
 



Des de fa més de tres mesos, els fantasmes 
de Louise Michel i Élisée Reclus, passegen 
de nit pels deserts carrers d’una vella ciutat 
del sud de Mèxic; l’obscuritat tant sols és 
il·luminada per la llum tènue de les 
bombetes o pel foc de les fogueres que en 
cents de barricades escalfen les nits 
d’Oaxaca. 
  Les dades 
més 
conservadores 
indiquen que la 
població de la 
ciutat d’Oaxaca 
ha aixecat 
almenys unes 
cinc-centes 
barricades; 
altres més 
exaltats parlen 
de més de mil 
cinc-centes 
aixecades en 
només una nit. 
 La Comuna d’Oaxaca va néixer arran 
que el governador Ulises Ruiz, un subjecte 
dèspota pertanyent al PRI més violent, va 
ordenar el passat 14 de juny un agressiu 
desallotjament en contra d’una asseguda 
pacífica que realitzaven professors en vaga. 
L’operatiu policíac va actuar al centre 
històric, no només va copejar els 
sindicalistes, ja que, quan la policia es va 
veure encerclada, el governador va ordenar 
utilitzar un helicòpter civil per tirar des de 
l’aire bombes de gas lacrimògen. La 
intoxicació va afectar empleats d’hotels i de 
comerços, així com veïns i cents de turistes 
que van haver de ser desallotjats del camp 
de batalla. Els sindicalistes van recuperar el 
centre i amb aquesta acció van despertar la 
consciència de la població. 
 Gairebé immediatament, 360 
organitzacions socials de tota mena, des 
d’indígenes, fins a dones, passant per 
ecologistes, petits comerciants i 
universitaris, van crear una Assemblea 
Popular, una espècie de Parlament ciutadà, 

més conegut com APPO (Assemblea 
Popular dels Pobles d’Oaxaca). 
 Aquesta assemblea ha realitzat cinc 
megamarxes, mobilitzacions que han reunit 
cents de milers de manifestants; han pres 
més de trenta batlies i bloquejat carreteres, 
a més de tancar oficines públiques i jutjats. 

El Govern va 
deixar d’existir i 
només va 
quedar visible en 
forma de grups 
nocturns de 
cents de policies 
de civil i de 
pistolers que 
sortien al carrer 
per disparar 
armes de foc 
contra la 
població. Davant 
aquests grups, 
les barricades 
d’Oaxaca han 

demostrat la seva enorme eficàcia. 
 Les dones, en aquesta lluita, com en 
totes les altres, han jugat un paper 
extraordinari. Una tarda, milers es 
manifestaren per la ciutat, tot batent 
casseroles, fins arribar a la cadena de 
televisió oficial per demanar que es deixés 
entrar una comissió per donar a conèixer les 
seves preocupacions; indignades, quan el 
personal de vigilància els barrar el pas, van 
prendre l’emissora de televisió i van emetre 
uns quants dies, fins que un escamot de la 
policia va inutilitzar les antenes a trets. Això 
va generar una nova acció de la població, 
que immediatament va ocupar 13 emissores 
de ràdio, on es va donar veu per primera 
vegada a cents de dones i d’homes 
anònims. 
 La repressió ha estat vasta; diversos 
dirigents de l’APPO han estat detinguts, 
maltractats i romanen empresonats, un 
d’ells en un penal federal d’alta seguretat; 
dos manifestants han estat assassinats; 
desenes de persones han estat apallissades 

o amenaçades. Davant tot això s’ha respost 
amb extremada cautela; no obstant això els 
mitjans de comunicació de masses tracten 
costi el que costi d’amagar la impressionant 
revolta ciutadana i només destaquen els 
possibles nexes amb la guerrilla i amb el 
vandalisme que ha significat tancar l’accés 
als bancs, als grans centres comercials o a 
l’aeroport. 
 Però què explica aquesta revolta? 
Oaxaca és, juntament amb els Estats de 
Xiapes i Guerrero, un Estat extremadament 
pobre, habitat per una gran quantitat de 
comunitats indígenes. Oaxaca ha estat un 
reducte controlat pels cacics del PRI, que 
s’han enriquit, aliats a grans empresaris i a 
companyies transnacionals, com ara 
Iberdrola. Els governants d’Oaxaca s’han 
caracteritzat per la seva impunitat, corrupció 
i estil violent de governar. 
 I el poble va dir el 14 de juny fins aquí, ja 
n’hi ha prou. 
 I, després de tres mesos d’una 
intensíssima mobilització, què segueix? La 
classe política nacional i els empresaris 
urgeixen el Govern federal a una solució 
repressiva expedita, a crits Ulises Ruiz 
reclama l’enviament de la Policia Federal 
Preventiva, el desallotjament de les 
ocupacions i de les barricades i 
l’empresonament de més opositors. 
 Per altra banda, les negociacions estan 
virtualment trencades, ja que el Govern 
federal i els partits PRI i el dretà PAN en el 
Senat es neguen a eliminar poders, és a dir, 
a destituir el governador d’Oaxaca. 
 Per tot això, la conclusió més possible 
és la d’una sortida repressiva, com 
l’esdevinguda fa 30 anys, quan el poble 
d’Oaxaca va aconseguir destituir el sàtrapa 
Zárate Aquino; però la ciutat va ser ocupada 
per l’exèrcit i es va nomenar un governador 

militar, els opositors van ser empresonats, 
assassinats o exiliats i només una part del 
poble va poder respondre amb les armes. 
 L’APPO coneix aquesta història i per 
això ha evitat la violència; no obstant això, 
sabem bé que en l’estil i en la ment 
desesperada d’Ulises Ruiz cap el fet de 
provocar la violència, infiltrant policies de 
civil i pistolers, per esperonar desordres i 
enfrontaments i amb això justificar la 
repressió i l’entrada de la Policia Federal 
Preventiva. El pla d’Ulises Ruiz es quedar-
se en el poder, sustentat per les forces 
policiacomilitars. 
 Avui, de bon dematí, milers d’habitants 
d’Oaxaca caminen per una estreta carretera 
amb direcció a la ciutat de Mèxic, des de fa 
una setmana han avançat ja uns 260 
quilòmetres; aquest pot ser l’últim intent per 
evitar la repressió y per despertar la 
consciència dels mexicans; un clam que 
comença a tenir ressò, per tal com a altres 
Estats ja han començat a formar-se 
Assemblees Populars. 
 Davant aquest escenari, la immensa 
revolta ciutadana, reclama urgentment de la 
ciutadania del món la solidaritat activa. Des 
d’Oaxaca els fem aquesta crida, encara som 
a temps d’aturar un bany de sang; encara 
som a temps de donar una sortida 
democràtica a aquest greu conflicte. 
Mentrestant, en aquesta nit, els fantasmes 
dels comuners de París seguiran 
acompanyant els homes i les dones rebels 
d’Oaxaca i fins i tot es prendran un bon 
mescal miner, per al fred. 
 Salut! 
 Des de la insurrecta Oaxaca. 
 

Carlos Beas Torres, 
membre d’UCIZONI 

LA COMUNA D’OAXACA
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La propera gran revolució, Oaxaca n’és un 
episodi preliminar important, serà, 
aproximadament, any més amunt o avall, 
l’octubre de 2017. De moment, per força els 
pengen, se segueix definint i conformant, 
morint a les barricades també, un «subjecte 
històric de canvi» que estudia la «correlació 
de forces» enfrontant-se a Estats, com ara 
el mexicà, visiblement atr  ofiats. Puritita 
esclerosi, la malaltia que produeix 
institucionalitzar la revolució; de Villa i 
Zapata a Fox, Calderón i el governador 
d’Oaxaca. 
 Les prediccions són, pocs anys abans 
de morir en un aeroport de Bangkok, de 
l’irònic Manuel Vázquez Moltalbán, Don 
Vázquez Moltalbán per al sotscomandant de 
l’EZLN, amb qui va compartir converses 
encaputxades i aliments embotits a la selva 
Lacandona mateixa, Xiapes, sota a 
l’esquerra, muntanyes blaves, sud-est 
mexicà, ben apropet d’Oaxaca. D’aquestes 
entrevistes en sortiria un llibre inoblidable: 
Marcos, el señor de los espejos. 

 Les revolucions, enterrades 
definitivament centenars de vegades, tornen 
sempre. És un procés històric comprensible, 
lògic i normal per a qualsevol que no estigui 
abduït per Georgetown, la FOX, l’imperi 
Murdoch o les seves variants 
carpetovetòniques, aquestes que «arrastran 
la capa de Lavapiés», com deia Azaña d’un 
ministrable patriota remadriles, o que 
insisteixen en la reconquesta, els moros, 
Don Pelayo i Foxá, que ja és insistir. 
 La Revolució soviètica (1917), 
necessària contra el tsarisme feudal 
contingent i unes condicions socials 
explosives, va sortir força malament; en 
poques setmanes va trair els seus fills, va 
renunciar als seus principis, va falsificar la 
realitat, va creure la seva pròpia 
propaganda i es va autodestruir. La 
Revolució llibertària de 1936 va ser ofegada 
en sang per, entre altres estrelles 
convidades, Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, 
Churchill, Blum, Salazar i Roosevelt. Allò 
que Enzensberger va anomenar, amb un 
cert to melancòlic, «el curt estiu de 
l’anarquia», va ser un catalitzador per a 
totes les revoluciones possibles. La pròxima 
sortirà millor. Des d’Espàrtac, per exemple, 
fins avui, es va millorant. I si no es millora 
almenys s’intenta. 
 Montalbán no va fer les seves previsions 
sense un sòlid raonament que les 
sostingués i va repetir moltes vegades un 
argument, gairebé una cançoneta, constant 
en el seu discurs: «Les classes dominants 
formen elits de poder en la Universitat, i 
aconsegueixen una generació de “gestors”, 
“líders”, “gurus” o “guardians del temple”, 
cada cinc anys. La classe obrera triga un 
segle a formar una generació disposada a 
plantar cara.» Aquest segle s’acomplirà cap 
a l’any 2017. 
 Montalbán, geni lúcid, marxista sòlid, 
possibilista cínic, pessimista històric, 
comentava la necessitat, superats els 
insuportables anys d’infal·libilitat teòrica del 
comunisme, de l’oportunitat d’això que ell 

definia com «un procés de descomposició 
anarquista». En aquestes estem. Oaxaca 
n’és una prova. 
  Mestres en vaga, barricades, repr ssió, 
adolescents assassinats, periodistes orts 
de bala que filmen sa mort, helicòpters 
policíacs, símbols de la sobreestimu ació, 
punxant manifestants pacífics com atacaven 
els ocells de Hitchcok els infants de l’e cola. 
Polítics que imposen la seva supè bia i 
s’estimen més veure cremar un Es at a 
deixar un càrrec. 
 Un soldat de l’exèrcit espanyol
republicà, després de deixar rere seu
un riu important en la retirada durant
la Guerra Civil, no va poder reprimir
un pensament en veu alta: «Estic fins
els collons de viure moments
històrics...» 
 És possible que els «moments
històrics» es converteixin en una
condemna. També és possible que
no. En Oaxaca es barallen sobre el sòl
de l’Estat més pobre i amb més
indígenes d’Amèrica del Nord. A les

barricades gent molt brava que no creu que 
la història s’hagi acabat. Davant per davant, 
els uniformes, l’Estat. P R O P E R A  R E V O L U C I o :  

O C T U B R E  D E  2 0 1 7  
 Els portaveus de les diferents capelletes 
del poder cantinflegen des dels seus 
micròfons i les seves columnes. 
S’escamoteja en els informatius allò que és 
evident dins del possible. La gran revolució 
s’acosta. A Mèxic es fan passes. 
 

Abel Ortiz 

 

COMUNICAT DE SO IDARITAT AMB OAXACA 
 

Text de la nota llegida durant ’acte de solidaritat amb el poble d’Oaxaca 
realitzat el dimecres 8 de nov mbre davant el Consolat mexicà de Palma 

 
Davant els esdeveniments que viu el oble d’Oaxaca, ens reunim avui aquí per expressar
la nostra solidaritat i per exigir la fi d  la repressió exercida pels governs d’Oaxaca i de
Mèxic. 
 Allò que va començar com a una justa reivindicació laboral del col·lectiu de mestres
s’ha convertit en un clamor popular que no es detindrà fins que el governador de l’Estat,
Ulises Ruiz Ortiz, abandoni el càrrec. La seva dimissió s’ha convertit en un objectiu
irrenunciable per als ciutadans d’Oaxaca i de bona part dels mexicans. Ulises Ruiz té les
mans tacades de sang i és responsable de la mort d’una vintena de persones, crims
perpetrats per paramilitars al seu comandament. 
 Volem recordar avui aquestes persones assassinades per treballar per un món més
just. Entre ells, Brad Will, periodista de la xarxa Indymedia, que va ser tirotejat mentre
filmava les protestes. Les seves morts no poden quedar impunes. 
 Avui, des d’aquest racó de la Mediterrània, ben igual que s’està fent a moltes altres
parts del món davant les legacions diplomàtiques mexicanes, ens identifiquem amb les
demandes del poble d’Oaxaca i exigim: 
 

RENÚNCIA IMMEDIATA DEL GOVERNADOR ULISES RUIZ ORTIZ 
LLIBERTAT PER ALS MANIFESTANTS DETINGUTS 

RETIRADA DE LA POLICIA FEDERAL 
DETENCIÓ I JUDICI DELS RESPONSABLES DE LA REPRESSIÓ CRIMINAL 

ULISES VES-TE’N JA! 
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 La Revolució soviètica (1917), 
necessària contra el tsarisme feudal 
contingent i unes condicions socials 
explosives, va sortir força malament; en 
poques setmanes va trair els seus fills, va 
renunciar als seus principis, va falsificar la 
realitat, va creure la seva pròpia 
propaganda i es va autodestruir. La 
Revolució llibertària de 1936 va ser ofegada 
en sang per, entre altres estrelles 
convidades, Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, 
Churchill, Blum, Salazar i Roosevelt. Allò 
que Enzensberger va anomenar, amb un 
cert to melancòlic, «el curt estiu de 
l’anarquia», va ser un catalitzador per a 
totes les revoluciones possibles. La pròxima 
sortirà millor. Des d’Espàrtac, per exemple, 
fins avui, es va millorant. I si no es millora 

històrics...» 
 És possible que els «moments 
històrics» es converteixin en una 
condemna. També és possible que 
no. En Oaxaca es barallen sobre el sòl 
de l’Estat més pobre i amb més 
indígenes d’Amèrica del Nord. A les 

 

COMUNICAT DE SOLIDARITAT AMB 
 

Text de la nota llegida durant l’acte de solidaritat amb el p
realitzat el dimecres 8 de novembre davant el Consolat me

 
Davant els esdeveniments que viu el poble d’Oaxaca, ens reunim avui a
la nostra solidaritat i per exigir la fi de la repressió exercida pels gover
Mèxic. 
 Allò que va començar com a una justa reivindicació laboral del col·
almenys s’intenta. 

 Montalbán no va fer les seves previsions 
sense un sòlid raonament que les 
sostingués i va repetir moltes vegades un 
argument, gairebé una cançoneta, constant 
en el seu discurs: «Les classes dominants 
formen elits de poder en la Universitat, i 
aconsegueixen una generació de “gestors”, 
“líders”, “gurus” o “guardians del temple”, 
cada cinc anys. La classe obrera triga un 
segle a formar una generació disposada a 
plantar cara.» Aquest segle s’acomplirà cap 
a l’any 2017. 
 Montalbán, geni lúcid, marxista sòlid, 
possibilista cínic, pessimista històric, 
comentava la necessitat, superats els 
insuportables anys d’infal·libilitat teòrica del 
comunisme, de l’oportunitat d’això que ell 

s’ha convertit en un clamor popular que no es detindrà fins que el governador de l’Estat,
Ulises Ruiz Ortiz, abandoni el càrrec. La seva dimissió s’ha convertit en un objectiu
irrenunciable per als ciutadans d’Oaxaca i de bona part dels mexicans. Ulises Ruiz té les
mans tacades de sang i és responsable de la mort d’una vintena de persones, crims
perpetrats per paramilitars al seu comandament. 
 Volem recordar avui aquestes persones assassinades per treballar per un món més
just. Entre ells, Brad Will, periodista de la xarxa Indymedia, que va ser tirotejat mentre
filmava les protestes. Les seves morts no poden quedar impunes. 
 Avui, des d’aquest racó de la Mediterrània, ben igual que s’està fent a moltes altres
parts del món davant les legacions diplomàtiques mexicanes, ens identifiquem amb les
demandes del poble d’Oaxaca i exigim: 
 

RENÚNCIA IMMEDIATA DEL GOVERNADOR ULISES RUIZ ORTIZ 
LLIBERTAT PER ALS MANIFESTANTS DETINGUTS 

RETIRADA DE LA POLICIA FEDERAL 
DETENCIÓ I JUDICI DELS RESPONSABLES DE LA REPRESSIÓ CRIMINAL 

ULISES VES-TE’N JA! 
OAXACA SOLIDARITAT



La lectura de premsa i de publicacions de 
caràcter llibertari ens posa al corrent de 
quins són els temes d’actualitat en el 
Moviment. Un dels habituals és la crítica al 
nacionalisme. 
 El rebuig a l’Estat per considerar-lo un 
dels pilars garants de l’explotació de les 
persones per part d’altres persones ja era 
present en temps de les primeres 
anarquistes. Es tracta d’una crítica tan clara 
i tan bàsica que ha sofert pocs o cap canvi 
de llavors ençà. Es negava el paper de 
l’Estat, però al mateix temps es reconeixia el 
dret vital dels pobles i de les persones a 
exercir la seva cultura —evidentment amb el 
menyspreu dels aspectes més carques i 
opressius. 
 L’exaltació de la nació i de la pàtria 
resulta un fet molt perillós en tractar-se d’un 
acte principalment emotiu i poc racional. 
Aquesta exaltació ha estat utilitzada en el 
passat i ho és en el present per a tiranitzar o 
domesticar el poble amb arguments que se 
situen més enllà dels interessos de classe. 
 El segle XX ha significat un cop de 
gràcia per a gran part de la diversitat cultural 
en tot el món, essent una realitat extrema a 
Occident. La despoblació del món rural i 
l’amuntegament a ciutats, l’aparició d’una 
poderosa indústria (a)cultural i les massives 
migracions —no només entre continents— 
han treballat en aqueixa línia. 
 Arribats en aquest punt cal preguntar-se 
quines són les aportacions de l’anarquisme 
per aturar l’extermini de la diversitat cultural. 
Un extermini que, lluny del que algunes 
volen pretendre, no és una lliure elecció 
perquè es produeix en les pitjors condicions: 
repressió, analfabetisme en la llengua 
pròpia, poderosa indústria (a)cultural i 
compra d’ànimes per la societat de consum. 
 En parlar d’aportacions es fa referència 
a qüestions pràctiques. La idea llibertària 

troba la seva coherència a fer teoria i 
pràctica en una sola peça. És allò de fer 
coincidir mitjans i fins. La teoria sense una 
aplicació en la pràctica perd tota capacitat 
alliberadora i resta com una aportació més 
al camp de la filosofia. 
 La resposta a la pregunta plantejada no 
és molt positiva. Parlant en termes generals 
s’ha de reconèixer que la recerca de 
pràctiques s’ha convertit en un problema per 
a un moviment que pateix un cert raquitisme 
organitzatiu i en el qual la mediocritat de la 
societat actual s’ha introduït sense gaires 
problemes. Per comprovar tot això només 
s’ha de veure la contínua aparició i 
desaparició d’assemblees, col·lectius i 
persones, l’escàs nombre d’afiliades als 
sindicats, el baix nombre de publicacions a 
pesar de disposar de major accés a mitjans 
tècnics, el pobre nivell discursiu d’allò que 
s’escriu o la reiteració de temes 
autoreferencials, entre altres. 
 Centrant-nos en el nostre àmbit 
lingüístic, és cert que s’editen alguns 
periòdics i butlletins en la llengua 
minoritzada i que una organització com la 
CNT ja treu la seva propaganda en català. 
Però tot i aquestes sensibilitats, se li 
continua donant molt poca importància a les 
diferents cultures oprimides i, el que és més 
difícil d’entendre, amb la seva vocació 
ibèrica, el Moviment Llibertari viu a prop de 
les formes culturals que tant ha promogut 
l’Estat espanyol. L’acceptació de la idea 
d’Espanya en texts i escrits és un exemple 
habitual. Simptomàtic és l’ús corrent del mot 
nacional per referir-se a l’àmbit espanyol 
(molt més enllà de les sigles CNT, que són 
quelcom històric). Com es pot acceptar allò 
que es nega d’una manera tan simple? 
 En la segona meitat del segle XX 
apareixen per tot el món moviments 
d’alliberament nacional. Als països del Sud 

estan lligats a lluites anticolonials o contra 
l’imperialisme occidental i a Europa 
reivindiquen el que s’ha qualificat com 
nacions sense estat (propi). Aquests 
nacionalismes minoritaris que comparteixen 
la seva realitat amb un nacionalisme fort 
suportat per l’Estat han estat diana de la 
crítica llibertària. Crítica que ha estat molt 
més forta i habitual en el seu cas que la feta 
al nacionalisme central. Les raons d’aquesta 
diferència són diverses, però entre elles cal 
apuntar l’acomodació a una realitat saturada 
pel nacionalisme 
espanyol durant 
tants d’anys que per 
a molts ha arribat a 
convertir-se en una 
normalitat. En la 
nostra realitat 
propera aquesta 
situació és fa 
realment estranya si 
tenim en compte 
que els darrers 
governs de l’Estat 
practicaven 
l’exaltació de la 
nació (Espanya) 
sense cap tipus de 
disfresses. 
 De qualsevol manera, criticar aquells 
que ens volen alliberar amb un nou Estat 
sempre és lícit. Ara bé, s’agrairia que se 
superessin els termes en què s’ha fet 
aquesta crítica fins ara, doncs resulta 
tediosament reiterativa. A vegades, fins i tot 
sembla que és aprofitada per a no haver de 
tractar temes que teòricament estan molt 
clars —n’és un exemple el llibre 
Nacionalisme i Cultura, de Rudolf Rocker— 
però que en la pràctica són obviats com la 
minorització i discriminació lingüística o la 
uniformització cultural, promoguda per 
l’Estat al seu temps i ara accelerada per la 
mundialització. No només s’ha de dir que 
aquests temes són ignorats sinó que per a 
moltes companyes es transformen en temes 
tabú que fan una olor a nacionalisme que 
tomba. Aquest és un gran error, doncs si és 
cert que els nacionalismes minoritaris han 
estat els màxims abanderats de les 
reivindicacions de caire cultural, també és 
cert que el Moviment Llibertari ha passat del 
tema olímpicament. Es pot dir que sense 

adonar-se’n ha delegat les seves 
obligacions en ells, cosa totalment 
irresponsable. El caràcter antipatriarcal i 
autogestionari del Moviment és un element 
necessari per crear una veritable cultura 
popular. Imprescindible a l’hora de tractar 
els aspectes culturals més conservadors, 
irracionals i rancis que no causen cap 
problema a gent d’altres ideologies. 

La paradoxa d’un 
anarquisme espanyol 

 La separació del Moviment de les 
reivindicacions culturals, que l’apropa a les 
formes de l’Estat, ha causat una reacció de 

rebuig allà on el genocidi cultural és més 
patent, principalment entre les darreres 
generacions. Això unit als 30 anys de 
participació de partits nacionalistes en un 
joc polític que s’ha demostrat incapaç de 
resoldre cap aspiració social ha dut a la 
situació paradoxal de l’existència de grups 
de joves que neguen la política de partits 
però que també recelen del Moviment 
Llibertari, en part pel seu tarannà espanyol. 
 La lectura del present article pot 
provocar diferents reaccions, algunes de les 
quals coincidiran amb les que l’experiència 
ja ens ha fet viure. 
 Alguna dirà que aquestes no són coses 
que hagin de preocupar el Moviment. No pot 
ser així de cap manera. La lluita anarquista 
troba consistència en la integració de totes 
les lluites d’alliberament en una, doncs no 
es pot ser lliures mentre no ho siguem en 
totes les cares de la nostra vida. 
 Altra ens parlarà de multiculturalitat, 
interculturalitat o mestissatge. Òbviament la 
convivència entre cultures no es pot donar 
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quan una d’elles es troba minoritzada i 
perdent usos constantment. Així el 
mestissatge es pot convertir en el romàntic 
parany del món globalitzat que ens duu a no 
saber res de nosaltres i poca cosa més de 
les altres. 
 Tampoc no s’entenen com a solucions 
propostes que han quedat en pures teories, 
com és el cas de l’anarcoindependentisme. 
 La nostra línia a seguir passa per 
l’assumpció d’un antinacionalisme coherent 
capaç de deixar a banda la proposta cultural 
de l’Estat espanyol i capaç, al mateix temps, 
de dur a la pràctica les teories referents a 
les llengües i cultures oprimides. A més de 
negar la idea imperialista d’Espanya i les 
fronteres mentals que ens ha posat amb les 
seves autonomies s’haurien de començar a 
revalorar les llengües pròpies. 
L’alfabetització ha de ser un objectiu. És 
infame la quantitat de gent a dins del 
Moviment incapaç d’expressar-se de forma 
escrita en la seva llengua. També se li ha de 

donar més importància a l’edició de llibres i 
publicacions periòdiques en altres llengües 
que no la tradicionalment promoguda per 
l’Estat. 
 Però allà on més difícil és la feina és en 
les altres cares de la cultura que van més 
enllà de les llengües i que una poderosa 
indústria (a)cultural està fent desaparèixer. 
Hauríem de conèixer com feien les coses 
les nostres majors per a almenys tenir la 
possibilitat de rebutjar-les conscientment, si 
és el cas, i no per imposicions de 
Hollywood, de l’esport rei o de Telepizza. En 
especial són interessants els aspectes més 
relacionats amb la cultura camperola, doncs 
ja n’hi ha qui apunta a aquesta com a 
referent davant de la crisi ecològica i 
energètica que ens cau al damunt. 
 Mentre anem fent, a mi en això de 
l’anarquisme espanyol que no em fiquen. 
 

Iñaki Aicart 
 

LA CNT DE FRAGA REP UN PREMI A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL CATALÀ

 
La CNT de Fraga ha estat premiada per utilitzar la llengua catalana, a la retolació del seu material 
divulgatiu i les campanyes diverses del Sindicat.  
 El premi està atorgat per l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, una entitat cultural de Fraga i de la 
comarca del Bajo Cinca-Baix Cinca i filial de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses de Huesca. 
 Esta institució de conegut prestigi a la nostra comarca, desenvolupa una intensa activitat cultural, 
que va des de la publicació de llibres fins a l’organització de diferents actes culturals, entre els quals 
que se troba el Lliurament de Premis “Josep Galán - 6 de Novembre” a la Normalització Lingüística, a 
més de treballar des de fa anys en la defensa de la llengua catalana als pobles i comarques de la 
Franja aragonesa, on la llengua materna és el català.  Essent una de les seves principals 
reivindicacions la promesa llei de llengües per a l’Aragó, on se reconegui la pluralitat lingüística i la 
cooficialitat amb el castellà de les altres dues llengües minoritàries a esta Comunitat Autònoma.  
 El lliurament de premis va tenir lloc el passat dissabte dia 4 de novembre a un sopar organitzat 
per a l’ocasió.  Els premiats d’eix any a més del nostre sindicat CNT de Fraga, eren els professors de 
l’Institut Musical Comarcal, Ramon Elías i Montserrat Virgili, l’empresa ITV de Fraga i la Penya 
Barcelonista Jaume Pallarés de Fraga i Comarca.  
 A l’acte de lliurament el company Patrici Barquín encarregat de recollir el premi va pronunciar est 
breu però intens i clar discurs.  
 Des de la CNT de Fraga volem agrair el reconeixement que suposa est premi a la nostra feina.  
Us estem realment agraïts ja que és sorprenentment inusual que es donen premis a anarquistes o 
grups d’anarquistes, i si los premiats són persones o entitats vives ja és pràcticament impossible que 
reben premis o reconeixements.  Per això moltes gràcies de debò.  
 La nostra feina consisteix a aconseguir que no hi hagi al món ni una sola persona que no sigui 
lliure, mentre al món hi hagi persones que no se sentin lliures, allí estarà la CNT per a defensar i 
reivindicar el dret a la llibertat d’estes persones.  I ho farem com ho hem fet fins ara en l’idioma que 
parlem allà on siguem.  Per això a Fraga fem les reivindicacions en català de Fraga i en castellà de 
Fraga, ja que són les llengües que nosaltres parlem i les que ens han ensenyat a casa  
 Salut. 

Federació Local de CNT (Fraga)



Tot va començar quan un grup de joves de 
Ciutadella, que simpatitzàvem amb la 
Confederació Nacional del Treball, vàrem 
posar-nos en contacte amb la CNT de 
Palma, ja que alguns companys de 
cenetistes de la península (Màlaga, Premià 
de Mar...), amb els quals teníem i tenim 
contacte per Internet, ens varen animar a 
fer-ho —des d’aquí els enviem una salutació 
i els donem les gràcies—, amb la finalitat de 
poder distribuir material... Vèiem bastant 
impossible muntar un sindicat de CNT a 
Menorca, donada la nostra joventut, per això 
va ser una sort que des de CNT-Palma 
se’ns comuniqués que uns/es companys/es 
venien a Menorca l’octubre de 2005 a 
presentar el periòdic Cultura Obrera. Ens hi 
vàrem reunir i ens explicaren l’existència 
dels Nuclis Confederals amb els quals no 
ens hauríem de comprometre tant amb una 
acció sindical per a la qual no estàvem 
preparats. Per a nosaltres açò va suposar 
una gran alegria, ja que fins aquell moment 
vèiem força difícil el nostre somni 
d’engrandir la Confederació a Menorca. 
 Llavors vàrem començar a pensar què 
fer, des de CNT-Palma ens varen enviar el 
periòdic Cultura Obrera i el vàrem distribuir 
—encara avui el distribuïm— per algunes 
llibreries menorquines, a més d’anar 
solucionant dubtes i intentant cercar gent 
interessada amb el projecte, etc. 
 Un dia molt alegre va ser quan vàrem 
anar a la llibreria Torre de Papel a xerrar 
amb la propietària per demanar-li que ens 
deixés el local per reunir-nos alguna hora 
quan el tingués tancat al públic, la resposta 
va ser afirmativa, i vàrem convocar la nostra 
primera assemblea per xerrar els/les 
possibles interessats/ades a muntar CNT, 
això va ser el 15 de gener de 2006. 
 No vàrem ser molta gent en la primera 
assemblea, però semblava que hi havia 
moltes ganes, que és el més important; 
mentre des del Comitè Regional i la CNT-
Palma tramitaven la nostra creació com a 

nucli, vàrem fer una petita campanya 
d’informació del què és CNT per mitjà de 
pamflets. 
 Vàrem ser federats a la Confederació 
com a nucli confederal, estem afiliats a CNT 
de Palma, però actuem des d’aquí. 
 Després d'açò vàrem haver de canviar 
de local i vàrem anar al Centre Social 
Okupat al costat del cementeri de 
Ciutadella, vàrem fer una presentació, etc. 
 Se’ns va presentar l’oportunitat d’anar a 
un local que era propietat del Talaiotic 
Hacklab i vàrem decidir embarcar-nos en 
aquell projecte que encara no havia 
començat, el de crear un local autogestionat 
per a moviments socials de Menorca. 
 Ara aquest local, que el vàrem 
anomenar primer Es Talaiot i finalment 
Àgora, un local autogestionat per tots els 
col·lectius i persones, el vàrem compartir 
quatre grups: el Nucli Confederal CNT 
Ciutadella de Menorca, Mobilitzats, un 
col·lectiu de ràdio lliure i el Hacklab 
Talaiòtic. 
 Mai no vàrem ser molta gent, molts en 
han deixat per manca de compromís, altres 
per diverses raons; però els qui hi érem, hi 
érem i teníem moltes ganes de fer créixer 
aquest nucli i fer-lo un punt de referència. 
 Els problemes vingueren després quan 
el propietari del local ens volia apujar 50 
euros el lloguer. Nosaltres, que a més a més 
no teníem contracte, no ens podíem 
permetre aquest preus i l’amo a sobre volia 
encolomar-nos diverses factures de llum 
que no sabíem d’on venien. Els col·lectius 
vàrem haver d’abandonar a tota presa el 
local, això sí, ens vàrem anar sense pagar... 
 La veritat és que els pocs que quedem 
estem una mica cremadets, però esperem 
trobar alguna solució. 
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NA CATALINETA DE CORT I 
ELS GERMANS MARTORELL

Aquell dia, com de costum, Catalina Cirer va 
fer el cafè amb llet matinal amb «un chute 
de Jiménez Losantos». Al seu costat, son 
marit retallava les notícies dels diaris que 
poguessin ser del seu 
interès, ja que ella mai no 
llegeix la premsa. Pocs 
dies abans, el senyor de 
Cirer li havia seleccionat la 
portada d’El Mundo que 
pretenia vincular ETA amb 
l’11-M gràcies a un líquid 
mataescarabats. «Ja tenim 
sa prova», havia exclamat 
entusiasmat. 
 Amb les paraules del 
seu estimat Federico 
ressonant encara a les 
seves oïdes, na Catalineta es va dirigir cap 
a Cort plena d’energia. Ja al seu despatx, 
qualque subordinat amb aspiracions 
d’enfilar-se en l’escalafó va trucar a la porta i 
li va amollar: «Ha de veure això...» Es 
tractava d’un vídeo sobre els incidents 
esdevinguts dos anys abans a les portes del 
monestir de La Real. S’hi veia la batlesa 
intentant accedir al monestir mentre era 
increpada per un nombrós grup de 
ciutadans. «I bé? Això ja ho conec, jo també 
hi era.» Aleshores li van ser mostrades dues 
persones entre els manifestants. Eren els 
germans Martorell. Na Catalineta els 
coneixia bé, eren dos dels Tamborers de la 
Sala, que tantes vegades l’havien 
acompanyat en començar processons i 
altres actes protocol·laris de l’Ajuntament. 
No va necessitar veure res més, va ordenar-
ne l’expulsió immediata. «Però que els 
passa a aquests, com poden ser tan 
beneits! Mossegar la mà que els dóna de 
menjar!» Na Catalineta no podia entendre 
que dos dels seus plebeus poguessin 
qüestionar-la i va aplicar a l’acte la tradició 
caciquista que impera des de temps 
immemorials per aquestes terres i que tan 
bé havia après del seu mentor i mestre 
l’Amo en Biel Cañellas. 
 Però ara Cañellas callava «per no 
perjudicar-la» havia dit, en relació a 

l’hospital previst a son Espases. I sorgien 
plataformes aquí i allà discutint el seu 
projecte de ciutat. Va sortir al balcó de Cort 
a contemplar l’obra. O millor dit, les seves 

obres. La ciutat aixecada 
s’escampava davant els 
seus ulls. Forats i més 
forats amb enfeinats 
immigrants al seu interior. 
Reformes i reformes de 
reformes amb les seves 
consegüents i sucoses 
comissions; embussos 
reclamant més carreteres; 
pàrquings reclamant més 
pàrquings; ponts històrics 
derruïts i solars públics on 
«floriran» estadis de 

futbol, camps de golf i noves esglésies on 
anar els diumenges amb la seva comitiva i 
el «legionari» De Santos. Era com un somni 
fet realitat. No podia entendre tanta 
ingratitud ciutadana. 
 Passaren uns dies, na Catalineta s’havia 
encarregat de donar instruccions d’emmudir 
la premsa i que aquesta minimitzés la 
possible resposta dels tamborers expulsats. 
I així una coneguda periodista local va veure 
com una entrevista seva als germans 
represaliats era censurada en el seu diari. 
Semblava tenir-ho tot fermat. 
 Fins que va arribar el dia del seu sant. 
Na Catalineta rebia joiosa els regals i 
felicitacions dels seus empleats quan un 
llunyà so de tambors es va anar fent cada 
cop més perceptible. Cents de persones 
acompanyaven els defenestrats Martorell 
picant tota casta d’objectes esvalotadors. 
Ella no li va donar importància: «Els quatre 
rojos de sempre.» No va saber adonar-se 
que el que aquells tambors presagiaven era 
el seu final polític. 
 Temps després, son marit retallava 
compungit una notícia: «Catalina Cirer 
abandona el càrrec obligada per la 
ciutadania.» 
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Així  vol que quedin na Catalineta de Cort 

els germans Martorell... 
Tothom a la tamborada a la plaça de Cort del 

dissabte 25 de novembre a les 11 hores!
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