Ara els 
interessos de les hipoteques han apujat, 
ofegant encara més les economies 
domèstiques. Però bé, viure aquí és un 
paradís permanent, oi? 
 Si a l’estiu decideixes anar a la platja 
durant el teu dia de descans, pagaràs les 
conseqüències del turisme quan hagis de 
pagar per aparcar —a Formentor quatre 
euros— i per menjar et fotin un pinyol; quan 

vegis que aquella caleta verge amb tant 
d’encant ara té un parell d’hotels ben enmig 
del pinar, i encara no trobes lloc per posar-hi 
la tovallola perquè la platja està 
hipermassificada i la majoria de l’espai 
d’arena està ocupat per para-sols i gandules 
de pagament. 
 Però no és només la platja el que hem 
perdut. També els millors espais de la ciutat 
estan infestats de gent que no aporta res a 
l’indret, més que renou i estupidesa, i que 
sols vol fotografiar-se a tots els llocs que 
creuen importants o curiosos —jo he vist 
guiris fent-se fotos davant aquesta mena de 
poals cibernètics de fems que tenim al 
centre de Palma. La tranquil·litat que faria 
deliciós la frescor dels jardins de 
l’Almudaina, només pertorbada pel xiu-xiu 
de l’aigua brollant de les fons, ara ja és 
impossible, perquè durant tot el dia s’han 
convertit en una carrerada per on no deixa 
de passar la ramada. 
 Com a la ciutat no es pot, agafes el 
cotxe i te’n vas a la serra, a Sóller, per 
visitar un amic que hi viu. Però hi ha un 
embús de colló de mico a la via de cintura, i 
per arribar a Sóller has de pagar quatre 
euros d’anada i quatre euros de tornada per 
passar pel túnel. Túnel, per a qui no ho 
sàpiga, la construcció del qual va venir 
acompanyada d’un escàndol per corrupció 
del Govern balears en lliurar la concessió en 
condicions especials a una empresa 
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sembla que és una llei de la natura i no un 
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vegis que aquella caleta verge amb tant 
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deliciós la frescor dels jardins de 
l’Almudaina, només pertorbada pel xiu-xiu 
de l’aigua brollant de les fons, ara ja és 
impossible, perquè durant tot el dia s’han 
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sàpiga, la construcció del qual va venir 
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condicions especials a una empresa 



«amiga». I si no vols pagar tens una altra 
opció: te’n vas per la carretera de les voltes i 
que et bombin. Veuràs un bon paisatge, 
vulguis o no, perquè no podràs avançar el 
turista que ha llogat un cotxe, que, apart de 
no saber manar per la dreta, circula a 20 per 
hora tot aprofitant cada vista. Segurament 
que t’acabes trobant amb un, perquè n’hi ha 
tants... I per a millor adobar la cosa tenim 
els milers de ciclistes vinguts d’Alemanya 
que saturen les carreteres de fora vila, que 
ja saps que no tenen ni voreres ni res de 
res. 

 I quan acabi la temporada i les hordes 
tornin a ca seva carregades de sol, tu et 
quedaràs finalment tranquil. Però tranquil 
tranquil, ja que no tindràs res a fer, perquè 
t’has quedat sense feina, que el mercat 
laboral no pot acollir durant l’hivern tanta 
gent com durant l’estiu. Aquesta és altra llei 
natural que la lògica mana acceptar. No 
obstant això sempre queda alguna cosa 
positiva: ara podràs anar a la platja quan 
vulguis... 
 Però malgrat totes aquestes 
contrapartides, la gent s’alegra que cada pic 
vinguin més turistes a les nostres illes. Com 
si això fes augmentar la riquesa de tots. Diu 
el del bar: «Vendré més cubates!»; i el del 
restaurant: «M’afartaré de servir menjars!»; i 
el currant de l’hotel: «No perdré la meva 
feina!». Al capdavall aquí hem de viure del 
turisme. Això és veritat, veus? Però el que jo 
veig és que per molt que augmentin els 
guanys de les empreses, els dels assalariats 
sempre segueixen iguals, llevat que 
l’empresa vagi malament, que aleshores 
congelarà els sous i farà suspensió de 
pagaments. 
 Sobretot els que més s’alegren del ple 
turístic són l’hoteler, el constructor i l’amo 

del negoci de lloguer de cotxes. Casualment 
els que més tenen i més manen. Volen i 
poder fer que no s’abandoni aquesta cerca 
de més turistes. A vegades les lleis els 
posen entrebancs, per construir un hotel a 
determinat indret, per exemple. Però aquí és 
on entren els últims concurrents del show: 
els polítics o, millor dit, els polítics corruptes; 
tants com n’hi ha, algun dia sobrarà posar-hi 
l’adjectiu. Aquests aplanen el terreny perquè 
els que els paguin puguin moure’s 
lliurement. 
 Evidentment, estic d’acord que el 
turisme és imprescindible a les Illes Balears; 
però no ho estic que vinguin cada cop més i 
gastin cada cop menys i sí que ho estaria 
que vinguessin menys i gastessin més. És 
difícil corregir la marxa? Ho és. Per això, en 
principi, em conformaria que el Govern 
manifestés la intenció de girar la truita. Per 
descomptat, alegrar-se públicament pel 
rècord turístic és tot el contrari de pretendre 
que en vinguin menys però millors. Els 
preus dels hotels són irrisoris moltes 
vegades, i a més se’ns ve a sobre allò del 
«tot inclòs». No és cert que els alemanys 
ara fan viatges llampec per anar a una 
discoteca balear i que l’entrada, les copes i 
tota la resta és inclòs en els «dos duros» 
que ja han pagat al seu país? Sabent que a 
un mallorquí li costa cinc euros una copeta... 
I que, a zones d’estrangers, un nadiu paga 
més per entrar en una discoteca que un 
alemany? Vaja, vaja... 
 El turisme excessiu no beneficia la 
majoria de la població. I si no que ho 
demanin als disgustats pares que veuen 
com sos fills entren en les estadístiques que 
diuen que les Illes és una de les comunitats 
autònomes amb major índex de fracàs 
escolar. Volem ser una terra de ases que 
visquin per servir els altres i agrair-ne les 
propines? 
 Però no oblidem el tema d’aquesta 
reflexió: la teoria de la por. 
 Què el Pacte de Progrés proposa afegir 
un impost per cada nit d’estada dels turistes 
per invertir-lo a conservar el medi ambient? 
Els hotelers engeguen les alarmes. Perill! 
Volen arruïnar-nos! Els rojos destruiran el 
turisme! 
 Què una important massa social s’oposa 
a la construcció d’autopistes a Eivissa, 
desproporcionades amb les dimensions de 

l’illa? Els constructors engeguen les 
alarmes. Els turistes necessiten grans 
carreteres per evitar els embussos quan 
surtin a drogar-se a les macrodiscoteques! 
Són necessàries donat el volum de cotxes 
que hi ha a l’illa! Els rojos destruiran el 
turisme! 
 I si se’ls al·lega que l’impacte 
mediambiental seria gran i que Eivissa no 
pot acollir tant de cotxes com pretenen ficar-
se? Els dels rent a car engeguen les 
alarmes. No es pot anar contra el progrés 
dels temps! Els rojos destruiran el turisme! 
  

Hem de seguir tenint por del turisme (o la 
manca d’aquest, millor dit)? 
 Hem de seguir posant el cul davant el 
mal educat estranger per evitar que els tour 
operators se’l portin a altra banda com fan 
les empreses que ens acomiaden? 
 Ja sé que no tenim molta d’aigua, però... 
Hem de fer camps de golf perquè els 
turistes els demanen i cal satisfer-los? 
 I si els turistes volguessin venir per fer 
turisme sexual? Hauríem de prostituir-nos? 
 Jo ho fem. 
 

Josep Momblant 
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L A  P I S C I N E T A  
 
Resulta que el director d’El Mundo, el periòdic, no el planeta, té, com sap tot el món, la gent, no el
periòdic, fins i tot les noves generacions d’Alacant, llests com Zaplanas afamegats, una piscineta.
La piscina en qüestió és construïda, per una ximple distracció, en sòl públic... Vaja, home, quina
contrarietat, també és mala sort! Això li pot passar a qualsevol, no és qüestió de posar-se a fer
escarafalls. 
 Jo penso construir-ne una, a poder ser olímpica, amb el seu trampolí, el seu tobogan, els seus
surets arrenglerats i el seu xiringuito amb canyes i pinxos. Estic buscant un lloc que llueixi tant
com un penya-segat balear. Considero la possibilitat de fer-la en sòl urbà, al Retiro o per allà a la
vora, a tret de metro. Al costat del museu del Prado tampoc no em va malament. Deixaré entrar
els infants dels col·legis de 6 a 8 del matí, en files de a dos i fent bondat, des de novembre a març,
de dilluns a divendres. Com serà d’utilitat pública, l’Administració m’ho agrairà molt i em donarà les
llicències que calguin. Què protesta l’antiespanya? Que protesti. Es munta una manifestació de
persones formals, amb totes les despeses pagades per la FAES i en pau. Les coses o es fan bé o
és millor no fer-les. No és el mateix una concentració d’okupes amb rastes fent malabars que gent
amb cocodrils a la pitrera i la rojigualda ribetejant els collets bronzejats. On s’ha vist! Ja se sap
que al Regne d’Espanya el que hi ha és molta enveja, el pecat nacional. La gent no en té prou
amb una dutxa de plat, no. Piscienta que vegi, piscineta que vull. 
 El que hi ha és molta corrupció. Si no n’hi hagués tanta, la piscineta de Pedro Jota no seria
notícia. En les noces de l’Escorial s’aprenen molts de trucs bonics per convèncer funcionaris. I
jugant al pàdel amb José Mari, the man, ja ni en parlem. 
 Pensant-ho millor, crec que la piscineta me la posaré al Valle de los Caídos. Sí, a
Cuelgamoros. No és una errata, no. Cuelgamoros. L’horrible paratge es deia així. Vostè adivini per
què. Franquito el va canviar de nom per no molestar els marroquins després d’haver-los usat com
a avantguarda de l’«Ejército de la Cruzada». Cuelgamuros, el reanomenà. Que enginyós era
cerillita. 
 Unes rajoles de color anyil i unes balenetes de pedra gitant un rajolí d’aigüeta, a joc amb les
escultures, per dir-los d’alguna manera, de Juan de Avalos, poden quedar collonudes. O si no li
encomano la decoració a Ágata Ruiz de la Prada, aquesta nova Dalí, experta en el mètode
paranoicocrític. Amb uns florons florejats per aquí i unes tacotes tacadisses per allà, niquelada.
Quan hi vagin els «nostàlgics» em penso folrar de vendre cedés amb montañas nevadas i mi jaca.
«Todo por la patria.» 
 Quan pica el sol, ja se sap, el millor és una piscineta. Faci-se-la vostè mateix. I no es preocupi
de res, on trobi un forat es cava i fet. Després deixa banyar-se una estoneta els nacionalistes que
tingui més a prop i s’ha acabat!; uns dies després li arribaran els papers dient que tot està en
regla. Idò, home. Si és que vostès no tenen iniciativa. 

Abel Ortiz
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 us enviarem el butlletí a ca vostra. 

E DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ: 
 Bars: Lórien, Lisboa, Espanya, Tomate, Guirigall, Pinzell 

 llavis 
pos 

í 169 en format pdf en la següent adreça 
g/butlleti/169.pdf 

================================= 
 C O L · L A B O R A R  

em i volem que tots i totes hi col·laboreu amb articles, 
é en la seva distribució i difusió. Enrotlleu-vos-hi! 
================================= 

D E  C O L · L A B O R A R  
eral, hi podeu col·laborar d’una forma econòmica, 
  - Llibreries: Signe, La rosa als
  - Botigues: Runaway, Pasatiem
  - UIB: Delegació d’alumnes 
 
BUTLLETÍ EN PDF: 
Us podeu descarregar aquest butllet
electrònica: http://www.estelnegre.or
 
 

=============================
U N A  F O R M A  D E
El Butlletí Estel Negre és obert a tothom. Desitg

notícies, comentaris, dibuixos, etc., i tamb
=============================
A L T R A  F O R M A  

Amb aquest butlletí, i amb l’Ateneu en gen

ible per al seu funcionament, ingressant les quantitats que vulgueu en el compte corrent de 

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

 
 

 
U LLIBERTARI ESTEL NEGRE

 

 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 
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