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ABRIL

El 9 d'abril, l'assemblea de Ciutat penjà una pancarta a la “reconstrucció” del Pont del tren, denunciant
així les mentides de la batlessa Cirer.

En el marc del Correllengua, el 21 d'abril, es celebrà a Inca el SUS Mallorca, organitzat per l'Obra Cultural
Balear. Maulets hi participà com a entitat col·laboradora mitjançant la pintada d'un mural, la col·locació
de pancartes i una paradeta de material.

L'endemà, diumenge 22 d'abril, Maulets, juntament amb altres entitats, participà a una excursió reivindicativa
a Pollença per a l'obertura dels camins públics.

El 25 d'abril, data tràgica en la memòria del nostre poble, l'esquerra independentista organitzà un seguit
d'accions i actes arreu del país. A Mallorca, Maulets recollí la crida i es realitzaren accions a Palma, Sóller,
Sa Pobla i Sineu.

El darrer cap de setmana del mes, els dies 28 i 29, l'assemblea de Ciutat, en col·laboració amb l'associació
d'Amics del Poble Sahrauí - Illes Balears, pintà un tràiler que anirà al Sàhara carregat d’ajuda humanitària
per a les refugiades.

MAIG

Arran d'una falsa i malintencionada polèmica suscitada per l'Ajuntament de Pollença contra Antoni Roig
i Al Mayurqa, Maulets es  solidaritzà amb el grup mitjançant un comunicat de premsa.

A la gran festa del 5 de maig organitzada per l'Obra Cultural Balear a Palma, Maulets hi aportà un petit
granet d’arena muntant una paradeta de material a la fira d'entitats que s'hi celebrà.

El divendres 11 de maig, a Sa Pobla, Maulets i l'Associació de Joves Pinyol Vermell, organitzaren una
jornada d'activitats sota el lema "El jovent per la terra!". A l'acte, s'hi projectà el DVD "A Tornallom", es
celebrà un sopar popular i, finalment, les persones assistents poguérem gaudir d'una mica de festa. Durant
la jornada, s'hi arribaren a concentrar mig centenar de persones.

L'assemblea de Mallorca Nord, que entre d'altres pobles agrupa Pollença, edità i repartí cartells i octavetes
amb el lema "Es carreguen Pollença. I tu, no hi penses fer res?".

En el marc de la setmana de lluita "Està tot fatal" celebrada arreu dels Països Catalans, el 18 de Maig
es realitzaren un seguit d'accions a Sóller en defensa de Muleta. L'endemà, també a Sóller, es presentà
el llibre "El mundo contra Mallorca" amb el seu autor, Miquel Àngel Tortell. A la presentació hi assistiren
unes 30 persones.

JUNY

Maulets, juntament amb la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, l'Associació d'Amics de Cala Carbó i
Iniciativa Ciutadana per Pollença, constituïren la plataforma Cala Carbó no té preu, amb l'objectiu d'evitar
l'urbanització als voltants de la cala. Fins el moment, s'ha iniciat una recollida de signatures.

L'assemblea de Ciutat, edità i distribuí cartells en defensa del paratge de Ses Fontanelles.

El dia de Sant Joan, diada nacional, s'edità un manifest que es repartí en forma de tríptic. A Sóller, es
desplegà una pancarta a la plaça del poble, a la vegada que, també es repartiren les octavetes.
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[Editorial] [calaix de sastre]

PER L’ESTIU... FESTA SI LLUITA TAMBE
L’estiu ja és aquí, arriba el bon temps. Ara és el moment d’anar a la platja a relaxar-se
o a llegir el llibre que no has tengut temps de llegir durant l’any. Ara toca gaudir de les
vacances menjant trampó i gelat amb meló just abans d’anar a la berbena.

Però, malauradament, l’estiu no és només això. De fet, malauradament la vida no és
només això!

L’estiu també és l’època que gran part del jovent es veu empès a les ETTs i a realitzar
tot tipus de treballs precaris, moltes vegades jugant-se el físic per un sou de misèria.
En contraposició, un dia d’aquests haurem de veure com la monarquia espanyola ve
a ca nostra, com, tres-cents anys després, aquestes sangoneres hereves de Felip V
se passegen per la nostra terra amb total tranquil·litat.

Amb les sangoneres, també venen les rates: la policia espanyola. Una policia analfabeta
en català que no tendrà cap problema en detenir-nos només per parlar aquesta llengua
estranya. I és que l’estiu és una època de contrastos: si te despistes te pots trobar en
una terrassa d’un bar de Ciutat fent unes cerveses amb les teves amistats i, només cinc
minuts després tombat damunt la taula del mateix bar cridant a un poli espanyol que
t’amolli, que tu no has fet res. En 24 hores, judici ràpid, i condemnat a pagar una
considerable multa per resisencia a la autoridad: parlar en català a les forces d’ocupació.

Ara haurem d’aguantar una terrible massificació turística. Terrible per al nostre benestar
i per a la nostra illa. Vendran milions de turistes a gaudir de la nostra terra, la nostra
cultura i la nostra gent, vaja, que estaran a S’Arenal bevent cerveses, menjant francfurts
i relacionant-se només amb elles mateixes.

Amb l’estiu també comença a ca nostra una brutal tradició espanyola que consisteix en
torturar i assassinar un animal a dins una plaça. Una brutalitat que ni és festa, ni és
cultura, ni és tradicional als Països Catalans.

Tot plegat, una època de grans contrastos. Ara bé, de tu depèn que l’estiu sigui una
temporada de gaudi, festa i realització personal o una època de repressió, aculturació
i destrucció del territori. De fet, de tu depèn que la vida sigui una cosa o una altra.

En definitiva, tot depèn de tu, de nosaltres. O com deia Ovidi Montllor:

“Si jo ja m´he cansat d´anar vivint dient
el va com va,
pensa que sols diré fins que més no podré:
Va com vull. Com volem.”
                                                             ...per l’estiu, festa sí lluita també!

Maulets Mallorca

“En la ignorància som més fàcils
d’enganyar, assustar i manejar”

(Eneko Landaburu)

“ I ns t r u ïu - vos  i  se reu  l l i u res
A s s o c i e u - v o s  i  s e r e u  f o r t s ”

(popular)

“És la història d’un home que cau d’un
edifici. A cada planta mentre va caient,
l’home es repeteix:

Fins ara tot va bé
Fins ara tot va bé
Fins ara tot va bé

L’important no és la caiguda, sinó
l’aterratge”
(Introducció a la pel·lícula La Haine, de Mathieu

Kassovitz)

“La veritat es construeix en comú”
(Dita de Chiapas)

"Els joves compren el "look negre",
com els vaquers XXL, sense saber que
aquest estil neix a la presons. Als anys
70 els cinturons foren prohibits
a les presons americanes, ja que els
presos s'hi suïcidaven penjant-se. No
tenien altre remei que portar els calçons
amples i mig caiguts... El poder
sap enriquir-se, fins i tot, amb les seves
pròpies humiliacions"
 (CHUCK D, PUBLIC ENEMY)

LA PRESSA MATA
ATURA ’T I  PENSA!

[calaix de sastre]

J. Morey
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Tonada de batre que es cantava a Mallorca:
per batre en el món no hi ha
com les egües ben ferrades
que peguen unes potades
que tota l'era fan tremolar



[calaix de sastre] [article d’'opinió]

Mumia Abu-Jamal:
NO A LA PENA DE MORT

El passat 17-5-07 hi va haver una vista oral
i pública davant del Tribunal d’apel·lacions
del Tercer Districte dels Estats Units
d'Amèrica, a la Sala Principal del Palau de
Justícia de la ciutat de Filadèlf ia
(Pennsylvania). Aquesta vista constitueix
un dels punts més crítics del cas , aquest
pres polític afroamericà, periodista, que
porta més de vint-i-cinc anys en el corredor
de la mort de la presó State Correctional
Institution Green.

Mumia fou condemnat a mort l´any 1982,
sota la falsa acusació d'haver matat, de
matinada, el 1981,  a un policia blanc durant
un confús tiroteig en una cantonada del
carrer Locust Street. El policia mort, Daniel
Faulkner, precisament havia estat enviat
per les autoritats federals nord-americanes
en el marc d'una investigació contra la
corrupció interna de la policia de Filadèlfia,
que és considerada una de les més
mafioses de tots els Estats Units.

Per aquesta raó, el judici realitzat el 1982
sempre ha estat sota sospita, en el sentit
que fou la mateixa policia o gent pagada
per ella qui va fer acudir Mumia (que
aleshores treballava de taxista) a un punt
concret de la ciutat. I en aquest punt,
precisament, hi van provocar un incident,
que invo lucrava un germà seu,
desencadenant el tiroteig en què va resultar
mort el policia Faulkner. Així, amb la
posterior condemna a mort d'en Mumia, els
policies corruptes esperaven poder matar
dos ocells d'un sol tret: desempallegar-se
del policia que els assetjava i treure de
circulació un activista molt incòmode per a
ells. Ja feia temps que anaven darrere d'en
Mumia que en la seva tasca radiofònica
s’havia destacat com a militant del partit
dels Black Panthers i solidari amb la lluita
de l’organització revolucionària MOVE.

Aministia Internacional i molts altres
col·lectius defensors dels Drets Humans,
han qualificat el judici de 1982 de racista i
injust.

DUES-CENTES PERSONES DINS DE LA
SALA

  El passat disset de maig, la sala del Jutjat
de Filadèlfia estava plena fins a dalt de tot:
hi eren presents unes dues-centes
persones, i més de mil que van expressar
el seu suport des del carrer. Intervingueren
en Robert Bryan i un altre advocat del seu
despatx, juntament amb un advocat de

(1)

>>  1 disc…

Cesk Freixas. El camí cap a nosaltres. 2007

A mitjans mes de juny, ha arribat el segon treball del jove cantautor del Penedès.
Aquest nou llarga durada arriba acompanyat d'una proposta musical molt més intimista
i personal que constata una evolució en el cantautor de Riudebitlles. Sol o ben
acompanyat, Cesk Freixas comparteix tretze cançons carregades d'optimisme.

A principis del mes d'agost el tendrem a Mallorca presentant-lo a diferents localitats.
Estau atents i atentes!

>>  1 llibre…

Cròniques .  Manuel de Pedrolo.  Edicions El Jonc. 2007

De la mà d'Edicions El Jonc, ens arriba la reedició en una edició única de les Cròniques
Colonials i les Cròniques d'una Ocupació; dos reculls de diferents articles de l'autor
publicats durants els anys 80. És molt d'agrair la recuperació d'aquests articles
fonamentals per entendre la faceta política d'un dels grans intel·lectuals catalans de
les darreres dècades.

Amb aquest llibre, tot i haver publicat anteriorment algun llibre de l'autor, s'enceta una
col·laboració amb la fundació Manuel de Pedrolo, que durà a la reedició de noves
obres de l'autor.

>> a la xarxa...

Ja fa uns mesos que la cooperativa de consumidors de productes ecològics
Agrohoritzontal va crear el seu blog: http://agrohoritzontal.wordpress.com. Un
lloc on podreu trobar interessants articles de reflexió sobre el consum, l’alimentació
i l’agricultura ecològica, així com d’altres qüestions relacionades amb el cooperativisme
o l’ecologisme.

>> a la pantalla...

Si us agraden els documentals, us
recomanam Earthlings (el podeu
trobar gratuïtament al google,
posant: earthlings + castellano).
Aquest tracta les diferents maneres
d’explotac ió  i  mal t ractament
animal: com a mascotes, per a menjar,
vestir, experimentació científica i
diversió. Un documental que segur
no us deixarà indiferents.

[calaix de sastre]

Mumia Abu-Jamal al corredor de la mort
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[article d’'opinió] [Internacional]

la NAACP (National Association for the
Advancement of Colored People). Tots
tres advocats es concentraren en defensar
el dret d’en Mumia a un judici imparcial
en el context de la lluita contra la pena
de mort i enfront de la repressió política
contra un periodista que era considerat
massa agosarat des del poder. Els fils del
racisme i la política recorren aquest cas
des del primer moment de la seva detenció
ja el 1981. Algunes de les vulneracions
constitucionals que es denunciaren foren
les següents:

Activista en suport de Mumia

• Al senyor Abú-Jamal li fou
denegat el dret a un judici just - reconegut
a les Esmenes 5a, 6a i 14a de la
Constitució nord-americana-, a causa de
l'actuació interessada de la fiscalia, que
va aconsellar als membres del Jurat,
literalment, que prescindissin de principis
com la presumpció d'innocència, o que
l'existència de qualsevol dubte raonable
ha d’afavorir el pres (in dubio pro reo),
provocant així l’error flagrant dels
membres del jurat i la posterior declaració
de Mumia com a culpable d'assassinat,
sense que existís cap prova objectiva.

• La utilització, per part de la
fiscalia, d'impugnacions in extremis, per
excloure els ciutadans afroamericans del
jurat, violà el dret del senyor Abú-Jamal
a un procés adequat i a la igualtat davant
la llei, d'acord amb les esmenes 6a i 14a
de la Constitució.

• El Jutge va prohibir al jurat aplicar
qualsevol circumstància atenuant (bon
caràcter, etc.) a no ser que tots els
integrants del jurat hi estiguessin d'acord.
Això va donar com a resultat la condemna
a mort al ser impossible aconseguir la
unanimitat.

• Al senyor Abú-Jamal li fou
denegat claríssimament el seu dret a un
judici just a causa dels prejudicis i el
racisme de què feia gala el jutge Albert
F. Sabo, que entre sessió i sessió del
judici, als passadissos del Palau de
Justícia, va comentar a tothom qui el volia
escoltar: «Els ajudaré a fregir aquest
negre...».

LA SENTÈNCIA POT TRIGAR FINS A
TRES MESOS

  La Senyora Ramona Africa, membre
destacada de l’organització revolucionària
MOVE, estava dins de la sala del judici i
ens ha fet arribar telefònicament les seves
impressions:

Gran part del que avui conec de la història
d’aquest poble és perquè la gent que viu als
campaments tenen el record molt viu. Tots
i totes ho han viscut, i a més a més, tenen
ben clar que els nins i joves també han de
conèixer la història. És un dels moments
que tenc més bon record: al terra, entre
estores i coixins, amb el te i escoltant com
els vells contaven les històries. Explicaven
com és el Sàhara ocupat, les platges, els
oficis (la majoria eren pescadors), les festes...

I asseguda allà, damunt l’arena i
bevent te, veient com els sahrauís dels
campaments es limiten a viure el dia a dia,
no podia evitar un sentiment de ràbia i
impotència davant l’eterna espera que estan
vivint, mentre altres països estan ocupant
el seu territori, però també sentia la
satisfacció de veure un poble que segueix
lluitant per recuperar la seva terra, per no
oblidar els seus noms ni la seva llengua.

Aquest poble en 30 anys ha creat
un món en el desert. Amb l’ajuda
internacional han aconseguit assistència
sanitària, que tots els nins i nines estiguin
escolaritzades, centres de joventut,
escoles per a cecs i cegues, organitzacions

lluiten en el Front Polisari, observar com els
veïnats i veïnades són com la família, com
a les nines els hi basten alguns pots vells
per fer sonar ritmes els vespres que hi ha
lluna, mirar les estrelles, que es veuen molt
més que aquí, beure els tres tes, amb el
seu ritual, xerrar amb la gent, i sobretot
escoltar-los. Això és el que vàrem fer allà,
tot i que la nostra “feina” va ser reconstruir
amb joves sahrauís els centres que s’havien
enderrocat  després d’unes grans
inundacions: vàrem col·locar bloquets, fer
“ciment” amb aigua i arena, pintar amb calç...

Record una padrina que veient com
el seu nét anava a passar l’estiu a Europa
li deia que qualsevol sahrauí quan surt fora
del Sàhara, té l’obligació d’explicar a tothom
la vertadera història.

Així, després de més de 30 anys
de la mala descolonització i l’ocupació del
territori sahrauí, la seva gent segueix dividida
entre el seu territori ocupat i els camps de
refugiats a Argèlia. Veient com la comunitat
internacional no té cap interès en acabar
amb aquest conflicte, i com mentrestant van
explotant els seus recursos. Una vegada
més, veim que els interessos dels països
rics prevalen damunt els drets humans dels
pobles sense estat.

 i horts. Des del meu punt de
vista, la solució no hauria de ser
mantenir els sahrauís a un territori
que no és el seu. L’objectiu hauria
de ser recuperar la llibertat de viure
al seu país, solucionar d’una vegada
aquest conflicte internacional. Quin
sentit té acomodar-los a viure en un
desert, on el territori no és seu,
mentre un altre país està ocupant la
seva terra?

Sentir com ens explicaven
el que havien viscut, com adapten
les seves tradicions musulmanes a
les dures condicions del desert, com
les dones són i han estat la base
dels campaments mentre els homes

de dones

Catalina Cerdà Obrador, Porreres

Camió d’ajuda al Sàhara decorat per l’Assemblea de Maulets Ciutat
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[Internacional] [article d’'opinió]

  “Després de sentir els nostres arguments,
els jutges no han pres cap decisió. Ens
han dit que la resolució pot arribar a trigar
entre un mes i mig i tres mesos. Això ens
fa sospitar que no tenen cap intenció de
fer-li justícia al Mumia, perquè les proves
són clares i ells ja sabien tot el que avui
els hem explicat. Si haguessin volgut
prendre una decisió raonable, ja ho haurien
fet, però hi havia massa gent observant,
de manera que han preferit esperar fins
que tinguin la impressió de no estar
sotmesos a tanta pressió social. I això
hauria de ser suficient per a que tothom
es mantingués en alerta”.

  “El fet més impressionant i més important
d’avui és el gran nombre de persones
–americanes i també europees- que han
acudit aquí en solidaritat amb en Mumia.
Això és pressió. I aquesta pressió és més
important que qualsevol de les paraules
que s´han pogut escoltar dins de la sala.
Ara hem de mantenir aquest nivell solidari
i la mirada fixa en el nostre germà Mumia,
perquè en el precís instant en que aquests
funcionaris tinguin la impressió que l’opinió
pública està distreta per algun altre afer,
aleshores disposaran de tot allò necessari
per consumar aquest assassinat legal....”

A causa del suport internacional massiu
que el cas Mumia suscita des de principis
dels anys noranta, la seva defensa s’ha
convertit en un cas emblemàtic de la lluita
mundial per l’alliberament de tots els
nostres presos i preses polítiques.

ELS GOSSOS D’EN BUSH

En moments com aquests, en què s’espera
la nova sentència del cas Mumia, em vénen
al cap alguna de les vivències que vaig
tenir durant les visites que aquests últims
anys he fet a la presó de SCI Green. Per
exemple, la del dia 18 d’agost de l’any
passat:

“Avui hem tingut sort que no han tret els
gossos. Ni a l'aparcament ni al control
d'entrada a la presó de SCI Greene. Ja
m'havien avisat que aquest any trobaria
alguna innovació opressiva. Per això els
nostres amics dels MOVE de Philadelphia,
mentre preparàvem la visita, m'havien

preguntat si tinc algun problema amb els
gossos, alguna mena d'al·lèrgia. Resulta
que des del passat mes de març s'han
instal·lat controls especials per a l'entrada
dels carcellers, perquè hi ha sospites que
ells mateixos entren la droga a la presó.I
no podia endurir-se la situació per als
carcellers, sense que al mateix temps
s'endurís per als advocats, amics i familiars,
de manera que ara, en arribar a la presó
on hi ha el Mumia, et pots trobar que et
fan passar a una habitació, t'asseuen en
una cadira i et passegen un gos per davant
i per darrera. Si el gos és dels grossos i
aixeca una mica el cap, les seves dents
poden quedar a l'alçada del teu nas.
Avui no ens ho han fet. Potser perquè la
Pam Àfrica i jo anem acompanyats de tres
membres de la "Pennsylvania Prison
Society", una organització humanitària
d'amics de les persones preses, que són
molt respectats aquí.

Però el que sí que hi ha són els cartells
fixos, on adverteixen i expliquen als visitants
-amb dibuixets i tot- en què consisteix la
prova, per veure si algú té massa por i això
el fa renunciar a la visita. En fi, una raó
més per entendre les paraules de
benvinguda que el Mumia ens dirigeix a
l'entrar: "Welcome to Hell!" (Benvinguts a
l'infern)”.

El Sàhara Occidental, que era colònia
espanyola, va ser cedit a El Marroc i
Mauritània a finals de la dictadura
franquista, mitjançant els Acuerdos
Tripartitos. L’ ONU des del principi ha estat
to ta lmen t  con t rà r ia  a  l a  ma la
descolonització espanyola i a l’ocupació
marroquina. Ja als anys 70 instà a l’Estat
espanyol a celebrar un referèndum
d’autodeterminació del Sàhara. Avui encara
no s’ha celebrat.

A mitjans 70 neix el Front Polisari
(“Front Popular d'Alliberament”). Les
darreres tropes de l’exèrcit espanyol
abandonen el Sàhara Occidental i el Front
Polisari proclama la República Àrab
Sahrauí Democràtica (RASD). L’ocupació
militar del Marroc, després de la retirada
de l’Estat espanyol, provocà una cruel
guerra, i més de 200.000 sahrauís van
exiliar-se desert endins, escapant de les
bombes de l’exèrcit marroquí. Encara avui,
31 anys després, segueixen exiliats en els
campaments de refugiats al sud d’Algèria,
una àrea desèrtica amb extremes
condicions de vida.

Campament al desert del Sàhara

D’altra banda, els sahrauís que
van quedar al Sàhara Occidental
sobreviuen en el seu territori ocupat,
víctimes de tortures i amb la violació
contínua dels drets humans per part de
l’exèrcit marroquí. Tot i que hi ha uns petits
territoris alliberats. El Sàhara Occidental,
a més a més, està dividit per murs i
extenses zones minades, dos instruments
més per a controlar el poble sahrauí.

Aquest poble depèn de l’ajuda
humanitària, estan a l ’espera del
referèndum ordenat per l’ONU, ajornat com
a conseqüència de les pressions del Marroc
i a la passivitat de l’Estat espanyol, que
n’és el principal responsable. Tots els
governs espanyols democràtics han fet
declaracions a favor de l’autodeterminació
del Poble Sahrauí, però cap ha deixat de
tenir tractes comercials amb el Marroc.
L’interès que tenen aquests països en el
territori sahrauí és bàsicament per a
l’explotació dels seus recursos petrolífers.

Coneixent menys del que us he
explicat, em vaig trobar amb l’oportunitat
de poder passar 15 dies als campaments
de refugiats, amb un grup de la UIB i
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí a
les Illes Balears.

El primer que
vam veure en arribar de
matinada a Auserd, un
dels campaments, va
ser un jove, mig adormit,
que ens convidava a fer
u n s  t e s ,  m e n t r e
esperàvem les altres
famílies. Em va agradar
veure que conserven els
noms originals de les
províncies del Sàhara
Occidental pels noms
dels  campaments,
wilayes, i les dahires.
Aquest fet de conservar
els noms dels llocs
reflexa, també, el seu
sentiment nacional.

HISTÒRIA D’UN POBLE OPRIMIT
VIATGE AL SÀHARA
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"VÉS-HI, MATA UNS QUANTS IRAKIANS
I PODRÀS CURSAR ESTUDIS AQUÍ..."

Philadelphia, 19 d’agost. - En Mumia critica
el missatge que, des del Pentàgon,
escampen pels suburbis de les grans
ciutats i de la Nord-amèrica rural i
profunda. Es dirigeixen als joves que no
saben què fer, que encara no estan
enganxats a l'heroïna: "Vés a la guerra,
mata uns quants irakians i procura tornar
viu. Només així podràs ésser algú a la
vida. Només així podràs estudiar. Treure't
un títol, encara que només sigui de grau
mitjà... per poder accedir a un lloc de
treball que et permeti explotar els altres,
viure bé, perquè es tracta de viure bé.
Viure millor que la gent que ja coneixes
al teu barri, la gent del ghetto... Si no, ja
saps el que t'espera: l'atur, la droga dura,
la presó o la mort, directament..."

“EL DÉU D’AQUESTS TIOS. . . ”

En Mumia està llegint ara coses sobre les
guerres imperialistes anteriors que havien
provocat igualment els Estats Units. Em
diu que tot això va començar amb la
invasió de Califòrnia, Colorado, Texas,
Nuevo Mexico, territoris que abans eren
de Mèxic, però que foren annexionats pels
ianquis, guerra rere guerra. I això va
continuar quan la seva voracitat els va
portar el 1898 a atacar les Filipines, a
l'Àsia.

Es curiós que el president dels USA
d'aleshores, un tal McKinley, ja explicava
als seus conciutadans, als seus electors,
que havia ordenat la invasió de les Filipines
per mandat diví. Que Déu li havia fet saber
que aquesta era la missió que els USA
tenien encomanada, en aquella època. I
que per això havia enviat les tropes cap
allà, a portar la democràcia i la paraula
de Déu a aquells indígenes, que encara
no eren prou feliços... I aquestes paraules
són les que li hem sentit, més o menys,

 al Bush. I no fa gaire, en relació a
l'Afganistan, l'Irak... "Aquest déu que tenen
aquests tios deu ser un déu molt bel·licós,
molt sanguinari! Un déu que no té res que
li agradi més que una bona guerra. Una
guerra en sessió contínua, en aquesta o
en aquella part del món."

Així s’explica aquest home des de darrere
els barrots de la presó on no paren
d’escriure articles i llibres que ja li han
valgut diversos premis literaris. Si perdés
l’apel.lació, el governador de Pennsylvania
possiblement no trigaria a fixar dia i hora
per a l’execució d’en Mumia. Els seus
enemics de l’anomenada “Ordre Fraternal
de la Policia” estan enfurismats davant la
possibilitat d’una victòria d’en Mumia, i
per això han incrementat la seva
campanya de suborns, mentides
mediàtiques, difamació, intimidació i
assetjament. El seu objectiu més recent
ha estat el senyor Donald Payne,
congressista per Nova York, que s’ha
atrevit a votar en contra de la resolució
del Congrés de Diputats a Washington
DC, que exigia al municipi deSaint Denis,
de la república francesa, que suprimís el
nom de Mumia Abu-Jamal dels rètols de
l’avinguda que arriba a l’estadi Nelson
Mandela.

________________________

(1) MOVE: organització revolucionària nord-americana
fundada a mitjans dels anys setanta del segle passat pel
senyor John Africa. A causa de la seva militància intransigent
en favor de la natura i contra el sistema, estan sotmesos
a una repressió policial contínua, les dues fites principals
de la qual han estat 1978 i 1975, anys en què les seves
cases foren assaltades i destruïdes per la policia de
Philladelphia. La segona vegada, amb el llançament d’una
bomba de guerra des d’un helicòpter policíac.

Els anys 2003 i 2005, militants d’aquesta organització van
fer actes al Casal Independentista Manel Viusà, de Vic, i al
Casal Boira Baixa, de Manlleu.

Francesc Arnau i Arias
 Advocat del DALP

w w w. m u m i a . o r g
www.freemumia.org

 qualitat de les dosis, les condicions del
consum, la manca d’educació per la salut,
la generació de tabús i manipulacions sobre
mals i bons usos de drogues, etc...

Finalment i segons l’anàlisi d’alguns
moviments juvenils revolucionaris, des un
anàlisi dialèctic, es va detectar que molts
dels consums de drogues que s’ocasionen
produeixen fulminants neutralitzacions de
fornades de joves combatius/ves i
revolucionaris/àries, situant-los a la perifèria
del sistema capitalista d’on resten
políticament paralítics i sords a qualsevol
missatge transformador, i opten pel no
futur, adopten un cert nihilisme que els
condueix a consums encara més
autodestructius a través d’inhibidors
(cannabis, alcohol...) o sobrexitadors
(èxtasi, cocaïna, MD...), a més actualment
la tendència és cap al pluriconsum afegint
riscos al consum de drogues; els i les joves,
usen les drogues bàsicament per

autodestruïr-se, inhibir-se, fet que no és
res més que un símptoma del seu malestar
i la seva opressió mal resolta sota criteris
de responsabilitat col·lectiva. Per aquest
motiu els moviments revolucionaris hem
de lluitar contra els usos alienats i
reproductors de les estructures de control
social que generen les drogues. Cal que
tinguem clar que aquesta lluita serà contra
la mateixa alienació que genera el
capitalisme neoliberal que imposa una
cultura de consum irrefrenable i elimina la
cultura popular; tinguem més present
encara que els consums de drogues són
una construcció social més, i que per tant,
els podem  transformar, els hem de
transformar: el jovent independentista
revolucionari necessita superar l’actual
problemàtica amb les drogues si vol
plantejar realment un poder juvenil
contrahegemònic català que aporti força a
la revolució que es va acostant.

Quim Framis

Cartell encolat a una peret
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SANT JOAN

[sobre les drogues...]

“Diuen que Sant Joan i la seva festa ocuparen el lloc d’un déu remot vinculat al solstici
d’estiu, a les festes solemnes de l’aigua i el sol, a l’embruixament màgic de l’amor que
vetlla, la nit de Sant Joan, i encén d’enamorança l’esguard dels fadrins,” ens explica Janer
Manila. Així, un cop més veim com la nostra tradició recull elements mil·lenaris redefinits
sota una visió cristiana.

La matinada de Sant Joan (24 de juny), la gent puja a la muntanya o va a la platja a veure
sortir el sol. Diuen que si se’l mira reflectit en l’aigua o a través d’un sedàs se’l veu ballar.
Antigament a moltes esglésies es cantava ofici solemne i el sant hi ballava als compassos
de violins i flabiols, repartint ramells de flors. Actualment, a algunes viles, encara surt a
ballar el dia del Corpus.

Així, St. Joan és la festa dels element naturals, de l’explosió de vida: el sol, l’aigua (els
banys termals de Campos duen el nom de Sant Joan de la Fontsanta), la vegetació (les
“herbes de St. Joan”, ruda, valeriana, alfabaguera) i, especialment, el foc. Aquest dia
abunden les fogueres, que aparten els maleficis i les desgràcies. Als Pirineus s’hi fan
processons nocturnes amb torxes.

El foc també té relació amb la bruixeria. La tradició
esmenta els sàbats als cims màgics (Pedraforca,
Puigmal, Canigó), als estanys i valls (la vall
d’Almallutx a Mallorca) i vora grans roques que
avui se sap que són monuments megalítics d’entre
els mil·lennis IV i II aC. Aquest dia les al·lotes
realitzaven rituals per saber qui havia de ser el seu
enamorat.

A Mallorca és el patró de Muro i, òbviament, Sant
Joan.

Amb la Renaixença es comença e identificar amb
la nació per la seva presència arreu dels Països
Catalans. El 1955 es començà a recuperar la
tradició dels focs a Canigó i el 1966 la flamà
traspassà la frontera imposada i va ser rebuda com
a símbol nacional. Actualment l’entitat Tradicions
i Costums organitza la festa. El 22 de juny la flama
guardada a Perpinyà arriba al cim del Canigó, on
s’aplega la gent de la contrada, i l’endemà es

comença un recorregut que ha de dur la flama a encendre milers de fogueres arreu del
país.

La força simbòlica del ritu ha esdevingut constituent de la Festa Nacional dels Països
Catalans. Així, el 1982, J. M. Llompart escrivia: “Que l’espurna encengui de bell nou els
focs de Sant Joan i que la fe mai no extingida ens agermani. El camí es encara llarg, però
les passes no cessen i ens acosten, a poc a poc i amb fermesa, a la claror definitiva
del sol.”

Miquel Amengual, Pollença

Les drogues han estat i són un aspecte
destacat i important per l’esquerra
transformadora i ha estat una prioritat en
algunes ocasions per diversos moviments
juvenils que plantegen canvis profunds i
estructurals als estats opressors i al
capitalisme.

D a v a n t  e l  f e n o m e n  d e  l e s
drogodependències, i de les drogues i dels
seus usos actuals, apareixen diversos
posicionaments i reaccions: per un cantó
existeix la postura que adopten
irresponsablement molts i moltes joves,
una postura que serveix als interessos de
l’estat, i per tant, al mode de producció que
reprodueix la opressió del jovent treballador
català; ens referim a la del laizzez faire
(deixar fer), la qual banalitza els consums
de drogues des d’un individualisme
consumista extrem, el paradigma d’aquest
punt de vista és que s’amagar darrere dels
grans centres d’intoxicació i alienació
col·lectiva, les grans discoteques. Aquesta
posició, desresponsabilitza al jovent del
seu consum i de les conseqüències
d’aquest tant en ella mateixa com en les
seves aportacions a la transformació social,
encara que siguin consums d’alt risc i
problemàtics.

L a  s e g o n a  p o s t u r a  t a m b é
contrarevolucionària és la institucional
guerra contra les drogues iniciada per
Eisenhawer i molt arrelada als EEUU, i
usada per campanyes institucionals de
diverses institucions (per exemple el Plan
“Nacional” sobre Drogas, o campanyes de

fundacions de Caixes i Bancs) la qual situa
la problemàtica de les drogodependències
en les substàncies, i criminalitza i
culpavilitza els i les usuaris/es de les
mateixes, per aquest motiu, agrega factors
de vulnerabilitat social a les persones
consumidores que alhora són més
vulnerables –les joves, els nouvinguts...-,
i ocasiona que els consums s’hagin de fer
molts cops en la clandestinitat sense cap
tipus de control de les dosis, amb un alt
índex d’ignorància social sobre efectes
d’aquestes substàncies, esdevenint per
aquest motiu consums de risc i sovint
problemàtics a causa de la mala qualitat

[El següent article no és l’opinió de Maulets Mallorca sobre la qüestió del consum de les drogues per part del jovent català.
Només és un article que consideram interessant per a promoure el debat entre el jovent sobre aquest tema.]

Portada d’una publicació dels Black Panthers

JOVES, DROGUES i RUPTURA
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Tots i totes les mallorquines sabem la
importància que té el turisme a la nostra
illa. N’hi ha molts que en parlen com “la
gallina dels ous d’or” i que es cansen de
repetir que si no fos pel turisme, a Mallorca
gairebé encara estaríem vivint en coves...
Però de qui ha estat aquesta gallina, dels
mallorquins i mallorquines? s’ha repartit
prou bé la riquesa i s’han disminuït les
diferències socials entre nosaltres? Aquesta
gallina l’han utilitzada i explotada els
mateixos que defensen que sense ella no
seríem res, però els que realment no serien
res serien ells i elles, ja que la gran majoria
de mallorquins, ara i abans del turisme,
érem i seguim sent treballadors. A valgut
la pena tot el que ha passat a l’illa per que
una petita minoria s’hagi enriquit
desmesuradament?

que l’utilitzà com a element de legitimació
política. A partir d’aquí hi haurà un procés
que anirà convertint Mallorca en el balneari
del nord d’Europa, en una espècie de
perifèria del plaer.

Aquests turisme però, no serà un
turisme de qualitat, sensible amb la
preservació del medi ambient i amb la
cultura de l’i l la; no seran viatgers
independents que tenen molt poc impacte
ja que el que venen és a conèixer Mallorca
tal com és. El que venen a cercar els turistes
a la nostra illa són les 4 esses angleses:
sand, sun, sex, sea (arena, sol, sexe i mar),
és a dir, coses que es poden trobar a moltes
altres parts d’Europa (illes del mediterrani
o de Grècia, Turkia, etc) i que fins ara

Turistes a Mallorca

potser no han estat tan competitives com
Mallorca per la inestabilitat política que hi
ha regnat. La cosa però canvia i cada
vegada hi ha més competència en aquest
tipus d’oferta. Això a fet que cada vegada
s’aposti més pel model fordista: venta de
paquets turístics, tots iguals, a gran escala
i al menor preu possible. Això ha provocat

Si bé són evidents les
conseqüències territorials
que ha tingut per a la
nostra illa aquest turisme
(massificació, destrucció
del territori, autopistes, etc),
cosa que fa que no entrem
en el tema per reiteratiu,
potser els que molts no ens
hem aturat a pensar és en
les conseqüències socials
que ha tingut aquest,
conseqüències tant o més
destructores que les que
afecten al territori. Volem
fer un repàs de quin tipus
de turisme tenim a l’illa i de
com aquest ha beneficiat
o perjudicat a la població
autòctona.
El turisme començarà a arribar en massa
a Mallorca cap als anys seixanta, això fou
per l’aplicació de l’estat del benestar a la
majoria de països europeus després de la
II Guerra Mundial i també pel Pla
d’Estabilització franquista que donà via
lliure a l’arribada d’estrangers per la
necessitat de divises que existia, alhora

Els drets “col·lectius” tampoc garantien cap
reconeixement més enllà de la tradició o
del costum i podien resultar, si així podem
dir-ho, discriminatoris d’una contrada a una
altra dins d’un mateix territori. Tanmateix
no deixaven de ser l’expressió jurídica d’una
classe dirigent, la noblesa que aspirava a
governar conjuntament amb el monarca.
Precisament, l’abolició dels furs, no deixa
de ser una estratègia per debilitar la noblesa
i afavorir un poder absolut i centralitzat.

Reproducció popular de la Batalla d’Almansa

En segon lloc, hauríem de pensar també
amb la qüestió de les celebracions o
commemoracions. És un tema força
debatut però, sintèticament, el què ens
hauria de preocupar és saber perquè feim
una cosa i no l’altra. Commemoració,
etimològicament, no deixa de voler dir fer
memòria, només recordar. Celebrar és

una cosa molt diferent en la qual hom
pren decididament partit. Segurament,
algú pensarà que les derrotes no s’han
de celebrar precisament perquè són
derrotes, però la pregunta seria derrotes
de qui? I perquè? És molt més prudent
commemorar, saber on som ara i no
obligar a la història a fer judicis pels quals
no està capacitada.

Joan Tomàs Martínez
Joan Valls de Padrines

Castell d’Almansa

EL GRAN ENGANY
DEL TURISME

www.300anys.cat
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que s’hagi entrat en rendiments decreixents,
és a dir, cada vegada més turistes per
guanyar menys; s’han de disminuir costos
per ser competitius, i clar, oferir encara
menys qualitat. Això ha arribat a l’últim
extrem amb l’anomenat “tot inclòs”, on els
turistes s’han convertit en una espècie de
visitant d’un parc temàtic (Mallorca), amb
una pulsereta que els permet accedir
gratuïtament a tot el que necessitin, anant-
se’n de Mallorca sense conèixer res a part
de bars o platges: ni de la cultura, ni de la
llengua, ni de les tradicions, etc.

que afectés aquestes economies podria
provocar una frenada en sec del turisme i
una greu crisis econòmica i social a tots els
nivells. A més hem de recordar que a Mallorca,
no s’ha dut a terme cap tipus de diversificació
econòmica per tal d’evitar aquesta total
dependència de la indústria turística, i quan
aquesta entra en crisis, entram en crisis tots;
bé, tots no, la petita èlit d’empresaris que
s’han forrat aquí són els únics que no es
veurien afectats, ja que aquests tenen
inversions en altres destinacions i la inversió
a Mallorca ja la tenen amortitzada a
bastament. Són una mena de depredadors
que un cop acabin amb Mallorca aniran a un
altre lloc i “aquí no ha passat res”.

Això evidentment ha estat
molt perjudicial per la nostra
cultura, en vers d’aprofitar
els nous recursos que
arribaven amb el turisme per
dotar-nos d’instruments per
mantenir i renovar la nostra
cultura, hi ha hagut un procés
d’enfonsament i banalització
d’aquesta: un exemple són
les nostres festes populars,
cada vegada vistes més com
una mostra de folklore d’uns
estranys indígenes que viuen
a l’illa. Un altre aspecte que
s’ha de tenir en compte és
el de la incidència del turisme
en l’economia.

Si bé aquest hagués pogut generar un fort
desenvolupament econòmic alhora que es
podien crear factors de modernització i
transformació social, en canvi ha servit com
un instrument per augmentar les desigualtats
socials i econòmiques existents, amb una
petita èlit d’empresaris multimilionaris (nou
empreses turístiques controlen el 92’9% del
negoci) i una gran massa de població que
ha de fer llargues jornades de feina per
“anar tirant”. A part i també en el tema
econòmic, s’ha creat una dependència
econòmica total, i no ja de la pròpia economia
o de l’estatal, sinó de les economies
germànica i britànica. És a dir, qualsevol
factor totalment independent de nosaltres

En definitiva crec que és hora que la població
mallorquina reaccioni contra aquesta situació,
que comencem a plantar cara als
totpoderosos empresaris turístics i ens
adonem de que cal fer un canvi de model.
I cal un canvi ja no només per salvar el
territori, per aturar la destrucció, l’especulació,
etc (que també). Cal un canvi per que si no,
aquest procés de banalització de la cultura,
de desaparició de la llengua i de tot el que
ens identifica com a poble, acabarà estenent
una cosa que ja passa en diversos punts de
l’illa, farà que els mallorquins ens acabem
sentint estrangers a la nostra pròpia terra.
No ens faran creure que no hi ha una
alternativa a això.

300 ANYS de la BATALLA
d’ALMANSA

Elements per a una reflexió crítica

Enguany fa 300 anys de la Batalla
d’Almansa que tengué lloc a l’actual
província espanyola d’Albacete entre els
exèrcits del futur Felip V, i de Carles
d’Àustria. La derrota del bàndol austricista
suposà l’ocupació efectiva del Regne de
València i del Regne d’Aragó, la qual cosa
féu que fossin derogats ràpidament els furs
d’aquests dos territoris de l’antiga Corona
Catalano-Aragonesa, sota l’acusació de
rebel·lió contra la monarquia. Aquest episodi
fou tanmateix el preludi de la derrota final
de l’opció austricista, condemnada a mort
ja el 1713 amb la signatura del Tractat
d’Utrecht per part dels aliats (Anglaterra i
les Províncies Unides), i efectiva el 1714-
1715 amb l’ocupació dels últims reductes
resistents, la ciutat de Barcelona i les Illes
Balears, respectivament, la qual cosa portà
al famós Decret de Nova Planta. Exposats
els fets, creiem imprescindible revisar
alguns dels conceptes més emprats en la
formació del mite, perquè no podem ignorar
que qualsevol episodi històric recreat i
recordat significativament a l’actualitat no
deixa de ser un mite i que, precisament
per això, no està exempt de polèmica.

En primer lloc, hauríem de pensar un
moment en els furs. Es defineixen com un

conjunt de privilegis, exempcions,
franqueses... que un territori, organitzat
estamentalment, havia rebut d’un sobirà.
Per tant, els furs podien regir coses tan
diverses com les Corts, la recaptació fiscal,
la defensa del territori... un conjunt d’usos
i costums. Per tant, els furs, no eren un
reconeixement d’uns drets personals sinó
estrictament “col·lectius” i per estaments,
això vol dir que un camperol no estava
regit pel mateix patró que un noble, tot i
participar dels mateixos furs.

L’odiat Felip V Joan Ballester, militant de maulets pla
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“ ...una tradició política de lluita i coherència que ha
caracteritzat el nostre poble al S.XX ”

[Entrevista]

- Quines creus que són les funcions de
la repressió envers els moviments socials
dels Països Catalans?

Aïllar, barrar el pas, dispersar, anular,
criminalitzar la dissidència política i social.
Res de nou sota el cel, doncs. La història
de sempre. El que varia i canvia, però, són
les noves formes de gestionar la repressió
i la conjuntura en la que ens trobem,
agreujada per una onada lliberticida que a
escala global prem l’accelerador de la deriva
autoritària i la retallada de drets, garanties
i llibertats.

En el cas dels Països Catalans, però, hi
coincideixen dos factors addicionals. Un,
l’independentisme, bèstia negra dels aparells
de l’Estat del franquisme ençà. L’altra el
dinamisme dels moviments socials i populars
arreu dels Països Catalans. Contra tots dos,
en els darrers deu anys, s’han implementat
més de 2.000 detencions, amb un cost que
llinda els 600.000 euros, empresonaments,
multes i tot l’ampli ventall repressiu del que
disposa el Poder, situant les expressions
de disconformitat social sota escenaris de
legislacions especials i estats d’excepció
jurídicolegals. També reinventant tans falsos
enemics interns com els calgui (l’incívic,
l’okupa, el treballador immigrant nouvingut)
per reforçar les polítiques ultrasecuritàries
i de tolerància zero exportades dels EUA.

- Situació actual de la repressió?

En l’actualitat, destacaria tres eixos: el passat
immediat, perquè encara estem afrontant i
arrossegant la ressaca de l’ etapa
Valdecasas (Torà, Tres de Gràcia) que al
Principat es va saldar amb 700 detencions.
El recent, caracteritzat per una nova ofensiva

de llei i ordre i guerra preventiva aplicada
pels Mossos d’Esquadra, exemplificada en
el cas Núria Pòrtulas –que ha viscut un
autèntic Guantànamo local durant 90 dies
sota els rigors de la legislació antiterrorista,
la dispersió antiterrorista i el tribunal
d’excepció de l’Audiència Nacional- i el
segrest del dret de manifestació a Barcelona
amb episodis com l’ús del kubotan. I el futur,
on les dinàmiques de control social, panòptic
i reticular s’aprofundiran malauradament si
no ho evitem i aturem aquesta lògica
embogida.  També amb un afegi t
internacional: avui, perversament, totes les
policies del món han incorporat la dissidència
com “nova amenaça a la democràcia”. I
totes les policies ,mossos, guàrdia civil et
altri, incorporen divisions i grups específics
que no controlen il·lícits penals, sinó idees,
protestes i propostes. Una mena de nou
maccarthisme inquisitorial, recolzat en les
18 reformes d’Angel Acebes que van endurir
el Codi Penal fins al paroxisme. Amb un sol
objectiu: que res ni ningú és mogués o alcés
el dit. Afortunadament, a casa nostra, això
no és així i són milers i milers de persones
i desenes de col·lectius els que es neguen
a acotar el cap. Hem après que l’única
alternativa efectiva i afectiva a la repressió
és la solidaritat i el suport mutu. I que malgrat
tot seguim i es multipliquen els espais de
compromís, de desobediència, de rebel·lia.
Tossudament alçats.

- Com veus el panorama comunicacional
català actual? Què hi manca?

Absolutament controlat per les grans
corporacions –en l’àmbit privat- i el poder
polític de torn –en l’àmbit públic-, en un
estricte i perimetrat setge a la informació
lliure. Qui paga mana i qui governa, ordena.
Amb tot, hi ha una nova generació de
periodistes que no carreguen amb les
hipoteques de la transició; mitjans que se’ns
fan imprescindibles per viure als Països
Catalans com Vilaweb; una premsa
alternativa que resisteix (Illacrua ha fet 15
anys, ha nascut la Directa i seguim tenint
Accents i Avanços arreu amb una munió de
publicacions comarcals).

Segurament el que més manca és ampliar
aquestes experiències, amplificar eixes veus
i reforçar un tercer espai no depenent que
no sia ni públic-estatal ni privat-mercantil
sinó social. De la pròpia societat i amb veu
pròpia.

- Quin paper juga o pot jugar internet en
aquest panorama?

Paradoxalment, és l’espai predilecte
d’emancipació cultural col·lectiva, allà on ja
som lliures, solidaris i sobirans, on la nostra
cultura corre amb llibertat i en peu d’igualtat,
amb un dinamisme creixent. A més a més,
els avenços tecnològics ens poden dotar
de noves eines pròpies i col·lectives i noves
possibilitats. Però no n’hi ha prou. El paper
premsa, els diaris locals, la comunicació
quotidiana són imprescindibles per bastir
relacions socials comunitàries i col·lectives,
per entreteixir el país i enxarxar-lo A barris,
pobles i comarques.

El que és innegable, però, és que internet
també ha revolucionat l’activisme social. És
una eina més i com tota eina pot tenir usos
i abusos. I del que es tracta es de reforçar
els usos socials i emancipatoris i de
comunicació global que ens ofereix la xarxa.
I no els usos alienants, consumistes, sexistes
i devastadors que són majoritaris.

- Com veus la situació actual de
l’Esquerra Independentista?

En recomposició. Amb molta feina i fent
tard, com sempre. Però amb passos sòlids,
dignitats col·lectives, lluites comunes i
rebel·lies compartides: la xarxa d’ateneus
que són el nostre territori alliberat, la irrupció
de les CUP, l’esgotament d’un cicle polític
prou nefast (estatuts) i la globalització militar
i neoliberal són fets a tenir en compte, que
fan urgent, necessària i possible una
alternativa política d’alliberament. La
pobresa, la fam, el patriarcat i la violència
masclista, la destrucció del territori palesen
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que capitalisme és
guerra. I cal que més
que mai seguir en el
fil solidari de la nostra
pròp ia  h is tòr ia  i
recuperar vells valors
amb noves mirades,
una tradició política
de lluita i coherència
que ha caracteritzat
el nostre poble al
segle XX. En aquest
sentit, l’esperança i
l’aposta la visc i la
tasto als moviments
de base, als ateneus,
c a s a l s ,
c o o r d i n a d o r e s  i
m o v i m e n t s  q u e
segueixen sense
demanar permís per
ser lliure. I sense
demanar perdó per
ser-ho.


