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No és d’ara, però difícilment es pot trobar a 
Mallorca, paratges tan desfigurats i llocs tan 
destrossats com els que avui podem observar 
a Andratx. Als darrers 15 anys i especialment 
als darrers tres anys la intensitat constructora 
d’aquest municipi ha assolit nivells 
excepcionals. 
 Andratx figura en el lloc 13 de Mallorca pel 
que fa al nombre d’habitants, mentre que és el 
que fa 16 quant a superfície. No obstant això, 
ocupa el lloc 7è quant a nombre d’habitatges 
visats als darrers 6 anys, i el 2n l’any 2005, 
superat únicament per Palma... Tot un rècord. 
 Aquest creixement s’ha produït de forma 
legal, aprofitant un planejament urbanístic molt 
desenvolupista elaborat els anys 60 i 70 i 
també de forma il·legal, atorgant llicències dins 
sòl rústic com si fos urbà. 
 

Andratx, 
cada pic més semblant a Calvià 

Un indret com Cala Moragues, en set o vuit 
anys, ha quedat absolutament transformat 
sobre la base d’edificar blocs d’apartaments a 
terrenys impossibles, a pinars i a roquissars de 
pendents brutals.  
 D’altra banda, Cala Llamp als anys 60 
inicià un procés d’urbanització. Després d’una 
certa paralització entre els 80 i 90, els darrers 
10 anys s’ha omplert de xalets i apartaments i 
avui costa trobar un bocinet de zona verda.  
 El Port d’Andratx, temps enrere un nucli 
idíl·lic, avui resta massificat i desfigurat i les 
muntanyes que l’envolten replenes 
d’edificacions.  
 Camp de Mar i Biniorella també han patit la 
febre urbanitzadora dels darrers anys, 
acompanyat aquest pic com no podia ser 
d’altra manera, d’un camp de golf.  
 Als nuclis tradicionals d’Andratx, S’Arracó 
s’ha omplert de cases de pisos, adossats, 
vulgaritzant-se.  
 Per últim les àrees rurals del municipi i 
especialment les zones protegides s’han 
anat edificant, moltes (d’elles) de forma 
il·legal. 

Trama per edificar il·legalment 
Emperò el cas d’Andratx ha saltat de forma 
espectacular a les primeres planes de la 
premsa per la intervenció contundent de la 
guàrdia civil a l’Ajuntament, com a 
conseqüència de la investigació que la Fiscalia 
de les Balears havia impulsat de forma 
discreta, des de feia mesos.  
 La Fiscalia ha acusat el batle, l’excap 
d’urbanisme municipal i el zelador d’obres de 
diversos delictes contra l’ordenació del territori, 
prevaricació, falsedat documental... 
 La base d’aquests delictes no és altra que 
una trama per atorgar llicències de construcció 
a terrenys que legalment no són edificables. 
Per això s’organitza tot un seguit de delictes 
sobre la base d’informes i certificats falsos, per 
acabar amb acords del Consistori il·legals tal 
com assenyala l’article 319 i 320 del Codi 
Penal.  
 La utilització fraudulenta de la Llei del sòl 
rústic i la teoria dels falsos sòls urbans són els 
fonaments d’aquesta trama. A partir d’aquí la 
Fiscalia ha acusat aquestes tres persones 
d’altres delictes com el suborn, el blanqueig de 
doblers, el frau a la hisenda pública, etc. 
 

Denúncies del GOB 
Una part de la investigació que de forma 
brillant ha realitzat la Fiscalia de les Balears, 
ho ha estat a causa de la presentació, als 
darrers sis mesos, de prop de quaranta 
denúncies per presumptes delictes urbanístics 
per part del GOB. També presentaren 
denúncies moltes persones a títol individual, 
partits polítics i fins i tot el Consell Insular. 
 

6 tipologies 
de Corrupció Urbanística a Mallorca  

El tema no és nou. L’urbanisme ha estat des 
de sempre font de corrupció, d’enriquiment 
irregular, de tràfec d’influències, d’informació 
privilegiada... Precisament per tot això des de 
fa molts anys s’ha reclamat la transparència 
més absoluta en aquest tema i l’adopció de 
mesures per assegurar un exercici democràtic 
d’aquesta competència.  

 Quan parlam de corrupció urbanística ens 
referim a un seguit d’actuacions amb la finalitat 
d’afavorir interessos particulars gairebé 
sempre contràries als interessos generals. Els 
perdedors de tot això ho són la ciutadania, el 
territori, el paisatge, l’ordenació del territori 
racional, els recursos naturals, etc.  
 Aquests darrers anys hem anat denunciant 
nombrosos casos on es posen en evidència 
actuacions escandaloses a molts de municipis 
de Mallorca, algunes de les quals han estat 
impulsades pel Govern, pel Consell i sobretot 
per ajuntaments. La llista de tipologies 
d’actuacions irregulars és llarga. Vet aquí una 
relació:  
 - Reclassificar terrenys. Es la forma 
habitual d’incrementar les possibilitats 
edificatòries. Terrenys rústics passen a ser 
urbans o urbanitzables sense que aquest fet 
respongui a interessos generals sinó moltes 
vegades com a conseqüència de favors i 
compensacions espúries.  
 - Requalificar terrenys.  Hem vist com en 
moltes ocasions determinats terrenys urbans i 
urbanitzables han augmentat la volumetria 
edificable, els han canviat l’ús i han 
incrementat la seva intensitat, just per afavorir 
interessos particulars.  
 - Atorgament de llicències il·legals. 
Aquesta tipologia ha estat la utilitzada 
habitualment per l’Ajuntament d’Andratx. Ja 
sigui usant de forma fraudulenta la Llei del sòl 
rústic o mitjançant la falsa consideració dels 
terrenys, es donen llicències il·legals partint 
d’informes i certificats falsos.  
 - Trama per permetre indisciplina 
urbanística. A molts de municipis de l’illa la 
tolerància en la indisciplina urbanística 
constitueix no un fet aillat sinó una espècie de 
trama per consentir edificar a terrenys que o no 
tenen superfície suficient o senzillament són 
inedificables. A Sencelles, Santa Maria, 
Pollença, Manacor i Llucmajor, entre molts 
d’altres, s’han denunciat molts de casos de 
tolerància exagerada en la indisciplina 
urbanística.  
 - Informació privilegiada. Conèixer 
amb antelació la classificació o 
qualificació d’uns terrenys suposa una 
informació privilegiada de la qual se’n 
pot fer mal ús i afavorir interessos 
privats en la compra-venda de terrenys. 
És sempre mal de demostrar, però sens 
dubte es un dels casos més habituals 
de corrupció urbanística a les Balears. 
Ha estat molt comentat que la decisió 
de comprar Son Espases Vell va ser 
coneguda amb antelació i determinats 

promotors compraren terrenys als seus 
voltants.  ANDRATX, DESTROSSAT PER 

LA CORRUPCIÓ URBANÍSTICA 

 - Incompatibilitat entre càrrecs públics i 
determinades professions. Per molta de gent 
hi ha professions lligades a la promoció 
immobiliària o a la construcció, que haurien de 
ser absolutament incompatibles amb l’exercici 
de l’activitat pública, especialment batles i 
regidors d’urbanisme. Altres professions 
relacionades amb l’urbanisme que caldria fer 
incompatibles són les de missers i arquitectes. 
Al cas d’Andratx es donava la circumstància 
que Eugenio Hidalgo era batle i regidor 
d’urbanisme i també era promotor immobiliari i 
constructor. 
 

Combatre la corrupció  
ible prendre mesures per Resulta imprescind

combatre la corrupció dins del camp de 
l’urbanisme. Segurament no és una tasca gens 
fàcil, emperò absolutament necessària per al 
nostre futur. A continuació s’enumeren algunes 
mesures mínimes: 
 - Més controls administratius. Per part 
del Consell i del Govern s’han de seguir de 
prop els acords municipals, especialment els 
urbanístics.  
 - Controls polítics. Els partits polítics no 
han d’esperar que actuï la justícia per prendre 
mesures disciplinàries.  
 - Participació ciutadana. La participació 
de veïnats, associacions i agents socials 
diversos en l’acció política i municipal.  
 - Règim d’incompatibilitats clars. No 
hauria de ser possible que els càrrecs polítics 
mantenguin activitats econòmiques i 
professionals relacionades amb l’urbanisme.  
 - En definitiva, transparència. La 
corrupció política se fonamenta entre moltes 
coses en l’obscurantisme, en la manca de 
transparència. En temes urbanístics la 
transparència és la millor garantia de netedat. 
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Estem sentint parlar darrerament d’allò que 
s’ha batejat com «procés per a la 
recuperació de la Memòria Històrica». Els 
col·lectius i les persones que hi treballen, 
persegueixen recobrar la memòria i dignitat 
arravatada pel franquisme durant tots els 
anys de guerra i de dictadura. Els familiars 
dels morts o els testimonis vius d’aquells 
temps, prenen veu reclamant la justícia que 
mai no arribà a complir-se per mor de les 
barbaritats comeses pel règim oligàrquic de 
Franco. 
 Una vegada comença el període de 
Transició a l’Estat espanyol, s’alcen les veus 
callades durant dècades de repressió i 
s’inicia aquest procés de recuperació de la 
memòria. Per una banda tenim la devolució 
dels béns confiscats pel franquisme segons 
la llei promulgada en el seu dia sota el nom 
de «Llei de responsabilitat política», i per 
altra el reconeixement de totes aquelles 
persones que visqueren i moriren en lluita 
per un ideal. Són dues tasques en 
consonància, encara que la qüestió que es 
refereix al patrimoni es durà a terme d’una 
altra manera i molts cops des d’altres 
àmbits. 
 És a partir de l’any 1976 quan varen 
començar les primeres negociacions entre 
l’Estat i les organitzacions per a la devolució 
del patrimoni, ja fossin béns documentals, 
arxius o immobles. En aquestes taules de 
negociacions intervindrien tots aquells 
partits i sindicats històrics, els quals prenen 
aquesta categoria per ser part viva del 
passat. Totes aquestes organitzacions 
haurien de rebre les compensacions dels 
béns confiscats pel franquisme. Les dues 
grans centrals sindicals que aglutinaven 
l’obrerisme en aquest país en el primer terç 
del segle passat, la UGT i la mateixa CNT, 
venien avalades per la història i esperaven 
recuperar tot allò que per legítim dret 
pertanyia a la classe treballadora. 
 D’unes negociacions que es 
pressuposaven justes, tot i trobar-se en 

moments delicats i d’incertesa a causa del 
procés de transició històrica d’un règim de 
poder cap a un altre, en el qual es trobava 
immersa la societat, la CNT ja partia amb 
una sèrie de desavantatges respecte a les 
altres organitzacions. En una primera etapa 
ens acompanyava l’estigma del passat; les 
vagues salvatges i les lluites ferotges, també 
la tradició anàrquica que ens caracteritza i el 
suport per part de la classe treballadora que 
va tenir el sindicat en el moment del seu 
rellançament. Tots aquests factors feien 
preveure des d’un primer moment, que no 
es mostrarien justes les negociacions per 
aconseguir el patrimoni, ja que l’Estat no 
voldria contribuir al creixement d’un gegant 
que en el passat atemorí els poderosos.  
 Amb el temps vàrem anar posicionant-
nos cadascun al seu lloc, i és que en el si de 
l’Estat espanyol, s’estava gestant un nou 
model de societat, on poques coses feien 
recordar la dels anys gloriosos de 
l’anarcosindicalisme. 
 La CNT en el seu nou renéixer va 
renunciar als pactes socials i al seguidisme 
del poder que molts altres practicaven, va 
rebutjar la participació en el joc democràtic 
del capitalisme, i va marcar una trajectòria 
ferma sota els principis que des de un 
primer moment ens van caracteritzar. Les 
conseqüències de postulats tant clars i 
conseqüents, a més d’altres factors externs 
al llarg dels anys, van ser l’aïllament i una 
marginalitat fortament marcada. Aquesta 
situació provocà el desencant dels 
treballadors i les conseqüències 
començaven a ser visibles. Descensos dels 
conflictes laborals, també de l’afiliació, 
pèrdua del referent social, etc.  
 Tot això barrejat amb els nous models 
socialdemòcrates que s’instauren a 
Occident, prenent la figura dels sindicats 
com a prolongacions del poder i no com a 
eines de classe per aconseguir canvis 
socials, converteix el sindicalisme en un 
complement de la col·laboració de classes, 

un sindicalisme de serveis. En aquest model 
s’erigeix la UGT com a primer exponent en 
funcions de sindicat d’Estat. Com a 
recompensa a la docilitat que mostrava i 
l’exemple que ofereix, foren privilegiats en la 
repartició dels béns històrics que pertanyien 
a les dues centrals sindicals històriques. 

ALLÒ QUE FRANCO VA ROBAR,
LA DEMOCRÀCIA S’HO VA QUEDAR

 Tant el Patrimoni Històric, com el 
Patrimoni Sindical Acumulat —aquest darrer 
era l’aconseguit amb les cotitzacions 
imposades als treballadors per el Sindicat 
vertical en temps de la dictadura— van 
afavorir la UGT i els sindicats que complien 
les ordres del poder.  
 Les negociacions sempre es veren 
condicionades per un o altre factor, tant pel 
temor que la CNT tornès a ser el sindicat 
revolucionari que fou, o per la seguretat i 
prepotència amb la qual es comportà l’Estat 
en veure com es convertia en un sindicat 
marginal.  
 Hem estat desafavorits en el repartiment 
del patrimoni, se’ns ha exclòs per complet, i 
allò que se’ns ha retornat no té res a veure 
amb allò que per legítim dret ens pertany. 
 Així doncs, en el cas que ens afecta, 
l’edifici del carrer Font i Monteros de Ciutat, 
que antigament albergava els Jutjats 
Socials, va ser catalogat com a Patrimoni 
Sindical Acumulat i es va adjudicar 
íntegrament al sindicat UGT. Per què la 

CNT no ha pogut accedir al repartiment 
d’aquest patrimoni acumulat? 
 Enfront de la negativa de donar-nos allò 
que hauria de ser nostre, fa cinc anys vàrem 
prendre aquell espai, vàrem ocupar el 
primer pis de l’edifici per fer-hi la seu de 
nostre sindicat. La Delegació del Govern a 
Mallorca capitanejada per l’ara batlessa 
Catalina Cirer va ordenar a la Policia 
Nacional el desallotjament de l’immoble. Les 
conseqüències han estat diversos 
processos judicials oberts a companys i 
companyes els quals ara afronten dures 
penes. 
 Se’ns segueix excloent sistemàticament 
del repartiment dels béns patrimonials i 
encara ara se’ns segueixen negant. I és la 
prepotència i l’arrogància del poder la que fa 
que l’immoble continuï encara buit i en 
desús. Des de CNT encara seguim 
reclamant la devolució del Patrimoni Sindical 
Acumulat, a més de l’absolució dels 
companys encausats en aquest procés. No 
aturarem fins que se’ns torni tot allò que 
pertany a la classe treballadora i no a les 
burocràcies del poder. 
 

Juan Ant. González 
Secretari de Premsa i Propaganda 

SOV CNT Palma  



Estem sentint parlar darrerament d’allò que 
s’ha batejat com «procés per a la 
recuperació de la Memòria Històrica». Els 
col·lectius i les persones que hi treballen, 
persegueixen recobrar la memòria i dignitat 
arravatada pel franquisme durant tots els 
anys de guerra i de dictadura. Els familiars 
dels morts o els testimonis vius d’aquells 
temps, prenen veu reclamant la justícia que 
mai no arribà a complir-se per mor de les 
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per un ideal. Són dues tasques en 
consonància, encara que la qüestió que es 
refereix al patrimoni es durà a terme d’una 
altra manera i molts cops des d’altres 
àmbits. 
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negociacions intervindrien tots aquells 
partits i sindicats històrics, els quals prenen 
aquesta categoria per ser part viva del 
passat. Totes aquestes organitzacions 
haurien de rebre les compensacions dels 
béns confiscats pel franquisme. Les dues 
grans centrals sindicals que aglutinaven 
l’obrerisme en aquest país en el primer terç 
del segle passat, la UGT i la mateixa CNT, 
venien avalades per la història i esperaven 
recuperar tot allò que per legítim dret 
pertanyia a la classe treballadora. 
 D’unes negociacions que es 
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moments delicats i d’incertesa a causa del 
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primer pis de l’edifici per fer-hi la seu de 
nostre sindicat. La Delegació del Govern a 
Mallorca capitanejada per l’ara batlessa 
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encara ara se’ns segueixen negant. I és la 
prepotència i l’arrogància del poder la que fa 
que l’immoble continuï encara buit i en 
desús. Des de CNT encara seguim 
reclamant la devolució del Patrimoni Sindical 
Acumulat, a més de l’absolució dels 
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BASCOFALANGISTES
ETA, el tòtem macabre més assassí dels 
últims quaranta anys, prenent el relleu 
històric a les esquadres de requetès, 
carlistons i falangistes, ha tornat a la seva 
relació de privilegi amb els sectors més 
nazis de la societat espanyola, xalests 
després de l’atemptat i la possibilitat de 
sortir del pou on ells mateixos s’havien 

enterrat. De Juana Chaos i Inestrilles; dues 
cares, la mateixa moneda. 
 Els feixistes espanyols i els feixistes 
bascos, alegres i desprejudiciats, impasible 
el ademán, coincideixen en els racons 
insondables del camí a enlloc i no tenen cap 
mania a assassinar equatorians o el que 
calgui. La transformació lenta i progressiva 
d’ETA ha arribat al seu fi. Ja són 
bascofalangistes. 
 Quan ETA es va oposar al franquisme, 
amb les armes a la mà, tot assassinant 
torturadors juntament a enemics polítics o 
gents innocents que «passaven per allà», 
una part considerable de la societat basca, 
fins i tot de l’espanyola, va fer costat a les 
aspiracions d’aquells primigenis
«llibertadors», gudaris, resistents organitzats 
contra el nacionalcatolicisme que va omplir 

el país de fosses comunes, processos, 
presons i cunetes tenebroses. Leopoldo 
María Panero, el lúcid poeta que va estar 
anys internat al psiquiàtric de Mondragón, 
va gosar dir en veu alta allò que molts 
pensaven: ETA va ser l’única oposició real 
al franquisme. No era veritat, és clar. Però hi 
feia a prop. Carrero Blanco podria aportar 

aquí la seva opinió juntament a 
la dels encarregats de 
l’ambaixada nord-americana a 
Madrid, a escassos metres 
d’on va volar el comandant. 

aquí la seva opinió juntament a 
la dels encarregats de 
l’ambaixada nord-americana a 
Madrid, a escassos metres 
d’on va volar el comandant. 

 

Segells postals emesos pel Govern basc en plena Guerra Civil (1937).
Les connotacions de l’esvàstica en aquells anys són ben conegudes… 

 

 Que l’Estat espanyol sigui estúpid i 
incapaç d’assumir els presumibles desigs 
d’independència i d’autodeterminació 
d’Euskadi és un problema greu. Que les 
bascofalangistes d’ETA siguin incapaços 

d’assumir la seva petitesa, el seu fracàs i la 
seva fi, és una tragèdia. 
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d’independència i d’autodeterminació 
d’Euskadi és un problema greu. Que les 
bascofalangistes d’ETA siguin incapaços 

d’assumir la seva petitesa, el seu fracàs i la 
seva fi, és una tragèdia.  Franco, assassí de 

masses, mai no podria posar fi 
a ETA ja que el seu sistema 
era el mateix, falca de la 
mateixa fusta; imposar-se per 
la sang, la irracionalitat i el 
terror. La repressió salvatge 
als pobles de Euskadi va 
donar el seu fruit; ETA estaria 
legitimada molts anys gràcies 
a la tasca de la Guàrdia Civil i 
de la policia: tortures, segrests, 
violacions, assassinats... Els 
germans, els veïns, els amics 

o simplement els coneguts d’aquells que 
patiren la repressió s’unirien a l’organització 
amb un llaç gairebé indestructible; tenien 
raó. A l’altra banda de la línia invisible 
l’enemic odiat raonava exactament igual. Al 
cementiri hi havia tombes que així ho 
demostraven. Els màrtirs es multiplicaren 
gràcies a Galindos, Potros i altres bèsties 
salvatges, d’educació exquisida i modals 
refinats, a sou de l’Estat o de l’organització. 
La maquinària de les clavegueres 
funcionava a tot drap i el ventilador que 
escampa la merda esquitxava tothom, a uns 
més i a altres menys. 

 Franco, assassí de 
masses, mai no podria posar fi 
a ETA ja que el seu sistema 
era el mateix, falca de la 
mateixa fusta; imposar-se per 
la sang, la irracionalitat i el 
terror. La repressió salvatge 
als pobles de Euskadi va 
donar el seu fruit; ETA estaria 
legitimada molts anys gràcies 
a la tasca de la Guàrdia Civil i 
de la policia: tortures, segrests, 
violacions, assassinats... Els 
germans, els veïns, els amics 

o simplement els coneguts d’aquells que 
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La maquinària de les clavegueres 
funcionava a tot drap i el ventilador que 
escampa la merda esquitxava tothom, a uns 
més i a altres menys. 

 El component marxista d’ETA, 
importantíssim en altres èpoques, és avui 
pur folklore; ningú no hi creu, encara que ho 
proclamin per necessitats del guió, en una 
Euskadi marxistaleninista. El nacionalisme 
més patrioter és va fer l’amo de l’aparell de 
l’organització, dels carrers de Bilbo, Donosti, 
Gasteix, Irun o Mutriku, la serp va produir un 
verí cada cop més sofisticat, les banderes, 
les metralletes i tota la iconografia de la 
lluita armada va poblar l’imaginari dels futurs 
activistes, aquests que premerien el gallet o 
el botó de la bomba amb la mateixa fredor 
amb la qual el botxí premia la gola de 
l’ajusticiat al garrot vil. 

 El component marxista d’ETA, 
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l’ajusticiat al garrot vil. 
 Les víctimes són incomptables i 
indiferenciables. Morir i matar per la ikurriña 
o la rojigualda; un patriota, un idiota 
(perillós). Acusar el Govern de la tornada 
dels euskalfatxes és d’una neciesa que 
espanta, propera a la imbecil·litat. L’Estat 
espanyol, com tots, com ho seria el futur 
Estat basc, és sagnant, injust, hipòcrita, 
traïdor. Govern i Estat, no són la mateixa 
cosa, obvietat que convé repetir. Anomenar 
feixista Zapatero només seria possible 
deformant el significat del vocable fins límits 
absurds. Anomenar feixistes els dirigents 
d’ETA, com abans Damborenea, Vera, 
Amedo i altres semblants, fins i tot X 
González, sols requereix descriure la 
realitat. Si ETA s’estima més negociar amb 

Aznar i altres feixistes com ells és el seu 
problema. Ambdós són enemics de 
l’internacionalisme, de la llibertat, de la 
fraternitat. Enemics perillosos. 
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Aznar i altres feixistes com ells és el seu 
problema. Ambdós són enemics de 
l’internacionalisme, de la llibertat, de la 
fraternitat. Enemics perillosos. 
 ETA ha arribat al final del camí. 
Assenyalen el Govern, igual que la COPE, 
El Mundo, l’AVT o l’ABC, com a ploraneres 
de cartró pedra culpant altres de la seva 
miopia, el seu cretinisme, el seu feixisme 
recognoscible. Ells que s’han passat la vida 
acusant la resta de feixistes acompleixen les 
mateixes premisses que els patriotes 
falangistes. La serp agermanada amb el 
yugo y las flechas. Bascofalangistes. 
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BASCOFALANGISTES
ETA, el tòtem macabre més assassí dels 
últims quaranta anys, prenent el relleu 
històric a les esquadres de requetès, 
carlistons i falangistes, ha tornat a la seva 
relació de privilegi amb els sectors més 
nazis de la societat espanyola, xalests 
després de l’atemptat i la possibilitat de 
sortir del pou on ells mateixos s’havien 

enterrat. De Juana Chaos i Inestrilles; dues 
cares, la mateixa moneda. 
 Els feixistes espanyols i els feixistes 
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el ademán, coincideixen en els racons 
insondables del camí a enlloc i no tenen cap 
mania a assassinar equatorians o el que 
calgui. La transformació lenta i progressiva 
d’ETA ha arribat al seu fi. Ja són 
bascofalangistes. 
 Quan ETA es va oposar al franquisme, 
amb les armes a la mà, tot assassinant 
torturadors juntament a enemics polítics o 
gents innocents que «passaven per allà», 
una part considerable de la societat basca, 
fins i tot de l’espanyola, va fer costat a les 
aspiracions d’aquells primigenis
«llibertadors», gudaris, resistents organitzats 
contra el nacionalcatolicisme que va omplir 

el país de fosses comunes, processos, 
presons i cunetes tenebroses. Leopoldo 
María Panero, el lúcid poeta que va estar 
anys internat al psiquiàtric de Mondragón, 
va gosar dir en veu alta allò que molts 
pensaven: ETA va ser l’única oposició real 
al franquisme. No era veritat, és clar. Però hi 
feia a prop. Carrero Blanco podria aportar 

aquí la seva opinió juntament a 
la dels encarregats de 
l’ambaixada nord-americana a 
Madrid, a escassos metres 
d’on va volar el comandant. 
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Segells postals emesos pel Govern basc en plena Guerra Civil (1937).
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incapaç d’assumir els presumibles desigs 
d’independència i d’autodeterminació 
d’Euskadi és un problema greu. Que les 
bascofalangistes d’ETA siguin incapaços 

d’assumir la seva petitesa, el seu fracàs i la 
seva fi, és una tragèdia. 
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mateixa fusta; imposar-se per 
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terror. La repressió salvatge 
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legitimada molts anys gràcies 
a la tasca de la Guàrdia Civil i 
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germans, els veïns, els amics 

o simplement els coneguts d’aquells que 
patiren la repressió s’unirien a l’organització 
amb un llaç gairebé indestructible; tenien 
raó. A l’altra banda de la línia invisible 
l’enemic odiat raonava exactament igual. Al 
cementiri hi havia tombes que així ho 
demostraven. Els màrtirs es multiplicaren 
gràcies a Galindos, Potros i altres bèsties 
salvatges, d’educació exquisida i modals 
refinats, a sou de l’Estat o de l’organització. 
La maquinària de les clavegueres 
funcionava a tot drap i el ventilador que 
escampa la merda esquitxava tothom, a uns 
més i a altres menys. 
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verí cada cop més sofisticat, les banderes, 
les metralletes i tota la iconografia de la 
lluita armada va poblar l’imaginari dels futurs 
activistes, aquests que premerien el gallet o 
el botó de la bomba amb la mateixa fredor 
amb la qual el botxí premia la gola de 
l’ajusticiat al garrot vil. 
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 Les víctimes són incomptables i 
indiferenciables. Morir i matar per la ikurriña 
o la rojigualda; un patriota, un idiota 
(perillós). Acusar el Govern de la tornada 
dels euskalfatxes és d’una neciesa que 
espanta, propera a la imbecil·litat. L’Estat 
espanyol, com tots, com ho seria el futur 
Estat basc, és sagnant, injust, hipòcrita, 
traïdor. Govern i Estat, no són la mateixa 
cosa, obvietat que convé repetir. Anomenar 
feixista Zapatero només seria possible 
deformant el significat del vocable fins límits 
absurds. Anomenar feixistes els dirigents 
d’ETA, com abans Damborenea, Vera, 
Amedo i altres semblants, fins i tot X 
González, sols requereix descriure la 
realitat. Si ETA s’estima més negociar amb 

Aznar i altres feixistes com ells és el seu 
problema. Ambdós són enemics de 
l’internacionalisme, de la llibertat, de la 
fraternitat. Enemics perillosos. 
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 ETA ha arribat al final del camí. 
Assenyalen el Govern, igual que la COPE, 
El Mundo, l’AVT o l’ABC, com a ploraneres 
de cartró pedra culpant altres de la seva 
miopia, el seu cretinisme, el seu feixisme 
recognoscible. Ells que s’han passat la vida 
acusant la resta de feixistes acompleixen les 
mateixes premisses que els patriotes 
falangistes. La serp agermanada amb el 
yugo y las flechas. Bascofalangistes. 
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Les afirmacions de la religió no poden ser 
objecte de coneixement teòric. El sentiment 
per part de l’home de la consciència de la seva 
culpa constant i de la seva aspiració a la 
felicitat engendren en ell la fe en un déu que 
castiga i ama; però no pot haver-hi proves de 
la veracitat d’aquesta fe. Tots els dogmes de 
les religions resulten, a la llum d’aquesta 
concepció, subjectius i arbitraris. 
 La raó i l’experiència històrica demostren 
que el prejudici religiós constitueix un seriós 
obstacle per al ple 
desenvolupament 
de la llibertat i de la 
felicitat dels 
individus. Els 
portaveus de la 
irracionalitat 
exigeixen fe i 
submissió sota el 
temor d’una futura catàstrofe escatològica, 
operant amb amenaces de turments infernals i 
amb promeses de gaudis paradisíacs. 
 Condicionada pel seu poder hipnòtic, gran 
part de la humanitat segueix encadenada a 
aquesta ficció, essent a la vegada còmplices i 
víctimes de l’engany en massa representat per 
les religions. L’alliberament d’aquestes 
cadenes espirituals té un significat decisiu en 
el desenvolupament de la societat i en el 
procés d’alliberament de l’ésser humà. Per 
això, la lluita contra la religió no es pot limitar 
només a l’esfera política o econòmica. Ha de 
tenir inevitablement com a base una nova 
cosmovisió i una nova actitud ètica, orientada 
contra la ideologia totalitària religiosa. Enfront 
de la barbàrie representada pels dogmatisme, 
proposem un retorn de la raó, una nova visió 
de la realitat i de la voluntat d’alliberar els 
individus de les faules derivades del 
pensament màgic. 
 El desenvolupament del pensament ateu 
ha estat històricament tortuós i contradictori. 
Però les manifestacions d’aquest 
desenvolupament han estat eslavons cap a 
l’ateisme conseqüent. Davant el judici de la 
raó, la religió en el seu conjunt resulta 
decididament condemnada. No obstant això, la 
superstició religiosa organitzada encara manté 
estretes aliances amb el poder polític i 
econòmic, amb la moral i amb la cultura. Tal 

superstició permet i sustenta l’influx que la 
irracionalitat exerceix sobre la nostra època, en 
forma d’integrismes i de fonamentalismes. 
 Certes formes d’oposició a les condicions 
establertes no són efectives sinó a través 
d’una col·lectivització de l’esforç. Pretenem 
donar forma un moviment ateu global, que es 
doti d’uns objectius concrets i que planifiqui les 
seves actuacions públiques. Pensem que mai 
no s’ha donat a l’ateisme la importància que 
posseeix com a fonament de les bases 

científiques, 
polítiques i 

filosòfiques 
d’Occident. Cal 
aprofundir en els 
fonaments històrics, 

sociològics, 
psicològics i 
filosòfics de 

l’ateisme, seccionar les arrels de la nostra 
heretada moral judeocristiana i analitzar 
críticament el paper que la religiositat ha 
exercit i exerceix sobre la conducta social. 
 Estem convençuts del paper de l’ateisme 
com a catalitzador de forces transformadores. 
La Federació Internacional d’Ateus (FIDA) està 
integrada per homes i dones segurs de la 
necessitat de prescindir de la idea de déus, de 
combatre l’error fatal d’aquesta creença i 
d’acotar progressivament la influència de les 
religions i de les seves ideologies afins en les 
nostres respectives societats. A través seu 
serà possible canalitzar de forma positiva la 
nostra capacitat d’anàlisi i de resposta davant 
l’amenaça representada per la religiositat i pel 
prejudici idealista per al ple desenvolupament 
dels drets i llibertats civils en els sistemes 
polítics en els quals habitem. És un pas 
imprescindible en la formació d’una societat 
més crítica, conscient, lliure i autònoma, capaç 
d’enfrontar-se col·lectivament i coherentment a 
la pressió exercida per l’obscurantisme religiós. 
 El pensament lliure no es deté davant el 
fetitxisme. Ha arribat el moment de convergir 
en una associació atea internacional, que es 
concreti en una lúcida i efectiva conspiració 
contra tota mena d’irracionalisme. 
 

Federació Internacional d’Ateus (FIDA) 
www.federacionatea.org 
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Manifest públic de la FIDA 



25 ANYS DE L’ALTRA MOVIDA MADRILEÑA

La Comunitat de Madrid ha preparat un 
macroesdeveniment de gairebé tres mesos de 
durada en homenatge a la movida madrilenya, 
prenent com a referència el llegendari concert 
de la primavera de 1981. 
 Aquest aniversari que, amb vernís tou i 
sensibler, recupera els aspectes més banals 
d’aquells anys, té com a 
icones la cantant Alaska 
—ara comentarista de 
premsa rosa en la COPE, 
al costat de Jiménez 
Lozanitos) i Fabio 
MacNamara —que pretén 
substituir Norma Duval 
com a l’«artista» de la 
dreta. 
 Però, què hi ha de cert 
en aquesta versió oficial 
que se’ns vol vendre de la 
movida? Aquesta versió 
en la qual aquells anys són representats com a 
el període més «popular i creatiu» de la vida 
madrilenya i en la qual una joventut «innocent i 
alegre» se  sumia en la voràgine d’un 
hedonisme consumista al ritme de les tornades 
de les cançons de Mecano i dels Pegamoides? 
 La veritat és que el fenomen de la movida 
va ser molt més complex que aquest revival 
nostàlgic que ens venen. Tenim, per una 
banda, «la movida», transformada en mite i 
convertida en rendible objecte de culte i de 
consum, que amb un aire warholià es movia 
entre les elegants cases-estudi de Pérez 
Minués, Ouka Lele i Carlos Berlanga, les 
galeries Buades, Moriarty o Vijande i les 
terrasses de la Castellana; i aquella altra 
movida, molt més rabiosament moderna, que 
es forjava als barris, en l’espontaneïtat lúdica i 
creativa d’alguns locals de concerts i, no 
l’oblidem, en el compromís polític. Si un llegeix 
les cròniques que publiquen aquest dies els 
mitjans de comunicació sobre aquells anys de 
la movida, es té la sensació que tot Madrid 
s’aixecava devorant revistes i fanzines i que La 
Bola de Cristal o La edad de oro eren els OT o 
Gran Hermano d’aquells anys pel seu nivell 
d’audiència. 
 La movida que ens venen com a popular i 
multitudinària era en realitat un món cultural, i 
en molts casos també econòmicament parlant 
força elitista, que es va limitar a fer una 
adaptació autòctona de la vessant més 
estètica i menys polititzada dels corrents 
artístics i musicals del moment (del punk a la 

Factory de Warhol). Les referències a 
pel·lícules de culte, les ressonàncies a 
Cocteau, els situacionistes, Jünger o Foucault, 
les monges psicotròpiques i les pornodrags —
molt en la línia de les produccions de la 
Factory—, etc., no eren més que cites culturals 
a l’abast d’uns pocs. 

 Als barris de la perifèria 
(La Elipa, San Blas, 
Vallecas) i a les sales com 
Canciller sonava el hard 
rock, el heavy metal o el
Chunguitos, i figures com
«la abuela del rock» eren e
més allunyat del glamou
trash novaiorquès 
londinenc d’Alaska
MacNamara o Bonezzi. 
 A part d’aquest matís, é
innegable l’ingeni i la fresco
de moltes cançons

pel·lícules i art lligats a la movida. Els quadre
de les Costus, les poesies d’Eduardo Har
Ibars, els diumenges del Rastro o les nits d
porros per Malasaña serien impensables a
Madrid actual de misses a la Plaça Majo
processons i manifestacions del Fòrum de l
Família o de l’AVT. 

McNamara i la seva nova 
«banda» del PP 

 Per tot això cal fer recordar als qu
organitzen aquest homenatge que la movid
era molt més del que aquests dies ens vole
mostrar. El Madrid dels 80 era també el de le
primeres marxes en massa contra l’OTAN, d
l’exhibició de marietes i bolleres a le
manifestacions del Primer de Maig, de le
Coordinadores de Barris, del Manifest d
Villaverde que va donar lloc a la Coordinador
Estatal de Ràdios Lliures, de les campanye
de la Coordinadora pro avortament de
Moviment Feminista i, sobretot, de la lliberta
d’usar l’espai públic per crear solidaritat 
també per divertir-se. 
 Era un Madrid amb una constant ebullici
d’idees i d’alternatives on una societat sortid
d’una tètrica dictadura buscav
desesperadament, com algú va dir, patir un
indigestió de llibertat. 
 Encara que sembli impossible, hi va have
un temps que a Madrid era possible escolta
en un parc públic a Morrisey i The Smith
cantar les estrofes de This charming ma
sense que des dels púlpits de l’Almudena 
des d’alguna regidoria de l’Ajuntament se’n
condemnés al foc etern. 

Xoan Vázque
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SOBRE HOMOSEXUALITAT I HOMOFÒBIA
La UIB organitza un cicle de conferències sobre homosexualitat i homofòbia

Amb la intenció d’ampliar l’oferta cultural i 
promoure la participació dels universitaris en 
temes socials actuals, un grup d’estudiants 
de la Universitat de les Illes Balears, amb el 
suport del Departament de Filosofia i Treball 
Social, ha preparat un cicle de conferències 
al voltant de l’homosexualitat. Aquesta 
iniciativa sociocultural 
forma part d’un projecte 
més ampli anomenat 
Aliança de Sexualitats. 
Per fer-nos una idea del 
projecte, Estel Negre 
parla amb un dels seus 
coordinadors, Antoni J. 
Aguiló.   
 
Vostè és un dels 
coordinadors del 
projecte Aliança de 
Sexualitats, en què 
consisteix? 
L’Aliança de Sexualitats 
és una iniciativa 
nascuda d’estudiants 
universitaris. Pretén ser 
un fòrum d’encontre i 
discussió que té com a 
objectiu principal 
reflexionar de manera 
crítica sobre els grans temes que han 
configurat i configuren les nostres idees, 
visions i actituds respecte a la sexualitat. La 
novetat d’aquest projecte està en el fet 
d’impulsar en l’àmbit universitari una reflexió 
sobre qüestions que envolten el món de la 
sexualitat, com la diversitat sexual, el paper 
de l’erotisme i la pornografia, el comerç 
sexual o la violència de gènere, entre 
d’altres. Per començar hem preparat un 
cicle de conferències que intentarà 
aproximar-se al tema de l’homosexualitat. 
 
Quin interès pot tenir el públic 
universitari en temes de sexualitat? 
Crec que tant el públic universitari com el no 
universitari hi pot estar molt interessat. En 
qüestions de sexualitat estan involucrats 

aspectes físics, sentimentals i socials de 
l’ésser humà. Són temes que d’una o altra 
manera ens afecten a tots. Per això crec 
que els temes referents a sexualitat no 
poden quedar restringits només als 
consultoris sexuals o sentimentals, sinó que 
també han de ser objecte de reflexió 

pública. 
 
Quins objectius té el 
cicle de conferències 
que coordina? Què 
pot oferir als 
assistents? 
D’una banda hi ha un 
objectiu formatiu, que 
pretén oferir continguts 
útils i eines crítiques a 
través d’un enfocament 
plural i multidisciplinari 
del tema abordat. Per 
això l’anàlisi que es farà 
inclou des d’aspectes 
socials i polítics fins els 
més artístics i culturals. 
 Però hi ha també 
una sèrie d’objectius 
actitudinals entre els 
quals cal destacar 
sobretot la voluntat de 

contribuir a combatre la malaltia psicològica 
i social que és l’homofòbia. L’homofòbia és 
una por intensa i irracional que provoca a la 
persona que la pateix sentiments de rebuig, 
angoixa, discriminació i en alguns casos 
violència contra els homosexuals. Aquesta 
actitud es fonamenta en idees falses, mites i 
prejudicis construïts socialment. Es tracta 
d’una distorsió de la realitat comparable al 
masclisme o al racisme social. Penso que 
els homòfobs no han de ser discriminats, 
sinó que mereixen tenir oportunitats per 
superar els seus temors i integrar-se en una 
cultura de la tolerància i el respecte de la 
diversitat. 
 
Com serà entesa la sexualitat a les 
conferències?  

Com he dit abans, per enfocar la qüestió 
s’ha adoptat un marc d’anàlisi ampli i plural. 
D’aquesta manera podrem aprofitar les 
aportacions d’antropòlegs, educadors, 
juristes, psicòlegs o escriptors, entre altres 
professionals. Ho hem fet així perquè 
pensem que la sexualitat és una cosa que 
va més enllà del cos i les experiències 
físiques i emocionals. La sexualitat és també 
una forma concreta de relació social i 
cultural on intervenen factors condicionants 
com relacions de poder, ideologies, formes 
d’organitzar la societat (assignació de 
papers a homes i dones, models familiars, 
etc.) o qüestions legals, com el 
reconeixement dels drets sexuals de les 
persones.  
 Amb això vull dir que els temes de 
sexualitat no són una cosa rígida i tancada, 
sinó que el seu significat pot variar segons 
l’època històrica i context cultural. Pel que fa 
a la idea de masculinitat, per exemple, no 
tenen la mateixa idea d’home un monjo 
medieval, el «macho ibérico» i els 
metrosexuals del segle XXI. 
  
Com creu que ha evolucionat la 
mentalitat sexual durant les darreres 
dècades? 
Hi ha hagut un gran progrés al respecte, 
sobretot a les anomenades societats 
desenvolupades. El cas d’Espanya n’és un 
clar exemple. Basta observar les 
transformacions produïdes des del règim 
franquista fins a l’actualitat. Aleshores hi 
havia una moral sexual determinada pel 
catolicisme oficial. Hi havia una gran 
mancança d’informació i educació sexual, 
les dones estaven subordinades als seus 
marits, la virginitat femenina es considerava 
el capital que elles aportaven al matrimoni, 
la «Ley de Vagos y Maleantes» o la de 
«Peligrosidad Social» considerava els 
homosexuals persones perilloses, contràries 
a l’ordre públic establert, etc.  
Avui en dia han canviat radicalment els 
hàbits, valors i percepcions socials. S’està 
treballant en matèria de drets sexuals, que, 
no ho oblidem, són part dels drets humans. 
Disposem d’una gran quantitat d’informació 
sobre sexualitat, les dones estan 
aconseguint cada cop més oportunitats 
d’emancipació, els homosexuals es poden 
casar i formar una família legalment 

reconeguda i sembla que tindrem una llei 
d’identitat de gènere. Després han aparegut 
fenòmens propiciats per les tecnologies de 
la informació i la comunicació, com ara el 
cibersexe, que abans eren del tot 
impensables.  
 
Què opina de la mentalitat actual de la 
joventut respecte al sexe?  
Els joves tenim al nostre abast molta 
informació sobre sexe i sexualitat. Allò 
important és fer-ne un bon ús i conèixer les 
necessitats de cada persona. Crec que avui 
els joves som més oberts i receptius en 
qüestions de sexualitat, per això mateix les 
polítiques públiques de joventut haurien de 
reforçar molt més l’educació sexual als 
centres d’ensenyament. Les Illes, sense 
anar més lluny, és una de les comunitats 
amb les taxes més altes d’embarassos no 
desitjats entre adolescents. 
 
Quan i on es realitzarà el cicle de 
conferències? Com s’hi poden inscriure 
les persones interessades? 
El cicle es farà entre finals de febrer i 
mitjans de maig, a les 19h. al saló d’actes 
de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del 
campus universitari. Està reconegut amb 2.5 
crèdits de lliure configuració per als inscrits. 
La matrícula és gratuïta. Els interessats han 
d’enviar un correu electrònic a la següent 
adreça: <toni.aguilo@uib.es>, indicant-hi el 
nom i llinatges, número de DNI, adreça, 
telèfon i estudis en què estan matriculats. 

A n t o n i  J .  A g u i l ó
 

 
 

Més informació sobre el cicle 
Homosexualitat(s): una aproximació: 
www.uib.es/servei/sac/sexualitat.html 
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s’ha adoptat un marc d’anàlisi ampli i plural. 
D’aquesta manera podrem aprofitar les 
aportacions d’antropòlegs, educadors, 
juristes, psicòlegs o escriptors, entre altres 
professionals. Ho hem fet així perquè 
pensem que la sexualitat és una cosa que 
va més enllà del cos i les experiències 
físiques i emocionals. La sexualitat és també 
una forma concreta de relació social i 
cultural on intervenen factors condicionants 
com relacions de poder, ideologies, formes 
d’organitzar la societat (assignació de 
papers a homes i dones, models familiars, 
etc.) o qüestions legals, com el 
reconeixement dels drets sexuals de les 
persones.  
 Amb això vull dir que els temes de 
sexualitat no són una cosa rígida i tancada, 
sinó que el seu significat pot variar segons 
l’època històrica i context cultural. Pel que fa 
a la idea de masculinitat, per exemple, no 
tenen la mateixa idea d’home un monjo 
medieval, el «macho ibérico» i els 
metrosexuals del segle XXI. 
  
Com creu que ha evolucionat la 
mentalitat sexual durant les darreres 
dècades? 
Hi ha hagut un gran progrés al respecte, 
sobretot a les anomenades societats 
desenvolupades. El cas d’Espanya n’és un 
clar exemple. Basta observar les 
transformacions produïdes des del règim 
franquista fins a l’actualitat. Aleshores hi 
havia una moral sexual determinada pel 
catolicisme oficial. Hi havia una gran 
mancança d’informació i educació sexual, 
les dones estaven subordinades als seus 
marits, la virginitat femenina es considerava 
el capital que elles aportaven al matrimoni, 
la «Ley de Vagos y Maleantes» o la de 
«Peligrosidad Social» considerava els 
homosexuals persones perilloses, contràries 
a l’ordre públic establert, etc.  
Avui en dia han canviat radicalment els 
hàbits, valors i percepcions socials. S’està 
treballant en matèria de drets sexuals, que, 
no ho oblidem, són part dels drets humans. 
Disposem d’una gran quantitat d’informació 
sobre sexualitat, les dones estan 
aconseguint cada cop més oportunitats 
d’emancipació, els homosexuals es poden 
casar i formar una família legalment 

reconeguda i sembla que tindrem una llei 
d’identitat de gènere. Després han aparegut 
fenòmens propiciats per les tecnologies de 
la informació i la comunicació, com ara el 
cibersexe, que abans eren del tot 
impensables.  
 
Què opina de la mentalitat actual de la 
joventut respecte al sexe?  
Els joves tenim al nostre abast molta 
informació sobre sexe i sexualitat. Allò 
important és fer-ne un bon ús i conèixer les 
necessitats de cada persona. Crec que avui 
els joves som més oberts i receptius en 
qüestions de sexualitat, per això mateix les 
polítiques públiques de joventut haurien de 
reforçar molt més l’educació sexual als 
centres d’ensenyament. Les Illes, sense 
anar més lluny, és una de les comunitats 
amb les taxes més altes d’embarassos no 
desitjats entre adolescents. 
 
Quan i on es realitzarà el cicle de 
conferències? Com s’hi poden inscriure 
les persones interessades? 
El cicle es farà entre finals de febrer i 
mitjans de maig, a les 19h. al saló d’actes 
de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del 
campus universitari. Està reconegut amb 2.5 
crèdits de lliure configuració per als inscrits. 
La matrícula és gratuïta. Els interessats han 
d’enviar un correu electrònic a la següent 
adreça: <toni.aguilo@uib.es>, indicant-hi el 
nom i llinatges, número de DNI, adreça, 
telèfon i estudis en què estan matriculats. 

A n t o n i  J .  A g u i l ó
 

 
 

Més informació sobre el cicle 
Homosexualitat(s): una aproximació: 
www.uib.es/servei/sac/sexualitat.html 
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