EN ESCOLTAR LA
NOTÍCIA DE LA
MORT DE PINOCHET
A les 15.06, en escoltar la notícia de la mort
del genocida i lladre Augusto Pinochet
Ugarte, per a mi va ser retornar als anys de
l’horror dels camps del terror de la dictadura
del general que avui s’ha mort al llit de
l’hospital militar al costat de sa família, gran
privilegi que molts dels nostres ni tant sols
pogueren somiar.
Recordo la meva presó i la tortura, i
sento novament el meu cos torturat. Em
revenen els milers de companys torturats,
desapareguts, executats. Els que hem pogut
sobreviure exigim veritat i justícia. És per
això que avui, en veure la televisió i escoltar
les pregàries i els víctors per al dictador, em
produeix ràbia, ràbia de tots aquests
miserables que li varen donar totes les
possibilitats per poder eludir les accions
judicials, tan nacionals com internacionals, i
així no ser condemnat. Els seus còmplices,
avui, els podem veure plorant, i alguns
repudiant el dictador, però gràcies a tots
ells, el genocida no va ser condemnat i va
morir com molts.
Avui els morts de l’Estadio Nacional
clamen justícia; els morts de la Caravana de
la Mort clamen justícia; els morts de Santa
Bàrbara clamen justícia; els morts de
Lonquen, Concepción, Chincolco, La
Serena, Copiapó clamen justícia. Els morts
d’Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua i
Arica clamen justícia. Els desapareguts de
tot Xile clamen justícia. Els torturats de tot
Xile exigim justícia.
Per tots els nostres morts exigeixo
justícia.
Ni la mort pot deixa impune el genocida
Pinochet, tots hem de condemnar-lo ara. La
tomba de l’ésser més repugnant de Xile ha
de ser un lloc on tot ésser humà digne ha
d’escopir.
15.54 del 10 de desembre de 2006

Héctor Reinaldo Pavelic Sanhueza,
expresoner de Guerrra núm. 14 del camp de
concentració de Pisagua, i del camp de
concentració de Tejas Verde

OBITUARIO CON HURRAS
A LA MUERTE DE UN CANALLA
Vamos a festejarlo
vengan todos
los inocentes
los damnificados los que gritan de noche
los que sueñan de día
los que sufren el cuerpo
los que alojan fantasmas
los que pisan descalzos
los que blasfeman y arden
los pobres congelados
los que quieren a alguien
los que nunca se olvidan
vamos a festejarlo
vengan todos
el crápula se ha muerto
se acabó el alma negra
el ladrón
el cochino
se acabó para siempre
hurra
que vengan todos
vamos a festejarlo
a no decir
la muerte
siempre lo borra todo
todo lo purifica
cualquier día
la muerte
no borra nada
quedan
siempre las cicatrices
hurra
murió el cretino
vamos a festejarlo
a no llorar de vicio
que lloren sus iguales
y se traguen sus lágrimas
se acabó el monstruo prócer
se acabó para siempre
vamos a festejarlo
a no ponernos tibios
a no creer que éste
es un muerto cualquiera
vamos a festejarlo
a no volvernos flojos
a no olvidar que éste
es un muerto de mierda

Mario Benedetti

MISSATGE URGENT DES D’OAXACA
Estimats companys i companyes:
Els escrivim des d’Oaxaca (Mèxic), per
informar-los de la molt greu situació que
estem vivint. Com ja saben molts, el passat
14 de juny una reivindicació de professors
va ser brutalment reprimida (més de cent
ferits) per la policia estatal
d’Oaxaca, fet que va
generar
una
gran
mobilització ciutadana, que
va començar demandant la
destitució del governador i
ha anat evolucionant fins a
qüestionar
la
simulació
democràtica
que viu el
nostre Estat i el nostre país.
És a dir, es va generar un
ample
moviment
antiautoritari que ha creat
una
organització
que
anomenem
Assemblea
Popular
dels
Pobles
d’Oaxaca
(APPO),
on
participen grups de dones,
sindicats, xarxes de drets
humans, ecologistes, organitzacions de
pobladors,
camperols
i
indígenes,
estudiants, comunitats eclesials de base i
artistes.
Durant més de cinc mesos ens hem
mobilitzat de maneres molt diverses, des de
marxes en massa a la ciutat de Mèxic, fins a
vagues de fam, ocupacions pacífiques
d’emissores de ràdio i de televisió,
tancaments d’oficines públiques, fòrums,
talls de carreteres i set megamarxes, on han
participat centenars de milers de persones,
en un Estat que compta amb 3,3 milions
d’habitants.
El nostre moviment ha estat brutalment
reprimit. Durant el passat agost es van
haver de muntar barricades, ja que combois
de pistolers i policies disparaven contra les
concentracions pacífiques, això va portar a
l’extrem que durant la nit del 27 d’octubre hi
va haver més de 15 atacs, amb el resultat
d’almenys quatre morts i alguns companys
que encara no apareixen. Aquesta violència
va servir per justificar l’ocupació militar

d’Oaxaca, mitjançant 4.500 membres de la
Policia Federal Preventiva (PFP).
Però els fets més greus van passar el 25
de novembre, quan una marxa pacífica
d’unes 300 mil persones va ser dissolta a
trets, amb el resultat d’almenys 20 ferits de
bala i molts companys
desapareguts. Aquell dia
més
de
dos-cents
companys van ser detinguts
i torturats per la Policia
Federal i enviats a presons
molt llunyanes.
A
partir
d’aquest
moment han actuat amb
moltíssima força les bandes
de sicaris que segresten i
fan
desaparèixer
els
companys. S’han oprimit,
cremat i tirotejat oficines
d’organitzacions socials, de
grups de drets humans i de
l’Església catòlica.
Molts
de
nosaltres
estem
amagats,
però
seguim preparant accions de mobilització en
massa i de denúncia.
Organitzacions socials de més de 35
països s’ha mobilitzat en el nostre suport i
els hem agraït aquest gest solidari. Però és
tan greu aquesta situació que continuem
fent aquesta crida a la solidaritat activa; els
demanem de manera fraterna, que donin a
conèixer aquesta informació i tant de bo
puguin realitzar actes de pressió davant
consolats i ambaixades de Mèxic, demanant
l’alliberament dels detinguts i l’esclariment
de la situació dels desapareguts.
La situació és extremadament greu, però
la lluita del poble d’Oaxaca no s’atura, no
farem un pas enrere en la nostra lluita per la
democratització des de baix del nostre país.
Per tot això us demanen comprensió i
solidaritat.
Fraternalment,
Carlos Beas Torres,
coordinador de programes de la Unió de
Comunitats Indígenes de la Zona Nord de l’Itsme
(UCIZONI) i de l’Aliança Mexicana per
l’Autodeterminació dels Pobles (AMAP)

CRIDA A LA PARTICIPACIÓ
POPULAR D’INDYMEDIA ILLES
Què és Indymedia?
Indymedia
és
una
xarxa
mundial
d’informació independent, un espai digital de
publicació i coordinació entre totes les
persones i els col·lectius propis dels
moviments socials.
Va néixer al 1999 arran de les
mobilitzacions antiglobalització que es
produïren a la ciutat nord-americana de
Seeatle, amb motiu de la cimera de
l’Organització Mundial del Comerç (OMC)
d’aquell mateix any. Els nodes s’han anat
escampant i han configurat un mapa global
en el qual els centres d’informació locals
actuen de forma autònoma i com a
alternativa a l’imperi dels mass media.
Indymedia trenca amb el centralisme
mediàtic dels mitjans corporatius quan fa de
les persones elements actius en l’elaboració
de notícies i informació, co nvertint-nos així
en cronistes i redactors de tots els
esdeveniments que es produeixen entorn
dels moviments socials.
Indymedia Illes
Considerem que les nostres illes pateixen
un buit informatiu, així doncs, amb la creació
d’un node Indymedia es vol donar ressò
mediàtic a tots aquells fets que queden fora
dels mitjans de comunicació oficials però
que tot i així formin part de la realitat
quotidiana dels illencs i illenques.
A més a més, Indymedia Illes ha de ser
el nexe d’unió i organització entre l’activisme
local; tant dels diversos projectes alternatius
que sorgeixen, com de les organitzacions i
col·lectius del nostre territori, i de totes
aquelles
persones
que
treballen
conjuntament articulant el contrapoder.
Indymedia Illes reservarà un espai propi
a cada una de les illes, ja que cada una
presenta una realitat diferenciada de les
altres, i alhora, també ha de ser capaç de
posar en comú la problemàtica que resulti
conjunta.
Qui composa Indymedia Illes?
La construcció i gestió d’Indymedia Illes
parteix d’una assemblea autònoma, la qual

està conformada per persones que
treballem de forma horitzontal, sota uns
principis de democràcia directa, per tal de
forjar un mitjà obert i col·lectiu.
Aquí es llença la proposta d’elaborar un
mateix la informació i d’aquesta manera
rompre amb la dicotomia que presenten els
canals d’informació tradicionals d’emissorreceptor passiu, i concebre una nova forma
de periodisme amb una participació més
activa, transformant el lector en un element
dinamitzador en el desenvolupament
d’Indymedia; així es trenca amb els
esquemes
més
convencionals
del
periodisme i amb la seva professionalització.
El sentit de la xarxa Indymedia és el de
l’intercanvi d’informació i posada en comú
d’aquella problemàtica que ens resulta
pròpia a les persones, així com de tot allò
que passa al nostre voltant i les propostes
d’acció conjunta que condueixin cap a un
canvi social.
Crida a la participació
Indymedia Illes és un projecte gestat entre
un grup de persones dispostes a dur a
terme un node local d’aquesta xarxa, però
com ja s’ha dit anteriorment, Indymedia no
és «propietat» d’un col·lectiu, és un projecte
comú que no té raó de ser sense totes les
persones que l’envolten. Així doncs, és fa
una crida a la participació col·lectiva per fer
d’Indymedia Illes una eina comuna de
tothom, aportant en major o menor mesura
la nostra experiència en aquest projecte.
Es pretén inaugurar aquest node en poc
temps, és per això que si estàs interessat/da
a
col·laborar
més
directament
en
l’elaboració d’Indymedia Illes, pots posar-te
en contacte amb nosaltres al correu:
contacto.indymediailles@gmail.com
Per a més informació pots visitar la
pàgina:

www.indymedia.org
Indymedia Illes

SEGUIM VIUS A MENORCA!
El nucli confederal de la CNT (Confederació Nacional del Treball), el sindicat anarquista,
encara segueix viu, després de gairebé un any amb alts i baixos, encara continuem amb
l’ànim de consolidar-nos a Menorca com a col·lectiu; sabem que no és fàcil, ja que
l’anarcosindicalisme a Menorca, tot i a haver tingut molta força als anys abans de la guerra
civil, ha quedat bonibé oblidat.
Recordem, però, aquella escola llibertaria d’Alaior, allà on hi havia més de 500 afiliats;
aquella cooperativa; aquells potents sindicats as Castell, Maó, etc.; aquelles joventuts
llibertaries arreu de Menorca i el sentiment llibertari que era patent a la societat.
La CNT a Menorca va ser refundada el 1979, però va durar sols un any; nosaltres vàrem
agafar la torxa el gener del 2006 i esperem que aquesta segueixi encesa per molt de temps.
70 anys després de la plenitud de la CNT estatal, encara l’anarcosindicalisme és una
eina de lluita, tot i no ser coneguda, patida la lluita des de l’exili, el maquis, la transició, tot i
els esforços del poder per desprestigiar-nos (per exemple el cas Scala). Seguim aquí, avui i
ara, disposats a plantar-li cara al poder amb el mateix esperit i (a més amb l’experiència)
amb que es va fundar la Confederació el 1910.
Com molta gent creu, la CNT no viu ancorada en el passat; és important, sí, es cert, però
no és ni un obstacle ni res que s’hi sembli. Els nostres objectius i la nostra forma d’actuar
són possibles. El poder segueix existint i l’explotació en el treball, però també el nostre ànim
per transformar la societat.
Des d’aquí et convit a tu que llegeixes aquest text que coneguis l’anarquisme i
l’anarcosindicalisme pel teu compte, no pels llibres de text del sistema educatiu, ni per la
televisió, ni per altres coses similars. Llegeix, reflexiona, comenta, demana, participa.
Ens pots dir coses a:

cnt.menorca@gmail.com
Javi,
afiliat al Nucli Confederal CNT
Ciutadella de Menorca

L’ATENEU JA TÉ BLOC!

Des del passat 22 de novembre
l’Ateneu Llibertari Estel Negre té un
bloc en BalearWeb.net. La intenció
és fer servir aquest bloc per publicar
les nostres notícies, però també
totes
aquelles
que
trobem
interessants
d’altres
col·lectius,
grups, persones...
Us demanem encaridament la vostra
participació
amb
suggeriments,
articles,
idees,
notícies,
convocatòries, etc.
Aquest serà un bloc en constant
actualització, això esperem.
Participeu-hi!

estelnegre.balearweb.net

LA NO VIOLÈNCIA COM A
VALOR EDUCATIU
El joc, juntament amb les necessitats
bàsiques de nutrició, salut, protecció i
educació, és essencial per a desenvolupar
el potencial de nens i nenes. El joc és
instintiu, espontani, natural i exploratori. El
joc és comunicació i expressió, combinació
del pensament i acció; brinda satisfacció i
sentiment d’assoliment. Està relacionat amb
tots els aspectes de la vida i contribueix al
desenvolupament físic, mental i social de les
nenes i els nens. És un mitjà d’aprendre a
viure, no és un mer passatemps i per tant
les joguines han d’estar al servei dels nens i
les nenes i no al revés.

Comprar una joguina o una altra és
inculcar una manera de vida al nen, a més
de contribuir o no al seu desenvolupament
físic, emocional o social segons la joguina
escollida. La joguina, com l’educació no és
neutral. Un aparador de joguines és la còpia
del món dels adults: els majors es maten, es

preparen per a la guerra, fan distinció entre
sexes...
Sabem que el cinema i la televisió
introdueixen les nenes i nens en un ambient
d’agressivitat. Així mateix les joguines
bèl·liques i sexistes no fomenten la
col·laboració, sinó la competència, el típic
"jo et puc", el vell esquema de "bons contra
dolents". Suposen la iniciació a un sistema
social competitiu i violent. Així, la violència
assumida pels nens i nenes serà en el futur
la base de les relacions socials: el més fort
triomfa, té raó i, a més, és el bo. Matar i
morir forma part del joc, i en això subjeu un
menyspreu per la vida humana. Existeixen
joguines molt més adequades que les
bèl·liques per a orientar cap a una creativitat
constructiva la nostra agressivitat natural,
que no hem de confondre amb violència.
El major problema que genera regalar
joguines bèl·liques és que en comprar-les,
els estem dient als nens/as que ens sembla
bé que hi juguin i per tant que la guerra i la
violència ens semblen bé com a solucions
als problemes.
Per altra banda resulta indignant que
mentre la nostra societat està en un procés
de canvi les joguines presenten la societat
de fa 20 anys i no la d’ara. No és cert que la
dona estigui actualment tancada a casa i no
tingui altra opció professional. No és cert
que els homes no canviïn bolquers. Les
joguines que regalem als nostres fills són
joguines per al passat, o són joguines per al
futur?
Aquestes
joguines
sexistes
reprodueixen els rols clàssics de l’home i la
dona, es converteixen en un instrument
ideològic del que se serveix el sistema per a
perpetuar-se. D’aquesta forma els nens i
nenes, per mitjà de la joguina, assimilen la
discriminació i reprodueixen els esquemes
masclistes i patriarcals que imperen en la
societat, esquemes que es reflecteixen
principalment en la diferenciació dels jocs i
les joguines segons els sexes, creant al
baró possessiu i actiu i a la dona

Campanya de CNT contra les
joguines bèl·liques i sexistes
«cenicienta» de la llar dedicada al marit i als
seus fills, sense tenir possibilitats de complir
altre paper en la societat. La solució doncs
no consisteix tant que els nens hagin de
jugar amb canells i les nenes amb cotxes,
sinó a superar la dualitat tradicional «això és
de nens» i «això és de nenes», i permetre
que les joguines siguin emprades per
ambdós sexes indistintament; de fet, si
observem la realitat, encara que tants nens
com nenes juguen amb ninots que uns
ninots siguin per a nenes i altres per a nens
és culpa nostra. Seria convenient fomentar
el desig en els/les menors de trencar
barreres o vedats privats així com la
curiositat per allò desconegut, per allò nou,
no experimentat i comprovar vivencialment
l’atractiu que poden resultar aquestes noves
activitats no agressives.
És preocupant la indiferència de la
societat pel que fa a la importància del joc, i
la creixent explotació comercial de la
infància a través dels mitjans de
comunicació i producció. El que importa és
vendre més per a guanyar més, que
aquestes joguines siguin educatives o no,
queda fora dels plantejaments del mercat
capitalista, que busca els seus interessos i
no els dels nens i nenes.
El que està en les nostres mans és no
estimular les joguines bèl·liques i sexistes.
No es tracta en cap cas d’imposar gens, ni
de prohibir, sinó de transmetre valors. Els
nostres nens/as imiten pautes de conductes
observades en els majors, assumeixen els
rols viscuts en les seves cases; en el
col·legi, en el carrer i els reprodueixen
fidelment. De la mateixa manera interioritzen
la valoració que aquests rols adquireixen en
la societat. L’important és oferir-los nous
patrons i models de relació entre persones i
gèneres. Amb tot això no volem ser
deterministes ni fanàtics, veient per exemple
en el nen que juga amb una joguina bèl·lica
un futur assassí, però si volem crear
consciència sobre aquest problema, que

deriva en futures conductes humanes de
trista actualitat com la violència de gènere o
les injustícies que generen els conflictes
armats de llarg a llarg del nostre planeta.
Les joguines han de potenciar la
capacitat creativa i intel·lectual individual, a
més de desenvolupar la cooperació i relació
amb altres nens i nenes.
Si és a les teves mans, evita regalar
joguines bèl·liques i sexistes.

Creus que és bona idea que els teus fills
assumeixin la violència com una part
fonamental de les seves vides? Si és a les
teves mans, evita regalar joguines bèl·liques
o, possiblement, faràs dels teus fills
persones fàcilment manipulables per
institucions que els utilitzaran al seu antull
per a participar en les seves guerres-negoci
i matar a persones que ni tan sols han tingut
temps de conèixer.
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VIOLÈNCIA
CNT-AIT
Sindicat d’Oficis
Diversos

Ciutat de Mallorca

ABSOLTS ELS COMPANYS JUTJATS
PER REIVINDICAR EL PATRIMONI
El dos companys cenetistes jutjats a Ciutat el passat 19 d’octubre per
l’ocupació dels locals de Font i Monteros han estat absolts. L'Estat els
acusava dels delictes d’usurpació i de danys. Cal recordar que foren
significatives les contradiccions en les mateixes declaracions policíaques,
quedant en evidència un cop més quina és la vertadera funció de la policia.
La primera planta de l’antic Jutjat del Social fou ocupada el 29 d’abril de
2001 per la CNT. El sindicat la reclamava com a Patrimoni Sindical
Acumulat. A hores d’ara, després de cinc anys, els locals continuen tapiats.
No serà això cap delicte?
Però la història repressiva al voltant de la reivindicació del local no
acaba aquí. 15 persones estan pendents de ser jutjades per diferents
delictes a conseqüència de la càrrega i els enfrontaments provocats per la
policia el Primer de Maig de 2001; per a la majoria es demanen penes de
presó i elevades multes.
La lluita continua...

LA VEU SILENCIADA
Abans de l’aparició del monoteisme, abans
de
l’existència
de
les
piràmides
jeràrquiques, molt abans d’establir-se el
patriarcat com a únic sistema de poder
inqüestionable,
les dones i els
homes
vivien
lliurement com els
ocells.
Però l’exèrcit
de la por (la dels
homes envers les
dones)
i
les
tenebres no trigà
gaire a arribar.
L’obscurantisme i
la
fal·làcia
s’acabaren
imposant, implacables, sobre el respecte i
l’harmonia que havien regit el món durant
segles.
L’imperi de l’opressió dominà amb mà de
ferro sobre la capa de la Terra, subjugant i
sotmetent així l’altra meitat de la raça
humana.
Els nous dèspotes s’enginy aren déus i
dogmes que legitimessin i justifiquessin dita
opressió. I des d’aquell dia el món és un
parany inhòspit i sinistre.
Ocell silenciat per la por, a tu també et
prohibiren volar.
En el regne de les harpies les aus lliures
són il·legals.
La llei del silenci t’embena els ulls, et
ferma les mans, t’ofega la veu.
En les nits sense lluna encara es pot
sentir la teva veu, un lament quasi
imperceptible, que pugna per sorgir de les
tenebres.
Les paraules es perden en el camí,
emmudeixen abans de sortir, s’enquisten
entre la gola i les entranyes.
És el crit de totes aquelles que lluiten o
han lluitat per fer-se sentir i s’han trobat amb
un infranquejable mur d’indiferència i
incomprensió .
Són les veus de l’ahir, les de l’avui, les
del demà. Són veus intemporals, universals,
estan per sobre del temps i la distància, no

es regeixen per cap codi històric ni per cap
convenció social. Són veus àgils, profundes,
despertes, infatigables. Joves i fràgils, velles
i atàviques. Suaus com el vellut o aspres
com
la
terra
àrida.
Veus
del
desert, de les
muntanyes, del
pla,
de
les
serralades.
Veus
del
camp, de terres
llunyanes,
dels
pobles i de la
ciutat desolada.
Veus
que
s’entremesclen i
es fonen en un huracà de desitjos i
sentiments contradictoris.
En aquestes nits se sent un lament, un
udol desesperat.
És una veu, llunyana i profunda, des de
les arrels fins a la terra, que lluita per
emergir en crit de ràbia, en cant ancestral
d’alliberament.
És la veu silenciada.
Aquesta és la història de na Maria i és
també la història de desenes, de centenars,
de milers de dones.
Sona el despertador. Les vuit del matí.
La Maria s’aixeca del llit un dia més com
de costum, des de fa més de trenta anys.
És un dia entre deu, entre cent, entre mil
dies, tots iguals els uns als altres, sense cap
altra diferència que el pes del silenci sobre
les espatlles.
La Maria es vesteix, esmorza, endreça la
casa, fa els llits i surt amb pressa cap al
mercat com cada dijous.
Encara li queda posar la rentadora,
estendre la roba, escombrar, fregar, treure
la pols, fer les persianes, el dinar…
En el mirall de l’ascensor es mira a
corre-cuita sense gaire interès i quelcom
des de fa molt temps la sorprèn .
No reconeix la dona que des de l’altre
costat del mirall l’observa perplexa, amb
incredulitat.

Una desconeguda de mirada absent i
rostre cansat la mira inexpressiva sota les
múltiples capes de maquillatge.
Els ulls de la desconeguda es claven
dins els seus ulls, ben endins, com un
ganivet molt esmolat.
No es reconeix. La soledat l’envaeix per
dins com una boira espessa i llefiscosa i a
poc a poc es va convertint en un sentiment
de ràbia continguda. Una ràbia continguda
que arrossega des de fa setmanes, mesos,
anys…
Ja és a baix. La Maria creua el carrer i
travessa la plaça dels geranis.
Li evoca tants records aquella plaça…
De petita sortia a passejar amb sa mare i es
quedaven llargues estones a la plaça
donant de menjar als coloms i gronxant-se
amunt, amunt, fins a tocar el cel…
«És estrany, ara veig aquells dies tan
llunyans com si d’una pel·lícula es tractés.
Com si no fos jo aquella nena de trenes que
somiava fer la volta al món en un vaixell
pirata. Com si no fossin meus aquells
records…»
L’atmosfera està carregada i la xafogor
es fa insuportable. La Maria fa una alenada
ben forta, però l’oxigen que li arriba als
pulmons la deixa encara més buida.
L’aire és dens, irrespirable.
S’asseu en un banc de pedra i es queda
immòbil amb la mirada perduda, fixa en
algun punt inexistent.
Un tel de fum i pol·lució enterboleix la
ciutat. Els geranis estan mustis i han perdut
el color. Sembla que ningú els rega, que
ningú en té cura ja.
Fa un dia gris, fosc. Però no tan gris ni
tan fosc com el fons del pou del seu dolor...
«- Perdoni senyora, que té hora?» Li
demana de sobte una jove.
«-Sí, és clar. Les dotze.» Les dotze! La
Maria s’aixeca del banc a corre-cuita i
abandona els seus pensaments. Fa tard.
Encara li queda una interminable jornada
d’obligacions domèstiques no remunerades.
Mira de reüll els geranis i de sobte un
instint de supervivència i lucidesa la fa
desitjar durant un instant evadir-se, fugir,
oblidar aquest malson…
Començar de nou, extingir el passat,
endinsar-se en un present lliurement escollit
i navegar cap a un futur desconegut
carregat de sorpreses i d’interrogants. Un

llarg camí per recórrer, un llibre amb les
pàgines en blanc on només ella és l’autora
de la seva obra, la protagonista de la seva
vida.
Però la por la venç. La por és més forta
que tot.
La por que sent es troba molt endins,
arrelada fins al fons.
És un sentiment opressiu, asfixiant,
grotesc, que no acaba mai, que la paralitza,
la posseeix, li glaça la sang.
S’apodera del seu ésser i s’estén per tot
el cos fins a reduir-la a una prolongació del
seu propi turment. A una ombra de si
mateixa.
Ja no sap quan el somni esdevingué en
malson ni recorda qui era ella abans de la
por…
Fa tants anys que la du a dins que tot el
seu passat ha quedat diluït rere un núvol
d’imatges indefinides.
Cada cop que tornava a creure en
l’absurda possibilitat d’una reconciliació
obtenia per resposta la indiferència o el
puny.
Per no embogir va acabar acceptant la
violència com un fet rutinari, una realitat
quotidiana.
Va acabar acceptant tota classe
d’humiliacions en públic i en privat amb una
resignació aparentment absoluta, justificantlo sempre amb mil pretextos que en el fons
ni ella es creia.
Recorda aquell maleït dia com si fos ahir
.
Ell
s’emborratxà
i
després
de
menysprear-la davant tothom, a casa li
destrossà el cos i la dignitat.
Aquell dia es trencà tot, fins a l’últim bri
del seu orgull. Aquell dia ella morí. Morí per
dins. I amb la seva mort enterrà l’última
llavor de l’esperança.
Ara un nus d’impotència la lliga al seu
present. Un present esclau fruit d’un passat
imposat. Una existència mutilada.
Una vida que ella no va triar, que ni tan
sols és la seva, que li fou arrabassada als
disset anys quan es quedà prenyada i
família i convencions l’obligaren a casar-se.
Quan hagué de pujar quatre fills amb tot el
pes de la família i d’un torturador adjudicat
com a marit.
Dona desconeguda de tu mateixa, qui
ets? En què t’han convertit?
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La Maria agafa l’ascensor i a l’altra
banda del mirall la dona desconeguda
l’observa des de molt lluny, a través del seu
reflex.
Els somnis adolescents van quedar
fossilitzats en el temps, englotits dins un sac
de mentides i silencis.
Ja no aconsegueix recordar on es quedà
la noia desperta i inquieta que un dia fou.
Se sent sola, esgotada, vençuda,
atrapada...
Com l’ocell moribund que ha viscut entre
reixes i desitja morir en llibertat.
Un riu de llàgrimes se li escapa dels
seus ulls sense somnis com s’escapa la vida
pels laberints del dolor. L’ascensor ja és a
dalt.
La Maria s’eixuga les llàgrimes negres
de rímel i d’impotència i es mossega el
puny. «Tant de bo no hagi arribat...»
De la gola li brota un sospir profund i
silenciós, una espina clavada que la ofega
lentament i la deixa sense alè .
Se sent una estranya de si mateixa.
Maria observa el seu reflex des de l’altre
costat del mirall en un últim intent d’amagar
rere el maquillatge el que no pot amagar a
dins seu. Ja és a casa, a la presó.
Entra mecànicament dins la llar. A fora
han quedat tots els records i enyorances.
Una ràfega d’aire gelat s’ha infiltrat dins
la casa. A fora comença a ploure.
A dins seu fa segles que no surt el sol.
Maria guaita per la finestra i albira la
plaça dels geranis. «Que petita i insignificant
es veu la vida des d’aquí dalt»...
A
baix,
en
una
engronsadora
desgavellada, una nena amb trenes es
gronxa i riu sota la pluja, tot mirant el cel…
Les orenetes de l’església de Sant Pere
s’afanyen neguitoses amb els últims
preparatius per a emprendre el vol cap a
terres més càlides. L’hivern s’acosta.
De sobte Maria sent un soroll, unes
passes potser. «No si us plau, que no sigui
ell… No he tingut temps de fer res per
menjar...»
La clau dins el pany. El grinyol de la
porta es fa inconfusible.
A continuació una portada. Ja és aquí.
Maria comença a tremolar com una fulla
de tardor. Les dents li repiquen unes contra
les altres, el cor li surt per la boca, els ulls
s’emboiren, el cap li dóna cent mil voltes,

una suor freda li recorre tot el cos, des dels
peus fins al clatell.
La por. El pànic la paralitza... Fugir, fugir,
fugir...
Desaparèixer per sempre més. Trencar
el malson. Despertar lluny, molt lluny de les
tenebres, en algun màgic indret on no calgui
tenir por de viure, amagar-se de res, fugir de
ningú...
A fora, una oreneta perduda vola sense
saber cap a on fins que desapareix en la
llunyania... «Espera’m, que vinc amb tu...»
Llavors la por s’esvaeix, a la fi...
La porta de la cambra s’obre bruscament
i ell irromp a dins amb una portada. Però ja
és massa tard per a una altra escena de
terror. La Maria ja no hi és.
Ha marxat volant amb els ocells...
A baix, una rotllana de gent comença a
envoltar el seu cos sense vida.
Tot està quiet, ha deixat de ploure.
Filla de la por, la teva veu es perd en el
silenci...
Assassins de somnis.
Maltractadors de vides.
Cròniques de massa morts anunciades.

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

B LOCAL:
Palau Reial, 9, 2on (Ciutat)

B PERMANÈNCIES:
De dilluns a divendres
de 19 a 22 hores

B TELÈFON: (971) 726461
B FAX: (971) 726461
B E-MAIL:
estelnegre@gmail.com

BC O R R E S P O N D È N C I A :
ATENEU LLIBERTARI ESTEL NEGRE

Apartat de correus 1566
07080 Ciutat de Mallorca

