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Aubonne
Justícia a

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

M
anifestacions pa-
cífiques, bloque-
jos, vagues, abs-
tinències, piquets,
desobediència ci-
vil. ¿L’Índia, anys
20 i 30? No. Euro-

pa, segle XXI. El juny de l’any passat,
durant la celebració d’una cimera
dels països més rics (G-8), Martin
Shaw i Gesine Wenzel denunciaven
l’explotació capitalista global pen-
jant-se d’un pont i bloquejant una
autopista suïssa per on havia de pas-
sar una delegació oficial.

Altruisme pels uns i bogeria pels
altres, aquesta lluita gairebé els va
costar la vida quan un agent de poli-
cia va tallar la corda que els sostenia
a més de 20 metres de terra. Dilluns
que ve, a Ginebra, aniran a judici
acusats, ¡ells!, d’haver posat en perill
la vida dels automobilistes. S’enfron-
ten a penes màximes de tres anys de
presó.

Les tècniques d’acció directa no
violenta s’han modernitzat molt des
dels temps de Gandhi i, com alesho-
res, voregen i en ocasions superen
els límits legals. Com els activistes
de Greenpeace que aborden un pe-
troler i els pagesos que cremen cul-
tius transgènics, Martin i Gesine són
conscients que les seves accions es-
tan penades. Però segons denuncia
un equip internacional d’advocats,
entre els quals hi ha el català Robert
Sabata, els càrrecs i les condemnes
contra els grups antisistema (exanti-
globalització) són exagerats i respo-
nen a una estratègia per fer minvar
el moviment.

Si per la pinta n’han condemnat
més d’un, a Martin i a Gesine els
haurien de deixar en llibertat no-
més fent-los un cop d’ull. Tots dos
ocupen vivendes a Barcelona des de
fa anys i estan molt implicats en les
reivindicacions de diversos col.lec-
tius socials de la ciutat.

Aquesta setmana s’ha projectat
un vídeo sobre l’acció que van prota-
gonitzar ara fa un any, s’ha presen-
tat la Campanya del Pont d’Aubon-
ne (www.aubonnebridge.net) i ells
han relatat la seva experiència.

Salvat pels pèls

«Estic viu de miracle –explica Mar-
tin–. Vaig caure des de 21 metres
d’altura sobre la part més profunda
d’un rierol que, tot i així, no m’arri-
bava ni al genoll». Es va trencar dues
vèrtebres, el còccix i el peu esquerre
li va quedar fet miques. L’han operat
fins a cinc vegades, ha estat vuit set-
manes ingressat, ha passat sis mesos
recolzant-se en crosses i pateix do-
lors crònics.

«Gairebé ningú parla de les con-
seqüències psicològiques», es la-
menta Gesine, d’origen alemany.
Ella no es va precipitar al buit per-
què els seus companys van poder
subjectar in extremis la corda de la
qual penjava. «Pateixo estrès post-
traumàtic. No em puc concentrar,
tinc por d’estar amb altres perso-
nes, m’he aïllat, desconfio en gene-
ral del gènere humà. Em vénen
flashbacks en què veig la imatge de
Martin caient».
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¿ALTRUISME O TERRORISME? DOS ACTIVISTES
ANTICAPITALISTES PODEN ACABAR A LA PRESÓ.

SERGIO LAINZ

ESCALADORS.
Martin i Gesine, davant la
Sagrada Família de
Barcelona, dies abans de
marxar cap a Suïssa per
enfrontar-se al judici.


