SUBURBIS EN FLAMES
A França hi ha 750 zones urbanes on
regnen la pobresa i la inseguretat. Hi viuen
cinc milions d’habitants, la majoria dels
quals no poden votar. De les perifèries de
París, els motins dels enfurits joves
marginats s’han anat escampant fins assolir
gairebé totes les grans aglomeracions
franceses. Per què tanta violència en un
país que semblava proposar a la resta
d’Europa un model d’integració per als
immigrants i un exemple de tractament
social de la pobresa? Sens dubte perquè els
governs successius no han volgut veure la
gravetat dels problemes de tota mena
(econòmics, culturals, religiosos, socials,
ètnics) que s’han anat acumulant, com en
una olla a pressió, en aquests suburbis
escombraries cada cop més abandonats
pels poders públics.

Zones sensibles
Existeixen a França unes 750 zones
urbanes considerades com a sensibles, on
habita una població sobretot d’origen
immigrant i on regnen la pobresa i la
inseguretat. Barriades molt degradades,
edificades
en
la
dècada
dels
seixanta, on uns
cinc
milions
d’habitants —
dels 61 que
en
té
França—
sobreviuen
en

edificis de més de nou plantes, qualificats
d’exemple letal de barraquisme vertical.
Les classes
mitjanes han anat
abandonant aquests suburbis i allà, com a
nous guetos, s’han concentrat les minories
ètniques visibles, és a dir, la població
magrebina i subsahariana. I com els
immigrants extracomunitaris no poden votar
si no adquireixen la nacionalitat francesa,
totes aquestes barriades han estat
oblidades pels edils locals, ja que no
representen cap rendibilitat electoral. A
moltes no hi queda cap representació de
l’Estat. Els serveis públics o semipúblics
(correus, comissaries, hospitals, escoles,
caixes d’estalvis, línies d’autobusos...) s’han
anant retirant com a conseqüència de la
política neoliberal de reduir els pressuposts
públics i el nombre de funcionaris. Sovint,
molts comerços privats (bars, supermercats,
apotecaries) han fet el mateix com a
conseqüència de l’increment de la
inseguretat.

Discriminació territorial
I els honests veïnats d’aquests suburbis,
que ja havien de suportar el racisme, van
haver d’enfrontar-se, a més a més, a la
«discriminació
del
territori».
Si
confessaven,
responen a una
demanda
laboral, que
vivien en un
d’aquests
barris, no
obtenien
la feina.

De manera que aquests territoris es van
constituir de mica en mica en «zones sense
llei», on, per a sobreviure, molts de joves
aturats
es
dedicaren
a
la
petita
delinqüència, a la revenda d’objectes furtats,
o al tràfic de drogues... I en una font ideal
per a grups islamistes radicals que aquí
recluten voluntaris per a diferents fronts
(Afganistan, Catxemira, Txetxènia, Iraq...).
Les autoritats, encara que no ho admetin, i
amb tot el seu cinisme, s’han estimat més
tancar els ulls durant anys confiant que
aquesta economia del delicte es mantindria
calmada. En comptes d’emprendre una
política de reconquesta pacífica i social, el
ministre de l’Interior, Nicolas Sarkozy, va
decidir optar per la repressió, amb

l’esperança de seduir els electors de
l’extrema dreta, racista i xenòfoba. Va
qualificar, sense distinció, els habitants
d’aquestes barriades de xusma bruta i va
declarar que netejaria tot això amb «àcid
pur». Greu error, que ha provocat aquesta
primera rebel·lió nacional dels joves pobres,
marginats i discriminats. Cosa que recorda
les explosions nihilistes dels barris negres
dels Estats Units durant els anys seixanta —
particularment la de Watts, a Los Ángeles
l’agost de 1965. Ben igual que allà, a França
aquests motins només desapareixeran quan
el Govern llanci finalment un vertader plan
Marshall per als suburbis.

Ignasi Ramonet

X U S M A
Les nits amotinades de novembre cremaren cotxes als barris més obscurs, van fer fum
tricolor de la republique. Aparegueren policies guarda cantons fins i tot als rellotges deixant
veure escuts transparents com la por, ineficaços com els regidors gaullistes. Va arribar
amb el crepuscle el setè de chavaleria, pedres i benzina, a prendre possessió del fortí.
La metxa: dos joves electrocutats en una fuita vers el ciment i l’oficina de l’atur.
Els ministres insulten gallejant davant les càmeres submises: Racaille! (xusma).
La racaille referma, manotegen en l’èter lisèrgic la CNN i la FOX. França en flames!
París se socarra!
No. La maga passeja pels mercats: curri, hallal, dàtils, te, menta, cuscús.
«Que por mayo era, por mayo». Fa gairebé quaranta anys els estudiants van trobar el
sentit de les llambordes. Una mica abans baixaven pel Sena algerians morts; també
aleshores vàrem veure uniformes de combat i vàrem escoltar paraules imbècils.
Suraven els àrabs inerts llançats des dels ponts per la llei i l’ordre. Racaille!
Apuja la temperatura quan s’acosta l’hivern. En fer-se fosc rondes d’encaputxats
recorren els suburbis dels miserables. Copegen cecs, cremen, corren, criden.
Si busco catarsi en el diccionari ha de venir això com a exemple. S’esperen víctimes,
van arribant. La vida és rosa a l’extraradi, chanel, cocaïna, don perignon.
La gossada en el seu paper: la legió!, toc de queda!, mà dura!
No, mà negra. «Como me la pintan la borro, como me la pongan la brinco».
Abel Ortiz
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PER UNA ALIANÇA DELS POBLES I LES
CLASSES OPRIMIDES DE TOT EL PLANETA,
PER UN ALTRE MÓN POSSIBLE I NECESSARI
El proper dissabte, dia 26 de novembre de
2005, està prevista la celebració, a Mallorca,
de la primera reunió oficial per l’anomenada
«Aliança de les Civilitzacions», proposada
pel president del Govern espanyol, José
Luís Rodríguez Zapatero, el dia 21 de
setembre de 2004, durant la 59a Assemblea
de les Nacions Unides.
Mallorca,
lloc
d’aliances
entre
civilitzacions des de fa segles, coneix ben
de prop les enormes dificultats que
comporta el diàleg entre cultures i pobles
diversos. Tot i que geogràficament
romanguin a prop, —com és el cas de la
civilització cristiana, la jueva i la
musulmana— no sempre es pot dir que
s’hagin mostrat unides per uns objectius
comuns. Les distàncies i els enfrontaments
provocats per les elits dominants han
superat en molt els objectius comuns de les
classes populars. Ramon Llull, pensador,
filòsof, escriptor i cristià mallorquí, ja fa més
de set cents anys que s’afanyà a estendre
ponts d’unió entre el món àrab i la civilització
judeocristiana,
intentant
contribuir
positivament a fer de la mar Mediterrània un
vertader pont de mar blava, com assenyala
molt gràficament el poeta i cantautor dels
nostres dies Lluís Llach.
Davant l’esdeveniment del proper dia 26,
des de la Plataforma per la Democràcia i la
Globalització Social intentam, no només
contribuir positivament a enriquir les anàlisis
i els debats necessaris, sinó que també a fer
visibles les autèntiques causes que atien els
conflictes, intentant evitar que, una vegada
més, tot quedi en una operació d’imatge de
bones paraules i grans eslògans sense
avançar ni un pam en la superació real dels
gravíssims problemes arreu del món. El
precedent del fracàs estrepitós de la
«Declaració de Barcelona» de fa deu anys
(els dies 27 i 28 es reunirà la Conferència
«Barcelona+10»,
hereva
d’aquell
«Partenariat Euromediterrani») no ens
anima a ser massa optimistes: si la solució
l’han d’aportar els governs i els Estats de

l’Europa del capital i la guerra, poc podem
esperar, perquè qui defensa i manté les
receptes de la globalització neoliberal
difícilment pot aportar solucions als
problemes creats per aquest sistema de
dominació i d’injustícies. El piròman no sol
tenir gaire credibilitat com a bomber.
Des de les nostres entitats, ja fa molt
d’anys que intentam crear espais de diàleg i
de trobada entre persones i entitats de la
societat civil provinents de diferents cultures
de tots els indrets del planeta, sense
esperar que ni Zapatero ni cap governant
vengui a indicar-nos el camí: basta recordar
els treballs i les declaracions dels diversos
fòrums socials mundials, temàtics o
regionals, com el Fòrum Social de Mallorca,
o el darrer FSMed, celebrat enguany, també
a Barcelona. O experiències de cooperació
concreta, com l’anomenat «Dos Orillas», en
una i altra banda de l’estret de Gibraltar, o el
funcionament del Grup Rif, a les nostres
Illes, en col·laboració amb entitats de l’altra
part del Mediterrani. Per això, d’entrada i
sense voler oposar-nos a les bones
intencions que adornen la proposta d’en
Zapatero, entenem que és urgent i
necessària una veritable Aliança dels pobles
per la Pau i la Llibertat, on els ciutadans i les
ciutadanes que defensen els drets humans
facin, mitjançant el diàleg i la comunicació
entre persones i pobles, que la humanitat
camini cap a un futur més digne, just i
solidari, superant les injustícies del sistema
capitalista i patriarcal, i fent de la solució
pacífica i justa dels conflictes una de les
seves principals raons de ser.
El problema no és en les diferències
culturals, que en tot cas han de ser objecte
de promoció i respecte, sinó en les
desigualtats i les injustícies. L’empobriment
creixent i globalitzat d’amples zones del
planeta, provocat per la depredació
econòmica, ecològica, social i política, per
part de les grans corporacions i dels
governs que les defensen, suposa que més
de la meitat de la població del planeta hagi

de viure en condicions de pobresa o
d’extrema pobresa, i que cada dia la fam
provoqui la mort de desenes de milers de
persones, especialment nins i nines.
Mentrestant, el deute extern ofega qualsevol
possibilitat de sortida de la misèria de
milions de persones, i les despeses militars
creixent de manera imparable, quan és
sabut que bastarien els recursos destinats a
la guerra, de només una setmana, per posar
remei a la fam en tot
el
planeta.
Els
conflictes
bèl·lics
mantenen aquesta
dominació política,
cultural i econòmica,
i és en aquest caldo
de cultiu on tenen
èxit
els
sectors
integristes de les
diferents religions,
com la cristiana, la
musulmana o la
jueva,
que
curiosament
coincideixen a cridar
a la guerra en nom
de Déu.
En
aquest
context
s’accentua
inevitablement el fenomen de la immigració,
que d’altra banda caracteritza els éssers
humans al llarg de tota la història. Però
actualment el món «privilegiat» aixeca
altíssimes tanques en les seves fronteres,
atemptant contra la vida, els drets i la
dignitat de les persones. No podem oblidar
que el mateix Govern del senyor Rodríguez
Zapatero és responsable directe dels
episodis de Ceuta i Melilla, col·laborador de
les gravíssimes actuacions del govern del
Marroc, i fidel complidor del paper de policia
de fronteres de l’Europa fortalesa, que
imposa polítiques i lleis d’estrangeria, com
és el cas de la Llei espanyola, que
determinen
situacions
discriminatòries
carregades de xenofòbia.
És difícilment creïble intentar jugar un
paper conciliador entre civilitzacions, alhora
que es mantenen relacions d’estreta amistat
amb governs molt deficitaris en matèria de
respecte als drets humans i de la legalitat
internacional, com ara el del Marroc, que
perpetua l’ocupació del Sàhara Occidental,
boicoteja qualsevol sortida al conflicte (fins i

tot les proposades per l’ONU) i reprimeix i
viola els drets dels ciutadans sahrauís. És
contradictòria l’actuació de molts dels
governants europeus que es reuniran a
Barcelona els dies 27 i 28, quan miren cap
una altra banda cada vegada que l’exèrcit
israelià destrueix infraestructures palestines
en territoris ocupats per la força, moltes
d’elles finançades per la pròpia UE. En
definitiva, és realment difícil creure les
bones
intencions
d’aquests
governants si es
mantenen
els
compromisos
militars en el marc
de l’OTAN, com a
eina fonamental de
dominació militar per
part
del
món
occidental, o quan
es dóna cap tipus de
legitimitat al procés
d’ocupació de l’Iraq,
a
la
farsa
democràtica a gust
dels invasors o als
crims que cada dia
es cometen en aquell país ocupat
il·legalment.
Però
aquestes
actuacions
contradictòries, i les justificades reserves
aquí exposades, no ens impedeixen
recordar
als
nostres
governants,
i
concretament al senyor Rodríguez Zapatero
que, si realment volen avançar en la direcció
de la veritable solució dels conflictes, des de
les entitats de la Plataforma per la
Democràcia i la Globalització Social,
pensam que s’han de tenir en compte les
següents consideracions:
1) El senyor Zapatero va treure les
tropes espanyoles de l’Iraq, però va
incrementar la presència militar espanyola a
Afganistan, escenari diferent del mateix
conflicte. Alhora, va reforçar el compromís
de la utilització de les bases nord
americanes en territori espanyol, i la
participació cada vegada més activa i
submisa en el marc de l’OTAN, a més d’un
increment espectacular de les despeses
militars dins els Pressuposts Generals de
l’Estat Espanyol. Si realment vol impulsar la
concòrdia entre els pobles i l’«Aliança de
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sabut que bastarien els recursos destinats a
la guerra, de només una setmana, per posar
remei a la fam en tot
el
planeta.
Els
conflictes
bèl·lics
mantenen aquesta
dominació política,
cultural i econòmica,
i és en aquest caldo
de cultiu on tenen
èxit
els
sectors
integristes de les
diferents religions,
com la cristiana, la
musulmana o la
jueva,
que
curiosament
coincideixen a cridar
a la guerra en nom
de Déu.
En
aquest
context
s’accentua
inevitablement el fenomen de la immigració,
que d’altra banda caracteritza els éssers
humans al llarg de tota la història. Però
actualment el món «privilegiat» aixeca
altíssimes tanques en les seves fronteres,
atemptant contra la vida, els drets i la
dignitat de les persones. No podem oblidar
que el mateix Govern del senyor Rodríguez
Zapatero és responsable directe dels
episodis de Ceuta i Melilla, col·laborador de
les gravíssimes actuacions del govern del
Marroc, i fidel complidor del paper de policia
de fronteres de l’Europa fortalesa, que
imposa polítiques i lleis d’estrangeria, com
és el cas de la Llei espanyola, que
determinen
situacions
discriminatòries
carregades de xenofòbia.
És difícilment creïble intentar jugar un
paper conciliador entre civilitzacions, alhora
que es mantenen relacions d’estreta amistat
amb governs molt deficitaris en matèria de
respecte als drets humans i de la legalitat
internacional, com ara el del Marroc, que
perpetua l’ocupació del Sàhara Occidental,
boicoteja qualsevol sortida al conflicte (fins i

tot les proposades per l’ONU) i reprimeix i
viola els drets dels ciutadans sahrauís. És
contradictòria l’actuació de molts dels
governants europeus que es reuniran a
Barcelona els dies 27 i 28, quan miren cap
una altra banda cada vegada que l’exèrcit
israelià destrueix infraestructures palestines
en territoris ocupats per la força, moltes
d’elles finançades per la pròpia UE. En
definitiva, és realment difícil creure les
bones
intencions
d’aquests
governants si es
mantenen
els
compromisos
militars en el marc
de l’OTAN, com a
eina fonamental de
dominació militar per
part
del
món
occidental, o quan
es dóna cap tipus de
legitimitat al procés
d’ocupació de l’Iraq,
a
la
farsa
democràtica a gust
dels invasors o als
crims que cada dia
es cometen en aquell país ocupat
il·legalment.
Però
aquestes
actuacions
contradictòries, i les justificades reserves
aquí exposades, no ens impedeixen
recordar
als
nostres
governants,
i
concretament al senyor Rodríguez Zapatero
que, si realment volen avançar en la direcció
de la veritable solució dels conflictes, des de
les entitats de la Plataforma per la
Democràcia i la Globalització Social,
pensam que s’han de tenir en compte les
següents consideracions:
1) El senyor Zapatero va treure les
tropes espanyoles de l’Iraq, però va
incrementar la presència militar espanyola a
Afganistan, escenari diferent del mateix
conflicte. Alhora, va reforçar el compromís
de la utilització de les bases nord
americanes en territori espanyol, i la
participació cada vegada més activa i
submisa en el marc de l’OTAN, a més d’un
increment espectacular de les despeses
militars dins els Pressuposts Generals de
l’Estat Espanyol. Si realment vol impulsar la
concòrdia entre els pobles i l’«Aliança de

Civilitzacions», el millor exemple que pot
donar és desmarcar-se de la política
armamentística, sortir de l’OTAN, tancar les
bases militars agressores, al servei del
Pentàgon, de tercers països, i impedir que
l’espai aeri i terrestre, i les infraestructures
portuàries i aeroportuàries, siguin utilitzades
per operacions de guerra o de terrorisme
d’estat, com ha estat el cas de l’aeroport de
Son Sant Joan, de Mallorca, utilitzat per a
operacions il·legals de segrest de persones,
per part de la CIA. L’estalvi de la despesa
armamentística, alhora que afavoriria la
solució pacífica dels conflictes, li permetria
fàcilment complir amb el compromís del
0,7% d’ajuda al desenvolupament, entre
d’altres moltíssimes necessitats socials.
2) L’aliança de les civilitzacions que
pretén el senyor Zapatero hauria de
començar per la solució democràtica i
pacífica dels problemes que hi ha dins
l’Estat
Espanyol.
Les
rèmores
del
franquisme no haurien d’imposar-se ni
condicionar les necessitats de convivència,
del present i del futur, entre les nacions i les
regions que el conformen. Si volem arreglar
el món, hem de començar per respectar les
aspiracions democràtiques de Catalunya o
Euskadi, entre d’altres, en un futur de pau i
convivència.
3) Els governants impulsors de l’Aliança
de les Civilitzacions haurien d’assolir un
ferm compromís de defensa dels drets
humans i la llibertat dels pobles. Un paper
més actiu de la UE perquè Israel abandoni
tots els territoris de Palestina ocupats i cessi
en les seves pràctiques militars agressives.
Que com a visualització de la bona intenció
de l’Aliança de Civilitzacions es resolgui
d’una vegada per totes, i de manera
definitiva el conflicte que pateix el Poble
Sahrauí. Aquests conflictes, juntament amb
el de l’Iraq i tants d’altres, no tindran solució
per la via de la submissió bèl·lica, sinó pel
respecte als drets polítics i econòmics,
mitjançant vies democràtiques. És per això
que no poden mantenir relacions de
normalitat amb segons quins règims
violadors dels drets humans, perquè es
converteixen en còmplices d’aquestes
actuacions. Els governs de la Unió Europea
han de dur endavant polítiques de pressió
als governs de la riba Sud, que afavoreixi
una vertadera i immediata transició

democràtica i de ple respecte als drets
humans de la ciutadania.
4) El terrorisme no es combat amb més
terrorisme, sinó amb desenvolupament
social. Per això, els governs de la Unió
Europea han de fer
una modificació
substancial de l’actual política de cooperació
i de comerç entre el Nord i el Sud que
garanteixi un desenvolupament equilibrat
sostenible i progressiu de les economies del
Sud. És prioritari, en aquest sentit, l’abolició
completa i immediata del deute extern dels
països empobrits, com a primera mesura de
justícia distributiva.
5) El impulsors de l’Aliança de les
Civilitzacions han de fer un replantejament
de les polítiques d’immigració basades en el
respecte rigorós dels drets humans, en la
dignitat personal de l’immigrant i en el dret
inalienable a cercar una vida millor. Totes
les persones hem de ser iguals en drets,
deures i dignitat, i per això és fonamental el
reconeixement del dret al vot i la resta dels
drets civils de les persones immigrants. Hi
esdevé fonamental un canvi en les
polítiques d’immigració basades fins ara en
la contenció i la repressió. Concretament
veiem imprescindible la derogació de les
lleis discriminatòries cap als immigrants, i
concretament la Llei d’estrangeria vigent a
l’Estat espanyol.
6) Hi ha d’haver un compromís ferm de
la Unió Europea de fer arribar l’ajuda i els
recursos necessaris per impulsar projectes
de desenvolupament socioeconòmic, amb la
participació de les organitzacions socials, a
fi de crear les condicions que permetin
establir la igualtat de tothom davant la llei i
una justícia social que garanteixi el
repartiment de les riqueses i de la pau entre
tots els pobles de la Terra.
7) Creiem que l’única Aliança de
Civilitzacions possible és la dels pobles i les
classes oprimides de tot el planeta,
mancomunant les seves lluites i somnis.
Apuntant a fer un altre món possible, un
altre món que no contempli ni l’explotació de
home per l’home, ni la societat patriarcal, ni
l’opressió dels pobles i cultures.
Mallorca, novembre de 2005.

Plataforma per la democràcia
i la globalització social
(Illes Balears)

QUI ESTIMA ES PORT NO EL
DESTRUEIX, EL DEFENSA!
Als darrers 30 anys, molts de pobles de la
costa de Mallorca s’han urbanitzat amb
excés, han perdut la seva identitat, han
tornat tots iguals i uniformes. Es Port
d’Andratx, Calvià o Marbella, mai no poden
ser cap referència vàlida per a Portocolom,
tot el contrari. Volem
progressar i millorar,
és clar que sí, però
mantenint la fesomia
que fa del Port un
lloc atractiu per a la
gent que hi viu i s’hi
guanya la vida, i per
al
turisme
de
qualitat!
No
estem
disposats
a
sacrificar ni tudar ca
nostra en nom del
fals progrés, del
créixer sense ordre,
límit ni sentit, això
només convé a uns
quants, i és «pa per
a avui i fam per a demà». Es Port és un dels
racons emblemàtics de Mallorca i de la
Mediterrània i viu de la seva imatge. L’hem
de conservar i millorar per tenir un futur
digne per nosaltres i els que vénen darrera, i
ho hem de fer saber a qui no ho veu o no ho
vol veure.
Ara mateix ja tenim problemes greus, les
aigües han perdut transparència, les voreres
acumulen brutor, les barraques es
degraden, no hi ha prou manteniment dels
espais públics. Es Port necessita cura,
esment i solucions ajustades a cada
problema. Un passeig marítim uniforme
només amagaria la realitat i no donaria cap
solució. És hora de planificar, el futur va
més enllà de les eleccions i de les
inauguracions atropellades i estantisses.
Les obres projectades pel Govern Balear
a la primera línia del port, tenen un cost de
8,3 milions d’euros —1.380 milions de ptes.
Això podria suposar un canvi radical de la

imatge que coneixem en la pitjor versió.
Hem de menester aquests doblers per
solucionar problemes, no per crear-ne de
nous ni destrossar el que tenim. La
plataforma «Quin Port Volem?» proposa
que serveixin per:

- Arreglar i crear un clavegueram que no
contamini més la mar.
- Recuperar i conservar els espais
públics de la primera línia.
- Restaurar les barraques.
- Millorar la carretera entre el Rivetó i
s’Arenal sense excessos.
- Regular i ordenar el trànsit marítim i els
seus impactes.
- Crear una zona per reparar i netejar
embarcacions en condicions.
- Treure de l’aigua del port tots els
residus acumulats...
La Plataforma convida tothom a dir en veu
alta el que pensa, i a fer-ho arribar a les
administracions públiques.

Quin Port Volem?
quinportvolem@hotmail.com

COM SER ANTINACIONALISTA I NO MORIR EN L’INTENT
Segons la coneguda asseveració amb la
qual Rousseau dóna inici el seu Contracte
Social, «l’home ha nascut lliure i, no obstant
això, per tot arreu es troba encadenat». Ja
es veu que hi ha una contradicció entre el
naixement i la vida. Després de l’acte pel
qual som donats a llum, resulta que les
coses es torcen fins el punt d’adquirir una
significació antitètica. No hauria de ser així,
és clar.
La nouvinguda hereva al tron del Regne
d’Espanya ha nascut també lliure, i després
de set dies de vida es mostra «com tots els
bebès», en paraules de son pare el Príncep.
Com tots els bebès, doncs, «menja molt bé i
dorm molt». Tinc uns quants amics per als
quals la felicitat consisteix justament en
això, seguir essent bebè. Però fins i tot l’ (la)
hereva està ja encadenada, en el seu cas al
tron. És clar que hi pot haver cadenes
pitjors, però aquí no se salva ningú, i sembla
difícil lliurar-se de ser investit amb alguna
categorització
que
no
suposi
en
encadenament. La futura hereva té ja
marcada la seva sortida professional, serà,
si res no ho impedeix, regne, i això serà així
al marge de la seva futura voluntat. De totes
maneres és l’únic ofici que li permetrà viure
sempre en fase de nounada, menjar molt bé
i dormir molt, però fins i tot tan venturós
destí pot ser una cadena.
Si fins i tot els cadells de les famílies
coronades són encadenats just acabats de
néixer, que no serà dels fills dels plebeus.
D’entrada qualsevol nouvingut al món dels
vius rebrà les primeres investidures. Segons
siguin les seves variants fisiològiques se li
adjudicaran un sexe i una raça. Després
vindran les investidures pròpies de les
variants socials: una família, una classe, una
nació, una religió... El procés educatiu que
caurà sobre el bebè el portarà a assumir les
diverses investidures per al seu torn estar
en disposició de reproduir-les i garantir així
la perpetuació de la societat que l’ha
engendrat. Si unim tot això als caràcters
genètics heretats, el nassarret de la padrina,
els ullets de papà... idò poc marge li resta
per exercir la lliure elecció al pobre nounat.
De la reeixida assumpció de tot aquest
conjunt de circumstàncies en dependrà el

comportament, la desimboltura i la
competència al món, on serà reconeguda
per la seva raça, el seu sexe, la seva
família, la seva classe, la seva nació... Tot
està, doncs, previst. Anomenar-li vida a
aquest procés és un abús del llenguatge.
Un procés d’alliberament d’aquests
destins consistiria a desfabricar-se per
després intentar decidir què fer amb el que
quedi, si queda res, i intentar inventar-se o
decidir tornar a recuperar la cosa fabricada,
que tot pot ser; però sense la possibilitat
d’establir una distància respecte del que
amb un han fet no hi ha manera d’alliberarse del destí traçat. Tot aquell que intenti fer
passar com a «natural» l’assumpció de les
categories amb les quals se’ns fabrica està
evitant la possibilitat d’exercir la llibertat. Sol
passar que en pensar què fer amb la
fabricació que han fet d’un es porti la
reflexió vers el sentit d’aqueix mateix procés
productiu que fa de nosaltres mercaderies
carregades d’ideologia. Pensar que se
sobreviu
a
l’assumpció
d’aqueixes
categories és una ingenuïtat perniciosa,
perquè després un acaba pensant que
tothom pot també sobreviure i fer extensiu el
procés. Res de més espuri. No es pot tenir
raça i no ser racista, de la mateixa manera
que no es pot deixar de ser racista sense
renunciar a pertànyer a una raça. Com
deixar de ser masclista i seguir essent
mascle? Per què servirà tenir raça si no es
pot ser racista?
Pot donar-se el cas que un es trobi a
gust amb la classificació que li ha caigut, i
no estigui d’acord amb pertànyer a la raça
blanca sense que amb això signifiqui que
sigui negre, i lluiti intrèpidament perquè es
reconegui una nova raça, la que
suposadament coincideix amb la seva
peculiaritat, que per altra banda ha estat
negada amb animadversió des de la nit dels
temps en un continuat afrontament històric
que només ha permès viure alguns
moments efímers de felicitat en el
reconeixement de la peculiaritat racial. Si
qualcú portador d’aquestes peculiaritats de
la raça no reconeguda es nega a assumir
aquests criteris reivindicatius, succeeix
aleshores que se li aplica l’argument sinistre

que tant furor i èxit va assolir al llarg del
segle XX, i se li dirà que fa el joc,
objectivament, a la raça dominant, que no
deixa d’obrir-se pas al reconeixement de les
arrels racials de les minories. Si aquest
membre díscol de la raça minoritària
s’entossudeix a insistir que millor prescindir
de les races que fabricar-ne altres, se li dirà,
en el millor i comprensiu dels casos, que
d’acord, però primer cal
una
nova
raça
i
després ja es lluitarà
perquè desapareguin
totes. A això se li diu
realisme polític.
Amb
qualsevol
d’aquestes categories a
les quals hem al·ludit
abans pot aplicar-se un exemple semblant,
però per no cansar ni irritar en excés un
eventual lector ens limitarem a citar una
paràbola. Suposem que en una muntanya
màgica, com ara Montserrat, apareixen els
vestigis d’un culte propi del lloc anterior a
l’arribada colonitzadora i imperial de la
religió cristiana. A partir d’aquí s’organitza
un moviment reivindicador de la nova religió
com a portadora de la peculiaritat específica
dels habitants haguts i per haver al lloc, i
consegüentment es denuncia el caràcter
avassallador i imperial del cristianisme. Si
qualcú de l’indret no s’apuntés al moviment
religiós autòcton seria de bell nou titllat de
ser
objectivament
col·laborador
del
cristianisme. De res no li serviria al
desafecte argüir que està en contra de les
religions. Ja quedaran totes abolides en el
futur, mentrestant cal lluitar perquè es
reconegui la pròpia.
Aquests processos de reconeixement de
noves races, religions, nacions... no fan més
que apuntalar i enrobustir la categoria
mateixa de torn. Discutir si Catalunya és una
nació és com discutir si els pèl-rojos són una
raça. Afirmar que no hi ha més nació que
Espanya és insistir que no hi ha més raça
que la blanca, que pot ser considerada com
a raça de races, així com Espanya és nació
de nacions. Per què voldrà un ser blanc?
Per què voldrà un ser espanyol? La
construcció, la fabricació, de races, de
sexes, de nacions és un desbarat que
només adquireix sentit des d’una lògica de
la dominació en virtut de la qual la vida sigui

un procés d’identitats que comença amb la
fabricació de bebès reproductors de les
investidures pròpies de la societat i el règim
polític vigent, que adquireix el seu apogeu
amb el carnet d’identitat i la seva culminació
amb la làpida, on l’eufemisme deixa pas a
allò que finalment es mostra com a definitiu:
«Ací jau...». No podríem enterrar els morts
sense la seva identitat, no podríem enterrar
els vius sense el seu
sexe, la seva raça, la
seva nacionalitat, la
seva religió... Si hi ha
Estats serà necessari
saber a qui governa
cadascun, sobre quin
territori exerceix la
jurisdicció, i no n’hi ha
prou, pel que podem veure, que es tracti
d’un grup més o menys aleatori, cal relligarlo amb un conjunt de marques definitòries,
identitàries, amb les quals es distingeixi de
la resta de grups i no admetre més domini
que el suposat com propi. A mon fill només li
pec jo, diu el pare, diu la Pàtria. Cal marcar
el ramat amb la marca registrada del
propietari del ranxo. Però per amagar el clar
factor de propietat per part del poder pel que
fa al seu poble, cada cap de bestiar ha de
demanar, lluitar, exigir de motu proprio tenir
la marca de foc identitària a les seves
anques, però no qualsevol marca, sinó la
pròpia, la que tenien o haurien d’haver tingut
els seus ancestres, els que amb els seus
cadàvers femen la sagrada terra, la terra de
la nació, la terra dels morts, la que està
esperant els nous caps de bestiar. Allò que
pogués ser una imposició ha de convertir-se
en un desig de cadascun dels membres del
ramat, del poble, de la terra convertida en
un estable, amb el seu ramader, és a dir,
aquell que guanya amb el comerç del ramat,
al capdavant.
Negar aquests processos i aspirar a no
morir en l’intent és justament del que es
tracta, de tuer le cadavre, que deien els
surrealistes als anys vint. Aspirar a viure
negant la mort és l’única manera d’evitar
acabar esbufegant i buscant l’èxtasi de ser
reconegut com a cap de bestiar propi d’un
amo legítim.

Ignasi de Llorens

COM SER ANTINACIONALISTA I NO MORIR EN L’INTENT
Segons la coneguda asseveració amb la
qual Rousseau dóna inici el seu Contracte
Social, «l’home ha nascut lliure i, no obstant
això, per tot arreu es troba encadenat». Ja
es veu que hi ha una contradicció entre el
naixement i la vida. Després de l’acte pel
qual som donats a llum, resulta que les
coses es torcen fins el punt d’adquirir una
significació antitètica. No hauria de ser així,
és clar.
La nouvinguda hereva al tron del Regne
d’Espanya ha nascut també lliure, i després
de set dies de vida es mostra «com tots els
bebès», en paraules de son pare el Príncep.
Com tots els bebès, doncs, «menja molt bé i
dorm molt». Tinc uns quants amics per als
quals la felicitat consisteix justament en
això, seguir essent bebè. Però fins i tot l’ (la)
hereva està ja encadenada, en el seu cas al
tron. És clar que hi pot haver cadenes
pitjors, però aquí no se salva ningú, i sembla
difícil lliurar-se de ser investit amb alguna
categorització
que
no
suposi
en
encadenament. La futura hereva té ja
marcada la seva sortida professional, serà,
si res no ho impedeix, regne, i això serà així
al marge de la seva futura voluntat. De totes
maneres és l’únic ofici que li permetrà viure
sempre en fase de nounada, menjar molt bé
i dormir molt, però fins i tot tan venturós
destí pot ser una cadena.
Si fins i tot els cadells de les famílies
coronades són encadenats just acabats de
néixer, que no serà dels fills dels plebeus.
D’entrada qualsevol nouvingut al món dels
vius rebrà les primeres investidures. Segons
siguin les seves variants fisiològiques se li
adjudicaran un sexe i una raça. Després
vindran les investidures pròpies de les
variants socials: una família, una classe, una
nació, una religió... El procés educatiu que
caurà sobre el bebè el portarà a assumir les
diverses investidures per al seu torn estar
en disposició de reproduir-les i garantir així
la perpetuació de la societat que l’ha
engendrat. Si unim tot això als caràcters
genètics heretats, el nassarret de la padrina,
els ullets de papà... idò poc marge li resta
per exercir la lliure elecció al pobre nounat.
De la reeixida assumpció de tot aquest
conjunt de circumstàncies en dependrà el

comportament, la desimboltura i la
competència al món, on serà reconeguda
per la seva raça, el seu sexe, la seva
família, la seva classe, la seva nació... Tot
està, doncs, previst. Anomenar-li vida a
aquest procés és un abús del llenguatge.
Un procés d’alliberament d’aquests
destins consistiria a desfabricar-se per
després intentar decidir què fer amb el que
quedi, si queda res, i intentar inventar-se o
decidir tornar a recuperar la cosa fabricada,
que tot pot ser; però sense la possibilitat
d’establir una distància respecte del que
amb un han fet no hi ha manera d’alliberarse del destí traçat. Tot aquell que intenti fer
passar com a «natural» l’assumpció de les
categories amb les quals se’ns fabrica està
evitant la possibilitat d’exercir la llibertat. Sol
passar que en pensar què fer amb la
fabricació que han fet d’un es porti la
reflexió vers el sentit d’aqueix mateix procés
productiu que fa de nosaltres mercaderies
carregades d’ideologia. Pensar que se
sobreviu
a
l’assumpció
d’aqueixes
categories és una ingenuïtat perniciosa,
perquè després un acaba pensant que
tothom pot també sobreviure i fer extensiu el
procés. Res de més espuri. No es pot tenir
raça i no ser racista, de la mateixa manera
que no es pot deixar de ser racista sense
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reconegui una nova raça, la que
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peculiaritat, que per altra banda ha estat
negada amb animadversió des de la nit dels
temps en un continuat afrontament històric
que només ha permès viure alguns
moments efímers de felicitat en el
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la raça no reconeguda es nega a assumir
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que tant furor i èxit va assolir al llarg del
segle XX, i se li dirà que fa el joc,
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raça
i
després ja es lluitarà
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del
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Per què voldrà un ser espanyol? La
construcció, la fabricació, de races, de
sexes, de nacions és un desbarat que
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la dominació en virtut de la qual la vida sigui

un procés d’identitats que comença amb la
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Estats serà necessari
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pec jo, diu el pare, diu la Pàtria. Cal marcar
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la nació, la terra dels morts, la que està
esperant els nous caps de bestiar. Allò que
pogués ser una imposició ha de convertir-se
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al capdavant.
Negar aquests processos i aspirar a no
morir en l’intent és justament del que es
tracta, de tuer le cadavre, que deien els
surrealistes als anys vint. Aspirar a viure
negant la mort és l’única manera d’evitar
acabar esbufegant i buscant l’èxtasi de ser
reconegut com a cap de bestiar propi d’un
amo legítim.

Ignasi de Llorens

PLAGUETES DEL RAVAL
Acaben de sortir dos nous lliuraments de
Plaguetes del Raval, la col·lecció de llibrets
sobre temes mallorquins editada per
l’Associació Cultural Índex i Edicions El
Moixet Demagog, dirigida per Albert
Herranz.
Crònica sentimental de Ràdio Activitat,
de Jordi López, ens acosta a aquesta
experiència d’emissora lliure
mallorquina que va suposar
Ràdio Activitat. López ens
explica en quaranta pàgines
la història d’aquesta ràdio
pirata, emmarcant-la en la
conjuntura politicosocial de
la seva època. Ràdio
Activitat va emetre sis anys i
mig en dos períodes ben
diferenciats: de 1984 a 1989
va ser una emissora molt
unida als moviments socials
mallorquins
(ecologia,
antimilitarisme,
associacionisme
veïnal,
feminisme,
reivindicació
homosexual...), i de 1995 a 2000, una ràdio
més interessada pels aspectes musicals i
d’oci; entre i entre, de 1989-1995, Ràdio
Activitat no va emetre, però va mantenir la
torxa participant amb els moviments socials
mallorquins i amb publicacions diverses.
Aquesta ràdio va patir moltes interrupcions,
va emetre molt irregularment, fruit de la seva
situació d’inestabilitat permanent (canvis de
local, robatoris de l’equip, problemes
tècnics, persecució de les autoritats,
desercions de personal, interferències de
dial, fallides econòmiques...). Així i tot,
aquesta emissora va radiar amb força i
ganes durant les dues etapes esmentades,
dues etapes que són l’expressió d’un procés
evolutiu cap a un intent d’institucionalització
que va sofrir aquesta experiència de
comunicació, resultat de la seva necessitat
de supervivència: havien de triar, o
desaparèixer o institucionalitzar-se, i això
darrer significava legalitzar-se i viure a
l’ombra de les institucions municipals; les
relacions entre Ràdio Activitat i l’Ajuntament
de Palma van ser d’amor i odi. López diu

que una de les fonts fonamentals que ha
emprat per fer el seu estudi han estat les
orals, però al fullet no se’ns dóna cap nom
de persona —bé, sí, se citen dues autoritats
socialistes d’aleshores: Ramon Aguiló, batle
de Palma, i Carlos Martín Plasencia, delegat
del Govern—; en el disc compacte adjunt al
quadern sí que s’hi citen persones en
l’apartat d’agraïments. En
aquest CD s’inclouen falques
de la ràdio, cançons de
diversos grups musicals de
l’escena mallorquina, fotos i
cartells; però malauradament
no retalls de premsa i
publicacions de la ràdio, cosa
que es troba a faltar. Hauria
estat encertat, per altra
banda, publicitar el CD a la
portada del llibret; per cert, el
que m’ha tocat funciona
«d’aquella
manera»
(les
pistes sonores només rutllen
en
un
reproductor
de
compactes, però no en els
ordinadors, i els links de la pàgina d’índex
no estan operatius), no sé si això només
passa en el compacte que m’ha correspost
o a tota l’edició. En el llibret hi ha dos
aspectes que no se citen i que considero
importants, un és si existeixen arxius sonors
de les emissions de Ràdio Activitat, és a dir,
si algú va enregistrar els programes, els va
conservar i són accessibles, i el segon es
podria resumir en una simple pregunta:
quanta gent escoltava Ràdio Activitat? Això
pot semblar una blederia, però, tot i sabent
que és força difícil avaluar aquest aspecte,
seria avinent saber si realment hi havia gent
darrere els receptors. Finalment, una
reflexió: és curiós que en els anys vuitanta i
noranta hi hagués gent que heroicament
lluités de valent per mantenir una ràdio lliure
malgrat tots els entrebancs com els que
hem descrit i que ara quan qualsevol
persona amb un ordinador i una connexió a
Internet pot muntar-se una ràdio lliure a ca
seva, no hi hagi cap experiència
engrescadora en aquest sentit; o el
problema és que existeix un excés de

creativitat individual i/o individualista en la
xarxa (podcasts, blocs, webs i altres
virtualitats)
i
cap
projecte
comú
socialcomunicatiu?
La segona plagueta ara publicada, El
cementeri de Sóller, de Fana Batuecas
Crespí i Francisca Pujol Figuera, és una de
les més suggestives de totes les publicades
fins ara. La pròspera situació econòmica de
Sóller durant els segles XIX i XX, resultat de
l’explotació de la taronja, de les emigracions
i de la indústria tèxtil, principalment, va
repercutir en el desenvolupament artístic de
la vall i aquest aspecte
cultural també es va reflectir
al cementiri, un dels més
bells de Mallorca. El treball
analitza les característiques
formals i iconogràfiques del
recinte mortuori solleric
d’una manera més que
correcta.
En
l’examen
analític només hi he de
posar un emperò i és que
l’estudi planimètric no ve
acompanyat d’un plànol o
mapa, encara que sigui
sintètic, del cementeri, que
hagués
fet
que
les
explicacions que fan les
autores fossin més entenedores. En
l’examen iconogràfic, quan es parla dels
elements vegetals, no se cita les cabeces
de cascall que vénen fotografiades en les
il·lustracions que acompanyen el text; el
cascall i la rosella són símbols del somni, de
l’últim somni de la mort. Parlant de tot, un
aspecte amb el qual no estic gens ni mica
d’acord és la hipòtesi llançada en el llibre,
segons la qual la conformació del jardí del
cementiri seria d’influència islàmica. Els
carners musulmans no tenen jardins. Sóc un
apassionat dels cementiris, quan viatjo no
deixo cap ciutat sense veure els sojorns dels
seus morts. He vist moltes necròpolis
islàmiques de Marroc, Algèria i Turquia i no
n’hi havia cap que en tingués, de jardins. Sí,
és cert que els cementeris en la cultura
islàmica són llocs d’aplec (reunions, festes,
celebracions religioses, noces, jocs, fins i tot
per cardar...), però són indrets terriblement
austers, des erts, pelats, sense ornaments.
El jardí als països musulmans està lligat a la
idea d’oasi, d’aigua, de vida, contrària a la

idea de desert, de secor, de mort. Sempre hi
ha excepcions, com ara el cementiri cairota
d’Al Jalifa (La Ciutat dels Morts), però un
fossar d’una extensió ciclòpia on viuen més
d’un milió de persones, amb totes les
infraestructures d’una gran ciutat, és això,
una excepció —si alguna persona vol saber
més d’aquesta «ciutat» gaudirà llegint el
magnífic assaig «La Ciudad de los
Muertos»,
del
magnífic
llibre
Aproximaciones de Gaudí en Capadocia,
del magnífic Juan Goytisolo, una joia de la
literatura castellana, com totes les obres
d’aquest escriptor barceloní.
Aquest llibre sobre el
cementiri de Sóller és un
regal per a totes les
persones interessades en el
tema tanatonòmic, però,
insisteixo, hagués calgut una
passa més i haver-hi integrat
un plànol de l’emplaçament,
donant així com a resultat
una guia turística molt útil del
cementiri solleric.
Finalment, ja posats,
m’agradaria comentar alguns
aspectes
sobre
l’edició
general de les Plaguetes del
Raval
que
considero
importants. Trobo que s’haurien de cuidar
més els aspectes tècnics de l’edició, és a
dir, la correcció ortogràfica i gramatical (hi
ha algunes faltes que un simple corrector
informàtic solucionaria), i la unificació de
criteris formals (no pot ser, per exemple, que
en les bibliografies uns títols vagin en
cursiva i altres no, que la nota número 1 del
quadernet sigui un íbidem d’un llibre no
citat, interlineats diferents, dobles espais
entre paraules, línies vídues...), tampoc no
sobraria alguna notícia biogràfica dels
autors de les plaguetes..., petites coses,
punyeteries sense importància, però fàcils
de corregir i que millorarien l’aparença ja
excel·lent dels fulletons.
Només agrair als promotors d’aquesta
proesa editorial l’esforç que fan i esperar
que segueixin donant-nos de tant en tant
alegries com aquestes dues que acabem de
comentar.

Emilià Páez
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———————————————————————————————————

A S S E M B L E E S
Ateneu Llibertari Estel Negre: dijous a les 20 hores a l’Ateneu
==============================================================
U N A
F O R M A
D E
C O L · L A B O R A R
El Butlletí Estel Negre és obert a tothom. Desitgem i volem que tots i totes hi col·laboreu amb articles,
notícies, comentaris, dibuixos, etc., i també en la seva distribució i difusió. Enrotlleu-vos-hi!

==============================================================
A L T R A

F O R M A

D E

C O L · L A B O R A R

Amb aquest butlletí, i amb l’Ateneu en general, hi podeu col·laborar d’una forma econòmica,
imprescindible per al seu funcionament, ingressant les quantitats que vulgueu en el compte corrent de
La Caixa número 2100-0150-66-0103123620.
Sabem que aquestes retxes seran ben acollides, per la qual cosa us adonem les gràcies per endavant.

À LOCAL:

Palau Reial, 9, 2on (Ciutat)

À PERMANÈNCIES:

ATENEU LLIBERTARI ESTEL NEGRE

De dilluns a divendres
de 19 a 22 hores
À T E L È F O N : ( 9 7 1 ) 7 12 96 14 06 21
À F A X : ( 9 7 1 ) 7 12 6 34 96 1
À E-MAIL:
estelnegre@nodo50.org
À CORRESPONDÈNCIA:
Apartat de correus 1566
07080 Ciutat de Mallorca
Illes Balears

