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TToottss ii ttootteess aa
MMaaddrriidd!!
La cursa dels partits intitucionals
cap a Madrid ha començat. Entre
picabaralles, trencaments i coali-
cions, els candidats al Congrès de
Diputats espanyol prenen posició
en una nova campanya electoral.  

>> Països Catalans 4

LL’’oorriiggeenn ddeellss
oorrddiinnaaddoorrss
El 1944, a les acaballes de la Sego-
na Guerra Mundial, s’acabà de con-
truir l'ENIAC (Electronic Numeri-
cal Integrator and Computer), con-
siderat un dels primers ordinadors.

>> Ciència i Tecnologia 9

EEll ffrraauu ddee lleess
cciivviilliittzzaacciioonnss
El Fòrum de l'Aliança de Civilit-
zacions, celebrat a Madrid els
dies 15 i 16 de gener, ha sigut l’es-
cenificació del frau d’aquesta
política exterior espanyola.

>>Internacional 11

SSUUMMAARRII

CCEENNSSUURRAA

Periòdic popular dels Països Catalans

L’extrema dreta
valenciana 
s’envalentona

La immigració i els reptes que planteja seran un dels punts a tractar al Fòrum Social Català. A la imatge, protesta dels sense papers a Barcelona // FOTO: L’ACCENT

L'extrema dreta valenciana està prement
l’accelerador en la seua estratègia d’ac-
ció violenta contra el valencianisme orga-
nitzat i els moviments socials. 

Gràcies a la impunitat que els ator-
guen els cossos policials, i animats pel
discurs anticatalà del PP, sectors  del’ex-

trema dreta han atacat recenment seus
de partits polítics, centres socials i altres
iniciatives  de moviments en defensa del
territori. El més greu, l’atac amb un arte-
facte explosiu a Catarroja, contra el movi-
ment en defensa de l’horta.

>>Pàgines 8 

Alacant es
revolta per TV3
Dues mil persones es van concen-
trar el dissabte 19 de gener a la Pla-
ça de l'Ajuntament d'Alacant per
protestar contra el tancament del
repetidor de la Carrasqueta i recla-
mar la tornada de les emissions
dels canals de TVC a les comarques
del sud dels Països Catalans. 

Una vegada finalitzada la con-
centració, les organitzacions de l'es-
querra independentista alacanti-
na -Endavant, Maulets i el SEPC-
van iniciar una manifestació fins
a la plaça de la Muntanyeta, on es
troba la Subdelegació del Govern
espanyol. La pràctica totalitat dels
assistents van secundar la marxa
independentista en un ambient de
"combativitat, indignació i reivin-
dicació".

També cal destacar, que els repre-
sentants d'Acció Cultural (ACPV)
convocant de la concentració van
anunciar que la propera manifes-
tació del 25 d'abril se celebrarà
enguany a la capital de l'Alacantí.
Aquest fet va ser rebut amb molta
satisfacció pels dos milers de con-
centrats.

EENNTTRREEVVIISSTTAA

El Centre Social Alliberat Can Vies és
un punt de referència al barri barce-
loní de Sants. Des de fa més de deu
anys aquest espai ha servit de plata-
forma per tal que desenes de col·lec-
tius del barri o de fora poguessin rea-
litzar assemblees, cafetes, activitats... 

Lamentablement les operacions
urbanístiques que afecten el barri a
causa de l'arribada del Tren d'Alta
Velocitat (TAV) pretenen acabar amb
Can Vies.

>>Contraportada 16

“Nosaltres garantim
un espai; els col·lec-
tius posen contingut”

Primera de les agressions al campament en defensa de l’horta de Catarroja

MARIA FERRERPUNT DE MIRA //LLUÍS BENEJAMLA REMATADA //CESK FREIXASTRO DE BAC//MARC CANDELASINDICAL

Gairebé dos anys després, els acu-
sats han passat pel banc de l'Au-
diència Provincial de Barcelona
durant cinc intensos dies de testi-
monis, defenses i acusacions entre-
mig de concentracions de suport al
carrer i una forta presciència de
mitjans de comunicació. El del 4-F
ha generat força ressò no només al

Principat sinó també a l'Amèrica
Llatina, d'on procedien els tres joves
empresonats. Per aquest motiu van
desplaçar-se fins a Barcelona diver-
sos observadors internacionals on
destacaven la presència de Nora
Cortinas de Las Madres de la Plaza
de Mayo de l'Argentina.                   

>> Països Catalans 5

Vist per a sentència el 4-F

Ja està tot a punt per
donar el tret d'eixida del
primer Fòrum Social
Català (FSCat). Durant els
dies 25, 26 i 27 de gener,
les entitats i els movi-
ments socials d'arreu dels
Països Catalans tenen un
espai de trobada a la Uni-
versitat de Barcelona. L'a-
plec servirà per promou-
re el debat al voltant de
diferents temàtiques i per
traçar alternatives que
se centren en les neces-
sitats de l'ésser humà i
en el respecte a la natu-
ra. 

El programa d'activi-
tats dels dies 25 i 26 inclou
seminaris i tallers a tra-
vés dels quals els col·lec-
tius i les persones indi-
viduals estan convidats
a participar. L'acte de clo-
enda del diumenge 27,
sota el lema "Un altre
món és possible", servirà
per manifestar pels
carrers de Barcelona l'o-
posició a l'actual model
de desenvolupament dels
pobles. A banda de les
activitats d'aquests tres
dies, també hi ha prepa-
rats desenes d'actes des-
centralitzats per tot el
territori.

>>Països Catalans 7

CComença omença 
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gració. A més a més, la seua
important xarxa empre-

sarial dota econòmi-
cament tota l'activi-
tat dels ultres. 

La impunitat
d'aquests grups no
ha variat des de la
transició. Segons

les dades del Movi-
ment Contra la Into-

lerància, al País Valen-
cià, durant l'any 2007, es

van produir 600 agressions
vinculades als ultres. No hi ha hagut

cap detenció. La mateixa situació patei-
xen les entitats, partits i col·lectius ata-
cats pel GAV, com el Casal Jaume I de
Sueca. De moment, tampoc no hi ha
hagut cap detenció en relació a la bom-
ba contra EUPV i l'intent d'atemptat -
la matinada del passat 9 d'octubre- con-
tra la seu del Bloc, de qui es desconei-
xen encara els autors. Malgrat les rei-
teracions de la Delegació del Govern,
l'activitat policial contra l'extrema dre-

ta espanyolista compta amb
dues corrents diferents
i enfrontades. Els
grups neonazis
radicals -Democra-
cia Nacional,
Alianza Nacio-
nal, etc.- centren
la seua activitat
en les agressions,
actes xenòfobs i l'es-
tètica skin. Però l'ex-
trema dreta d'inspira-
ció lepenista, agrupada en
España 2000 al voltant de l'empre-
sari vinculat a la seguretat privada i
al negoci de la prostitució, José Luís
Roberto, s'ha distanciat dels seus tra-
dicionals aliats rapats cap a una nova
extrema dreta que cuida més les for-
mes i dissimula els tics neofeixistes.
Les dues figures que inspiren a Rober-
to són Jean Marie Le Pen, líder del
Front Nacional a l'Estat francès i Josep
Anglada, líder de la Plataforma per
Catalunya. El seu gran tema: la immi-

Al País Valencià l'activitat violenta
de l'extrema dreta ha reviscolat amb
força en els darrers anys. Per una
banda, els reductes més minoritaris
del blaverisme, agrupats entorn al
Grup d'Acció Valencianista (GAV) i
Coalició Valenciana i el seu líder, l'ex
falangista Juan García Sentandreu,
s'encarreguen d'atacar, insultar i ame-
naçar a qualsevol acte o local vincu-
lats al "catalanisme". L'ample espec-
tre de víctimes del blaverisme inclou
partits nacionalistes moderats, agru-
pacions culturals, la Universitat o
l'independentisme, entre altres. Els
darrers atemptats amb bomba a la
ciutat de València -ha estat el cas de
la seu central d'ERPV- recorden els
anys més conflictius de l'anomena-
da "Batalla de València", quan el GAV
feia atemptats -reivindicats en els
anys- a intel·lectuals i institucions
valencianes. Però cap dels atemptats
amb artefactes explosius han estat
reivindicats.

Per la seua banda, l'extrema dre-

COL·LABORACIÓ P. GRAU*
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OPINIO@LACCENT.CAT LA VEU DELS LECTORS

No em quedaria tranquil·la si no us
fes arribar la meva opinió respecte
al número 120 de L'ACCENT i el trac-
tament que s'hi fa de la mobilització
del 1r de desembre: penso que és un
exemple del que no ha de ser el bon
periodisme: era clar que la noticia
important a tractar en el número de
l'11 de desembre al 7 de gener inevi-
tablement i periodísticament havia
de ser la noticia i l'anàlisi d'aquesta
mobilització: doncs bé a la portada
es dóna prioritat a altres noticies i
només es destina una franja a baix  :
1-D: i ara què? i es relega el comenta-
ri a l'esquerra de la pàgina 6 sota l'e-
pígraf "Política institucional" 1-D :
milers de manifestants i múltiples
lectures". Penso que és un error
immens i una mostra dels prejudi-
cis ideològics que una part de l'es-
querra independentista va mostrar
envers aquesta mobilització abans,
durant i després de la seva realitza-
ció: dic una part de l'esquerra inde-
pendentista perquè altres parts érem

allà perquè
no estàvem
disposats
precisa-
ment a rega-
lar aquestes
lluites a sec-

tors institucionals que només les fan
servir per portar-nos a vendre.  

Se sap que de cara a 1 de desem-
bre no hi va haver una posició con-
junta de l'esquerra independentista:
sobretot Endavant va considerar nega-
tivament l'oportunitat que hi hagués
un bloc de l'esquerra  independen-
tista potent en aquesta mobilització
encapçalat per les CUP: finalment hi
va haver aquest bloc, que va superar
clarament el bloc d'ICV, però s'hau-
ria pogut fer molt més i sobretot, com
era de preveure, si a la mobilització
hi predominava , com així va passar,
un caràcter plebiscitari a favor de la

llibertat i la independència i les millo-
res socials; no teníem perquè rega-
lar aquest caràcter popular, rebel i
clarament de trencament amb Espan-
ya als blocs institucionals siguin de
tripartit o no. Aquest anàlisi prèvia-
ment negatiu penso que va ser un
error important, error que es perpe-
tua a  la portada que pocs dies des-
prés portava  el "periòdic popular dels
Països Catalans" L'ACCENT 120. Rele-
gar la notícia i el comentari de la
mobilització més important que hi
ha hagut en molts anys amb un clar
contingut social i nacional ( de Paï-
sos Catalans) a la pàgina 6 no deixa
de ser un  monument al sectarisme
més infantil. Sento dir-ho perquè
aquest periòdic sol estar molt bé i em
dol que aquesta vegada hagi reflec-
tit massa clarament l'opinió només
d'una part del món de l'independen-
tisme d'esquerra.  El contingut de

l'escrit està bé però intentar , mini-
mitzar la importància del fet i trac-
tar de dissimular que era un error no
voler ser-hi present d'una manera
potent em sembla sobretot inútil. I
continuant llegint el periòdic es veu
què feia una part de l'independen-
tisme d'esquerra: debatre a Deltebre
"el  futur de l'independentisme" en
unes jornades de formació que els
organitzadors van ser incapaços d'a-
jornar per passar a debatre al carrer
el futur del nostre país. és un con-
trast massa brutal, francament.

No sé si serà possible que tot l'in-
dependentisme d'esquerra i no tant
d'esquerra puguem adoptar una posi-
ció conjunta respecte a les eleccions
espanyoles del 9 de març: vista la his-
tòria fins ara, segurament serà una
altra oportunitat perduda.

Cordialment 
BBllaannccaa  SSeerrrraa

LL''11 ddee ddeesseemmbbrree ii 
LL’’AACCCCEENNTT nnúúmm.. 112200

ta violenta és inexistent, o al menys
invisible.

Davant aquest panorama, Acció Anti-
feixista de València (AAV), col·lectiu
d'informació i anàlisi sobre la violèn-
cia feixista al País Valencià, sorgeix amb
dos eixos bàsics de treball: la recopila-
ció d'informació i la denúncia pública
als mitjans de comunicació. A més, tam-
bé resulta fonamental l'atenció jurídi-
ca cap a les víctimes d'agressions i el
seguiment dels principals moviments
d'aquests grupuscles. Tota l'activitat
està centralitzada a la web indepen-
dent http://www.antifeixistes.org, en
la qual col·laboren diversos col·lectius
i que inclou un potent arxiu de prem-
sa. En el context valencià d'impunitat
i violència, articular una resposta anti-
feixista intel·ligent resulta vital per
avançar en l'eliminació de tot tipus de
violència racista i anticatalanista.

**PP..  GGrraauu  ééss  mmeemmbbrree  dd’’AAcccciióó  
AAnnttiiffeeiixxiissttaa  ddee  ll’’HHoorrttaa

Jo ttambé hhe 
avortat
MARIA FERRER TERRASSA

Davant els darrers tancaments de clí-
niques acreditades per fer avortaments
i enmig de la campanya mediàtica fomen-
tada per la dreta i l'església, les meves
preocupacions anaven orientades en
diferents sentits. La primera era la con-
tradicció que representava que una de
les defenses més visibles del dret a l'a-
vortament provinguessin d'aquestes clí-
niques, i no del moviment feminista i
de la societat civil. La segona, i la més
important, era la vulneració d'un dret
tant important per la dona com és el
dret a decidir, trepitjant al mateix temps
el dret a la confidencialitat, ja que s'han
citat judicialment a dones que havien
anat a avortar. Després de més de 30
anys d'existència del moviment femi-
nista a casa nostra, una de les seves rei-
vindicacions més importants, com és el
dret a un avortament lliure i gratuït,
torna a estar a l'ordre del dia, com si no
hagués passat el temps. És cert que
durant aquests anys, aquest dret no ha
estat real, perquè la llei actual conti-
nua sent tant restrictiva com quan la
van aprovar, i per tant no es reconeix
com a prestació a la sanitat pública, i si
es vol avortar encara s'ha de pagar amb
les implicacions que comporta a nivell
de desigualtats socials i econòmiques.
Per sort, diferents associacions femi-
nistes i de dones han mostrat la seva
capacitat organitzativa convocant una
concentració per a dia 23 de gener a la
plaça de Sant Jaume de Barcelona, recu-
perant un lema que mai ha quedat obso-
let, per desgràcia. Tal com diu el mani-
fest elaborat per aquestes associacions,
el lema "Jo també he avortat" és un lema
que significa solidaritat i denúncia.

En aquest sentit, no voldria deixar
d'anomenar a una de les dones del segle
XX que va escriure sobre les opressions
que pateix la dona, no només va escriu-
re sobre l'avortament, sinó que també
va reflexionar sobre la sexualitat, sobre
la violència, sobre la política i les gue-
rres d'alliberament. Faig referència a
la Simonne de Beauvoir, que el dia 9 de
gener hagués fet 100 anys. La Simonne
va publicar l'any 1949, el llibre El segon
sexe, on argumentava que una dona no
neix, sinó que es fa, valoració que va
ajudar a redefinir les fronteres entre
els gèneres. Quan va publicar el llibre,
encara no era feminista, no va ser fins
als anys 70 que es va definir política-
ment com a tal, i malgrat les crítiques
des d'alguns sectors del feminisme, s'ha
de reconèixer que sense les seves apor-
tacions no seríem on som. No voldria
acabar sense recordar una de les seves
màximes: "el feminisme és una forma
de pensar i una manera de viure".

PPUUNNTT DDEE MMIIRRAA
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Destil·lant racisme 
des de la ràdio pública

És dissabte 19 de gener al matí
i em llevo d'hora. Escolto
Catalunya Ràdiomentre fei-
nejo. Són les 10. Després de
les notícies comença "El suple-
ment". D'aquest programa
m'agrada sobretot el concurs
que fan. D'altres parts no m'a-
graden tant, però si estàs
posant ordre o escombrant
és distret. La manera habi-
tual que tenen últimament
de començar és amb una con-
versa que han registrat dies
abans al carrer entre el locu-
tor del programa i alguna
persona que s'ha trobat, i li
va fent preguntes. No crec
que l'elecció del fragment de
conversa que reprodueixen
sigui aleatòria, sinó que quan
l'escullen -i més si tenim en compte que
és la manera de començar el programa-
ho fan perquè li volen donar notorietat.
El presentador, en Xavier Solà, pregun-
ta a una dona com pensa que va el país.
Ella diu que està molt preocupada: "Cada
cop hi ha més morts i més atracaments.
Han de fer fora molta gent d'aquí". I tota
satisfeta de parlar per ràdio es lamenta
que fa massa temps que aquí hi deixen
entrar a tothom que vol. I continua dient
que són uns bruts, que han convertit el
seu edifici en una cova: "Crec que són
gent que mai ha viscut en pisos, que sem-
pre han viscut en chabolas". El presen-
tador li pregunta: "I de quin país són els

immigrants que viuen a la seva escala?".
"No ho sé, jo els veig a tots iguals", res-
pon ella. I continua animada: "El que
fan els immigrants és prendre'ns la fei-
na, perquè accepten sous més baixos que
la gent d'aquí". I va pujant el to: "Els hi
donen més facilitats perquè són gent
pobra... però jo també sóc pobre. A ells
els donen vals perquè vagin a comprar
més barat, tenen l'escola gratuïta, els hi
donen tot el que volen, obren botigues
perquè no els fan pagar impostos... Tinc
companys a la feina que són de fora i els
donen vals per anar a comprar al Lidl".
Això sí, diu que ella no és racista.

I tot això en castellà, perquè la dona

és extremenya, explica. Tot
i que s'afanya a explicar que
quan vol parla en català, mal-
grat que no ho demostra en
cap moment de la conversa.
Amb això no vull dir que la
gent catalanoparlant no sigui
racista, estic convençuda que
en trobaríem molts del mateix
parer. Però és significatiu que
una persona que fa alguns
decennis va haver de migrar,
ara tingui aquesta actitud cap
als que ho han de fer avui en
dia.

Després el programa con-
tinua: una musiqueta sim-
pàtica, un acudit, la presen-
tació del concurs del dia...
com si les declaracions de la
dona fossin d'allò més nor-

mals. Bé, és cert que molta gent pensa
com ella, que avui en dia no és una per-
cepció aïllada a la societat catalana. Però
deixar-les anar i no contrastar cap de les
afirmacions que alegrament ha fet la
senyora no és precisament un exemple
de bon periodisme.

Tanco la ràdio. I em ve a la memòria
un retall de premsa que em van enviar
fa uns quants mesos. El podeu veure a la
imatge que acompanya aquest text. És
de l'any 1949. Aleshores els immigrants
"il·legals" no arribaven a Europa, sinó
que en marxaven.

Curta, molta curta tenim la memò-
ria. I la solidaritat.

SSaallvvaattggeemmeenntt lllliiuurreess
COL·LABORACIÓ JUANRA RODRÍGUEZ

La maquinària de l'Estat ha comen-
çat a grinyolar. Alguns i algunes conei-
xem perfectament el significat d'a-
quest so esgarrifós. I no és res de nou:
torna el Tribunal de la Santa Inqui-
sició.

El 9 de setembre, El País assenya-
lava que "el Govern està responent al
repte d'ETA d'una forma implacable.
Aquesta decisió es tradueix en què
no només pensa atacar l'aparell mili-
tar de l'organització, sinó també la
cúpula política que va participar en
el procés de diàleg i a les seves orga-
nitzacions afins". No havia passat un
mes des de l'advertència del BOE,
quan ja s'havia detingut a la Mesa
Nacional de Batasuna. Xerriquen els
engranatges de l'Estat. Posteriorment,
una cinquantena de persones van ser
condemnades com integrants o diri-
gents d'ETA per la seva militància en
organitzacions polítiques, culturals
o socials. Es normalitza la pràctica
jurídica d'excepcionalitat en la qual
s'estableixen responsabilitats penals
difoses i col·lectives incompatibles
amb un sistema democràtic. Es cri-
minalitza a qui exerceix el seu dret
d'opinió, reunió o manifestació. I per
constatar-ho no ens cal anar al banc
de proves en què s'ha convertit Eus-

kal Herria, només hem de mirar què
va passar amb el tema de les fotos del
rei o la vaga dels treballadors d'au-
tobusos a Barcelona. 

Torna la il·legalització 
fraudulenta
Quantes vegades hem sentit que si l'es-
querra abertzale vol ser present a les
eleccions només s'ha de desmarcar
d'ETA condemnant-la públicament?
És el nou i sofisticat parany: ens apli-
quen una bossa col·lectiva de restric-
cions per deixar-nos sense aire, però
s'equivoquen de diagnòstic i de mèto-
de. A ningú se li pot exigir l'adhesió
o la repulsa de quelcom, així que mal-
grat els milers de motius per a no fer-
ho, només exposaré cinc arguments
clars per no caure en l'enganyifa de
la condemna. El primer de tots és que
s'ha demostrat durant més de vint
anys que és un exercici estèril que no
serveix per a res perquè no analitza
ni la realitat ni les causes del conflic-
te. El segon és que ETA no és més que
una conseqüència, una resposta a un
context d'imposició. El tercer és que
hi ha pobles oprimits condemnats a
lluitar per la seva supervivència o
resignar-se a desaparèixer. El quart
és que èticament resulta mesquí com-

parar la violència dels opressors amb
l'autodefensa dels oprimits, però en
qualsevol cas, assenyalar-la com una
plaga bíblica i ignorar o beneir la dels
botxins, és com a mínim miserable. I
el cinquè és que no es coneix cap impe-
ri que hagi renunciat a les seves colò-
nies amb mitjans "legals", doncs ja se
sap qui dissenya les lleis i amb quina
finalitat. 

Tot això ho tenia molt clar el nos-
tre company Xirinacs, que al Fossar
va assegurar que "Gandhi deia que el
no violent no pot tractar amb neutra-
litat les parts d'un conflicte violent:
l'agressor és l'enemic, i l'agradit l'a-
mic, malgrat sigui violent". Més clar
i transparent seria difícil de dir i per
això el van tornar a empresonar.

Grinyolen els soterranis de l'Au-
diència Nacional espanyola, a on es
preparen democràticament per tor-
nar a il·legalitzar les idees, perquè
el que es persegueix és l'assumpció
del discurs totpoderós de l'estat, es
persegueix el suïcidi col·lectiu que
representa la renúncia a la pràcti-
ca de la nostra forma de ser i pen-
sar. Ens volen normalitzar, però
alguns i algunes ens estimem més
continuar essent salvatges. Salvat-
gement lliures.

Negar el que és
evident

Els cossos policials torturen amb total impunitat legal i cobertura polí-

tica i mediàtica. Qui afirme el contrari és un ingenu o bé en treu profit d'a-

questa situació. Les darreres setmanes s'han conegut casos de mort en estran-

yes circumstàncies (Guardamar i Borriana) als Països Catalans i casos de

tortura (Igor Portu i Mattin Sarasola) a Euskal Herria. Tots tres casos amb

la Guardia Civil com a protagonista. I és que, segons afirma la Coordinado-

ra per la Prevenció de la Tortura (CPT), hi ha 4.000 denúncies per tortura

al llarg i ample de l'Estat espanyol entre 2001 i 2006. A més, organismes pels

drets humans (Amnistia Internacional, per exemple) i institucions inter-

nacionals (Comitè Europeu per la Prevenció per la Tortura, el relator espe-

cial de Nacions Unides contra la Tortura o el Tribunal Europeu de Drets

Humans d'Estrasburg) denuncien, any rere any, que a l'Estat espanyol es

tortura. 

Si fem un cop d'ull als informes que des de 2004 publica la CPT podem

veure que, d'una banda, són tots els cossos policials (Guardia Civil, policies

regionals i estatals, i "funcionaris" de presons) els que torturen. D'altra ban-

da, veurem que els casos de tortura són més freqüents a les nacions ocupa-

des per l'Estat espanyol on la lluita per la independència presenta una major

intensitat. A més, si parem atenció de quines són les persones que reben

aquest tracte inhumà veurem que entre la gent torturada els percentatges

més alts tenen lloc entre els moviments socials i polítics, i també entre les

persones nouvingudes. Aquest comportament ens demostra, d'una banda,

un profund racisme i, d'una altra, que encara que se'ls vulga presentar com

a treballadors, com a funcionaris, els cossos policials compleixen una fun-

ció repressiva que garanteix el "bon funcionament" d'aquest sistema que

patim. 

Amb tot, els darrers casos del País Valencià ens demostren que tothom

pot ser una víctima potencial, ja que les persones que aquesta setmana han

estat trobades mortes en dependències de la Guardia Civil a Guardamar i

Borriana eren un acusat d'un furt de vehicles de motor i un implicat en un

accident de trànsit. No podem parlar ací de fets aïllats, ja que fa un any i

escaig una altra persona moria en una caserna de la Guardia Civil i una

altra perdia la melsa en les dependències de la policia local de Torrevella.

També cal recordar una altra de les denúncies que han fet els organis-

mes internacionals esmentats: el fort corporativisme policial. En cap cas hi

ha hagut denúncies públiques ni dels seus sindicats, ni dels seus caps dema-

nant responsabilitats en els casos en què queda ben palès que s'han extra-

limitat i han insultat, apallissat, violat o assassinat persones detingudes.

Sempre sentirem parlar "d'ús reglamentari de la força" i de "l'èxit i eficà-

cia" de les actuacions policials contra qualsevol dissidència. Ni els aparells

judicials ni els mitjans de comunicació acostumen a qüestionar els seus

mètodes, més aviat desqualifiquen qualsevol persona que dubte de la "ver-

sió oficial".

Tanmateix, allò més preocupant és que no hi ha cap voluntat política

per eradicar la tortura. Ni els partits autoanomenats catalanistes i d'esque-

rres, ni els autoanomenats progressistes han fet mai res que posés en perill

el seu sou i les seues butaques a les institucions. 

Finalment, si heu seguit les notícies els darrers dies a la televi-

sió podreu observar com el casos de Borriana i Guardamar no han

estat notícia. I pel que fa a Igor Portu i Mattin Sarasola, o directa-

ment no han emprat la paraula tortura o no han donat crèdit a la

denúncia de Portu, i sobretot s'han afanyat a mostrar-nos com n'e-

ren de malvats ell i Sarasola. Per últim, són força significatives les

declaracions efectuades per José Bono (exministre de Defensa i

actual candidat pel PSOE a diputat) qui, just el dia següent de les

denúncies dels dos xicots bascos va manifestar a Radio Nacional de

España: "Si jo hagués de dirigir un consell de guàrdia civils, els

diria que no hi haguessin baixes, però que si n'hi ha d'haver que

no siguin de les nostres". Queda clar que ni la gent nouvinguda, ni

les persones sense sostre, ni la gent aturada, ni la gent que lluita

per la seua terra... són dels seus. I és d'agrair aquesta claredat del

senyor Bono en exposar les seues intencions.

E D I T O R I A L

FULLEJANT LAIA ALTARRIBA I PIGUILLEM
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Unitat?

GUILLEM COLOM PALMA

Segons les darreres informa-
cions el nom de la coalició nacio-
nalista que s'ha creat a les Illes
per anar al Congrés espanyol
durà la paraula "unitat" al seu
nom. Vol dir això que aquesta
candidatura representa la uni-
tat? Res més enfora de la reali-
tat, car la creació d'aquesta coa-
lició no respon més que la rede-
finició que s'està produint a l'es-
pai nacionalista a les Illes.
Aquesta redefinició va comen-
çar quan el PSM decidí formar
el Bloc amb EU-EV (inclús
abans), moment en què un grup
de militants abandonaren el
partit per "esquerrà", i crearen
Entesa per Mallorca. Aquest par-
tit municipalista no hauria ten-
gut més importància si UM
hagués tornat a pactar amb la
dreta anticatalana, però final-
ment decidí canviar de socis i
donar el govern als socialdemò-
crates. A més, el relleu de Munar
ha fet que el sector crític del
partit, més proper al naciona-
lisme, hagi agafat poder en l'e-
xecutiva del partit.
Això provocà l'acostament entre
Entesa i UM, acostament que es
veia venir d'enfora. D'aquesta
manera, el que han cercat tant
Entesa com ERC ha estat pactar
amb UM per tal de posar en una
situació molt difícil el PSM.
Aprofitant la desconfiança cap
a EU, tant Entesa com ERC han
obligat al PSM a decidir entre
ser acusat de no haver intentat
que per primera vegada les Illes
tenguéssin un diputat naciona-
lista a Madrid, o de carregar-se
el Bloc. Així doncs, el PSM final-
ment ha decidit prioritzar l'eix
nacional enlloc del social.
Tots aquests moviments es basen
únicament en interessos parti-
distes, ja que si no s'afegeix EU
a la coalició sembla molt com-
plicat assolir l'escó. Des d'un
principi UM ja va dir que no
volia a EU i vice-versa, amb la
qual cosa la unitat a l'esquerra
del PSOE era inviable. Ara bé,
el millor d'aquests moviments
és que els partits mostren les
seves idees de forma més clara,
amb la qual cosa sabem que el
president d'EUIB pensa que si
ells són d'obediència estatal,
retret que feien UM i Entesa,
ERC és d'obediència catalana.
Es veu que per ells Madrid i Bar-
celona són el mateix...

LL’’AAPPUUNNTT

LAIA ALTARRIBA BARCELONA

Fins a 88 diputats escolliran les ciutadanes i
els ciutadans dels Països Catalans per al Par-
lament espanyol el 9 de març, dels 350 que
composen la cambra.Des de fa algunes set-
manes ja ha començat la precampanya dels
partits per guanyar-se l'electorat.Mentre que
al Principat ningú s'ha coaligat,algunes for-
macions mallorquines i valencianes han deci-
dit unir esforços per tenir més possibilitats
d'obtenir representació, cosa que ha donat
com a resultat coalicions que susciten diver-
ses reflexions.La configuració de totes dues
coalicions és molt similar:una unió dels par-
tits polítics que no tenen obediència esta-
tal. El que ha comportat és que, més enllà
d'un perfil que varia entre el regionalisme i
el catalanisme,mostrin un ventall que va del
centre-dreta fins a l'esquerra parlamentària.

Una coalició fruit de 
les picabaralles d'EUPV
La candiadtura conjunta que es pre-

senta al País Valencià la conformen
el Bloc Nacionalista Valencià (BNV),
els Verds-Esquerra Ecologista i Inicia-
tiva del Poble Valencià (IPV). Aques-
ta última sigla correspon al grup de
militants d'Esquerra Unida del País
Valencià que vanconstituir-se com a
partit dins d’EUPV  després de les elec-
cions autonòmiques per desavinences
amb la direcció del partit. Tot i el con-
flicte, però, la seva intenció era pre-
sentar-se dins d'EUPV. La recent for-
mada IPV jugava de cara a les elec-
cions estatals amb l'aventatge que una
de les seves impulsores és Isaura Nava-
rro, que els darrers quatre anys ja ha
estat diputada a Madrid per EUPV. La
pugna entre el sector oficial i IPV s'ha
saldat amb la decisió del grup de Nava-
rro de trencar definitivament amb el
partit on fins ara participaven i bus-
car uns altres socis per fer una coali-
ció.

Finalment, EUPV presenta per
València Antonio Montalban, que sem-

bla que ho tindrà difícil per obtenir
els mateixos vots que va aconseguir fa
quatre anys Isaura Navarro i que li
van permetre ocupar un escó al Con-
grés espanyol. Alhora, Navarro tam-
poc serà senzill per Navarro repetir
resultat, sobretot perquè el trenca-
ment amb EUPV i la coalició amb el
BNV no agrada a una part dels seus
antics votants.

Unitat per les Illes
La unió entre tots els partits polítics
balears que no són delegacions de for-
macions estatals té l'objectiu d'acon-
seguir algun dels 8 diputats que les
illes envien a Madrid. La coalició s'ha
batejat com a Unitat per les Illes, i hi
participen: PSM, ERC i Unió Mallor-
quina. Si bé fa un any aquesta coali-
ció hauria pogut generar il·lusió en
part de l'electorat, el desencís que ha
comportat l'incompliment de prome-
ses electorals per part del recent govern
balear on participen els grups de la

Unitat podria desactivar part dels
votants.

Obediències diverses
La majoria de diputats, però, sobretot
al País Valencià i a les Illes, seran del
PSOE i del PP, i quedaran diluïts entre
els respectius potents grups parlamen-
taris que treballen per reforçar el pro-
jecte estatal espanyol.

Els candidats dels partits que no
tenen lligams estatals acudeixen a
Madrid assegurant que treballaran
per aconseguir majors beneficis per
la població dels Països Catalans en
forma de competències i diners. És
per això que la majoria obriran la
mà al PSOE com a socis, bé des del
mateix govern de l'Estat, bé des de
les Corts. Tot i això, farien bé tots
ells de recordar la trajectòria de pro-
meses i incompliments que han tin-
gut un rere l'altre els diversos pre-
sidents espanyols amb els Països
Catalans.

Comença lla ccursa pper eenviar
diputats ccatalans aa MMadrid

En aquests darrers dies s'ha anat fent
públic el nom de les persones que encap-
çalarien les llistes al Congrés per la pro-
víncia de Barcelona. Esdevinguts de
facto els candidats catalans, el seu per-
fil respon tant als equilibris interns
d'aquestes formacions com a la volun-
tat de projectar una certa imatge entre
l'electorat.

A Ciutadans les perspectives de continuïtat del
projecte són negres. El fracàs de la coalició amb els
sectors orangistes bascos, i la reapropiació del dis-
curs lingüístic per part del PP van anar restant
espai i projecció mediàtica a aquesta formació. Per
aquest motiu van suspendre les primàries a mei-
tat del procés per tal de designar Albert Rivera com
a candidat, amb l'argument que era l'únic perfil
amb el qual les enquestes donaven possibilitats
reals d'aconseguir representació.

Les aigües també baixen mogudes al PP català.
El triomf de l'ala extremista damunt l'ala neolibe-
ral del partit es va concretar ja fa uns mesos amb
la sortida de Josep Piqué d'aquesta formació. Si bé
en un primer moment va circular el nom de l'ul-
tra Xavier Garcia Albiol, finalment la cap de llis-

ta serà Dolors Nadal, una candidata de consens en
un partit que al Principat sempre s'ha caracterit-
zat per una profunda divisió interna.

A ICV les eleccions generals se'ls presenten plà-
cides. A diferència del seu desdibuixament en la
gestió autonòmica, el treball del diputat Joan Herre-
ra defensant el servei de rodalies han projectat
una imatge de diputat lluitador i treballador que
la formació intentarà rendibilitzar el proper 9 de
març.

ERC ha tingut un procés preelectoral mogut.
En la configuració de les llistes a les diferents
demarcacions, especialment a Tarragona, ha escla-
tat la pugna interna entre els oficialistes i crí-
tics de totes bandes. Finalment, els equilibris
interns han fet desistir dels intents de configu-

rar una llista oberta a la societat civil,
i s'ha optat per Joan Ridao, un oficia-
lista de perfil acceptable pels crítics.

La designació de candidats al PSC
ha estat, com ja ens té acostumats
aquest partit, una festa “a la búlgara”.
Carme Chacón ha estat designada per
l'aparell per encapçalar les llistes, en
un clar intent de sobreposar la imat-

ge més progre i juvenil, i alhora rendibilitzar els
gestos a la galeria fets per la ministra d'habitat-
ge, davant la imatge d'un PSC servil a un Zapa-
tero que ha incomplert una vegada rere l'altra
els seus compromisos en matèria autonòmica.

A CiU, la designació del cap de llista per Barce-
lona correspon, per reglament intern, a Unió. Josep
Antoni Duran i Lleida, factòtum d'aquest partit,
encapçalarà la llista. Haurà de fer front a l'estesa
imatge de polític ambiciós en recerca de ministe-
ri i a una excessiva inclinació a pactar amb el PP,
davant d'un electorat convergent cada vegada més
ansiós de gestos sobiranistes explícits. Davant d'ai-
xò, la opció del democristià és la de mobilitzar la
“Catalunya moderada”, mitjançant el recurs a una
plataforma de suport, “Sentit Comú”.

Els ccandidats dde lla 
Província dde BBarcelona

ABEL CALDERA BERGA
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JORDI GARRIGÓS BARCELONA

La passada setmana va quedar vist per sen-
tència el judici pels fets del 4 de febrer del
2006, on uns disturbis succeïts als voltants
d'un casa okupada al carrer Sant Pere més
Baix van acabar amb un membre de la Guàr-
dia Urbana en estat de coma i la detenció
de nou joves, tres dels quals van ingressar
en presó provisional a l'espera de judici.

Gairebé dos anys després d'aquella
nit, els acusats seien al banc de l'Au-
diència Provincial durant cinc inten-
sos dies de testimonis, defenses i acu-
sacions entremig de concentracions
de suport al carrer i una forta pres-
ciència de mitjans de comunicació.
El del 4-F és un cas que ha generat
força ressò no només al Principat sinó
també a l'Amèrica Llatina, d'on pro-
cedien els tres joves empresonats. Per
aquest motiu van desplaçar-se fins a
Barcelona diversos observadors inter-
nacionals on destacaven la presència
de Nora Cortinas de Las Madres de la
Plaza de Mayo de l'Argentina o Jai-
me Naranjo, president de la Comis-
sió de Drets Humans del Senat xilè.

Culpables de facto
"Als tres nois mai se'ls va aplicar la
presumpció d'innocència". Són parau-
les pronunciades hores abans del judi-
ci per Maria Inés Garrido, mare de
Juan, un dels acusats de procedència
argentina. I es que el sentiment gene-
ral de les famílies dels detinguts ha
estat un clam en contra la poca cla-
redat amb què s'ha desenvolupat el
cas. "Hi ha molts punts obscurs per
part de la policia, moltes coses difí-
cils d'explicar i demostrar ja que no
ho han investigat, no tenen cap pro-
va", explicava a L'ACCENT la Maria-
na Hiulodoro, mare d'en Rodrigo que
apuntava que amb un policia en coma

EEll jjuuddiiccii ppeellss iinncciiddeennttss 
ddeell 44-FF vviisstt ppeerr aa sseennttèènncciiaa

Les iirregulari-
tats jjudicials 
ARNAU MALLOL BARCELONA

Després de celebrar-se el judi-
ci pels fets del 4 de febrer del
2006 podem afirmar que ens
trobem davant d'un nou mun-
tatge policial.

Des del primer instant, la lega-
litat de les actuacions brillava per
la seva absència. Els agents de la
Guàrdia Urbana i els Mossos d'Es-
quadra enlloc de recollir i custo-
diar les proves del delicte, van orde-
nar netejar tot el carrer, d'aques-
ta manera van desaparèixer totes
les proves físiques. La mateixa fis-
cal en l'escrit de conclusions finals
reconeix que "la recollida de pro-
ves per part dels agents potser no
es va fer de la millor manera".

El següent pas de l'actuació
policial va ser detenir a nou
persones, acusant-les d'agredir
als agents. D'aquests detinguts,
tres ingressaren a presó provi-
sional, pel suposadament ele-
vat risc de fuga, en tant que dos
són xilens i un és argentí. Els
altres sis detinguts van ser
posats en llibertat amb càrrecs
a l'espera del judici.

Legalment, la presó provisio-
nal és l'últim recurs del dret pro-
cessal penal, ja que suposa privar
de llibertat a una persona sense
que s'hagi demostrat la seva cul-
pabilitat. Aquesta situació pot durar
com a màxim dos anys, encara que
si es preveu que el judici no es pot
celebrar durant aquest termini de
temps, el jutge pot prorrogar la
presó dos anys més. 

Els tres principals processats
són acusats per la fiscalia i per
totes les acusacions particulars
com els "caps que exaltaven,
dirigien i animaven el grup que
s'enfrontava als agents", i, per
això, els acusen de ser coautors
amb premeditació (preparació)
dels delictes de lesions i atemp-
tat contra l'autoritat. Concre-
tament, la fiscalia sosté que en
Rodrigo, en Juan i l'Alex van
organitzar un petit grup de per-
sones per atacar, amb pedres,
tanques i d'altres objectes, als
agents de la Guàrdia Urbana que
custodiaven la casa. Per altra
banda, la fiscalia acusa als altres
sis processats de formar part
d'un altre grup que va provocar
"greus altercats, i aprofitaren
la situació creada per l'actua-
ció dels altres processats". 

D'aquí unes setmanes sabrem
fins a quin punt els jutges de l'Au-
diència Provincial de Barcelona
s'han cregut la versió d'actuació
"en grup" sostinguda per la fisca-
lia i les acusacions particulars, o
reconeixen que ens trobem davant
d'un nou muntatge policial.

De moment, en Juan i l'Alex
han estat excarcerats, fet que
apunta que la sentència els con-
demnarà a dos anys de presó
com a màxim. En canvi, en
Rodrigo continua en presó pro-
visional, fet que pot indicar una
pena major.

LL’’AANNÀÀLLIISSII

la trajectòria del impacte. Final-
ment, el divendres 11 de gener es
donava per acabat el judici. Amb la
sala de l'Audiència del tot plena, la
fiscalia, l'acusació particular, de la
Guàrdia Urbana i de l'Ajuntament
de Barcelona així com la defensa
dels joves van fer els seus al·legats
finals. Les penes que es demanen
són d'11 anys de presó pels tres impu-
tats en l'agressió al policia i l'abso-
lució per part de la defensa. La sen-
tència serà pública d'aquí uns mesos
tot i que quatre dies després arri-
bava una noticia esperançadora pels
imputats ja que 23 mesos després,
Juan i Àlex van sortir de la presó
en llibertat condicional. Mentre,
Rodrigo continua tancat quan d'a-
quí pocs dies es compliran els dos
anys que la llei fixa com a màxim
de presó preventiva.

El cas de la nit de divendres 4 de febrer de 2006 ha
generat diverses versions sobre els fets de la casa oku-
pada de Sant Pere més Baix. Des de la majoria de mit-
jans de comunicació, l'única explicació veraç per
entendre perquè un agent de la Guàrdia Urbana es
troba en estat vegetatiu és la que defensa el cos de
seguretat municipal. Però tot i això, tan els represa-
liats com les seves famílies defensen una versió radi-
calment oposada que ha estat altament silenciada
donada, segurament, per l'alarma social generada
pel resultat d'aquella matinada. Per això, des d'aques-
tes línies intentarem donar veu a la versió que defen-
sen els acusats pel judici del 4-F. 

La casa Anarkopeña era un immoble amb diver-
ses denúncies per part del veïnat del Born. Tràfic de
drogues, lloguer il·legal d'habitacions i fins i tot pros-
titució es mesclaven, sempre segons els veïns, amb
festes setmanals que duraven fins al matí de diumen-
ge. S'ha de dir que era un centre social que es troba-
va fora de l'Assemblea d'Okupes de Barcelona i que
s'havien desvinculat en diverses ocasions de les acti-
vitats que es portaven a terme dins aquella casa. La

tarda del 3 de febrer, dotacions de la Guàrdia Urba-
na van procedir a precintar la porta de l'Anarkope-
ña, barrera que es va anar trencant a mesura que
anava passant la nit tot i la presència policial al vol-
tant de la casa. A altes hores de la matinada ja eren
gairebé un miler les persones concentrades a la fes-
ta del centre okupat, tal i com passava setmana rere
setmana. Cap a dos quarts de sis, van començar els

enfrontaments entre els agents i les persones que
estaven dins l'edifici. Just en aquell moment, unes
nou persones venien pel carrer Sant Pere entre els
que es trobaven els tres imputats en el cas de l'agent
agredit. Aquest grup va veure com queien objectes de
tot tipus des de la casa cap als agents mentre un res-
tava al terra així que van decidir marxar del lloc dels
fets quan els antiavalots comencen a perseguir-los.
En arribar a un carrer proper molt estret se succeei-
xen les carregues, sobretot a Juan, que quedà al terra
mentre era apallissat pels agents.

Eren moments de confusió en què la Guàrdia Urba-
na va detenir arbitràriament la gent que va trobar
pel carrer seguint clares línies estètiques. Fins a nou
persones són detingudes en aquella operació i des de
primera hora del matí, el rumor que un test ha dei-
xat en coma a un agent del cos municipal comença
a córrer com la pólvora per la ciutat. A partir d'aquí
començaran a circular diverses versions, es dividirà
els acusats en dos grups i hi haurà tortures. El resul-
tat ja el coneixem: gairebé dos anys en presó preven-
tiva i demandes d'altes penes per en Juan, en Rodri-
go i l'Àlex al judici que s'ha celebrat recentment.
Diverses preguntes ens vénen a tots al cap: per què
van aparèixer els i les treballadores de Barcelona Neta
tan poques hores després d'un suposat intent d'ho-
micidi? No caldria reunir totes les proves? Per què
cap dels imputats forma part de la gent que portava
l'Anarkopeña? Masses interrogants per un cas amb
infinitat de clarobscurs.

La vversió ssilenciada 
d'aquella mmatinada

que va rebre el seu company ferit va
ser una pedra tirada des del carrer i
per tant, en posició horitzontal i no
vertical, cosa que els acusats neguen
rotundament. El dia següent van
declarar els policies municipals que
van ser aquella nit a Sant Pere més
Baix. Van repetir exactament la ver-
sió que havien donat al jutjat d'ins-
trucció que va enviar als tres joves a
presó. Durant el matí es van viure
diverses situacions de tensió a causa
de la forta presència intimidatòria
de la policia secreta al voltant de la
sala.

Vist per sentència
Durant el quart dia de judici van
aparèixer a escena els testimonis
de la defensa entre els quals s'in-
cloïen metges forenses que desacre-
ditaven la versió de la fiscalia sobre

"era evident que tot això s'havia de
tapar per tal de deixar l'opinió públi-
ca tranquil·la". Durant el primer dia
de judici, celebrat el 7 de gener, van
testificar els nou acusats i, segons van
explicar els seus advocats, van repe-
tir la mateixa versió que han defen-
sat des del principi. 

Objectes des de la casa
A la següent sessió va arribar el torn
dels testimonis dels fets. Entre ells
van testificar dos conductors d'am-
bulàncies, dues infermeres i el met-
ge que va atendre al guàrdia urbà ferit.
Tot i que recorden pocs detalls del que
va passar aquella nit, van coincidir
que els agents desplaçats a la zona,
portaven el casc posat i els escuts en
alt pels vidres i testos que queien de
la casa. Un detall important ja que
els policies asseguren que l'impacte

Imatge de les sessions del judici // FOTO: Albert Garcia



Moratòria 
urbanística 
Aquest passat mes de desembre es
va aprovar a Mallorca una mora-
tòria urbanística que, durant mig
any, atura 14 urbanitzacions. Aques-
ta moratòria s'aprovà en un tens
debat al Parlament balear on les
desqualificacions entre els dife-
rents grups del Pacte i el PP foren
una constant. Així i tot el PP votà
juntament amb el govern a favor
de la moratòria en tots els punts
excepte un, referit a una urbanit-
zació de més de 600 places a Escor-
ca, municipi governat pel PP. La
moratòria també atura nou àrees
de reconversió territorial (ART),
operacions per traslladar usos urba-
nístics d'un lloc a un altre.

El decret protegeix zones emble-
màtiques com Ses Fontanelles o Ses
Feixes; també amplia les àrees de
protecció especial de Mallorca i
paralitza qualsevol obra a Cala Blan-
ca, Montport, Cala Marçal, Son
Real, Alcanada, Regana, Can Vai-
ret, Muleta, el Vilar i Cala Carbó. 

El fet però, que des del Govern
fa gairebé mig any s'anunciés la
intenció de dur endavant la llei,
ha fet que durant aquest temps les
promotores s'hagin entregat a fons
per aprovar el major nombre de
projectes possibles abans que arri-
bés la moratòria, fet que ha restat
efectivat en la protecció d'espais.

Nou KKasal aa
València
El Kasal Popular "Al-Jaleo" de Valèn-
cia ja és una realitat. El passat dis-
sabte 19 de gener, l'última ocupa-
ció a València va fer la seua jorna-
da de presentació. Diferents acti-
vitats van servir per donar a
conèixer al veïnat del barri d'Algi-
rós d'aquesta ciutat, el planteja-
ment i activitats del centre social.
Al llarg de tot el dia s'hi féu jorna-
da de neteja i rehabilitació, pinta-
da de murals, un dinar popular i
una taula rodona amb proposta
d'activitats. Un concert en format
jam session va servir per tancar la
jornada. Entre les activitats que ha
programat el Kasal "Al-Jaleo" hi ha
cinefòrum, l'obertura d'una biblio-
teca, tallers de pintura, cursos de
català, autodefensa per a dones i
diferents jornades internaciona-
listes. Molts veïns del barri apro-
fitaren per passar-se pel nou espai
alliberat per interessar-se per les
activitats programades i donar
suport.
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LAIA CREUS GIRONA

Els presidents espanyol i francès es van
comprometre a acordar el projecte defi-
nitiu de la interconnexió abans del 30 de
juny.Així doncs, la cimera francoespanyo-
la celebrada el passat 10 de gener no va
concretar cap qüestió ni va donar nove-
tats de cap mena. La Plataforma No a la
MAT considera que "les coses estan com
estaven".D'altra banda, l'informe de Mon-
ti, el mediador europeu, posa en dubte la
necessitat de la línia.

Zapatero i Sarkozy s'han compro-
mès a fixar la millor opció tècnica,
econòmica i ambiental per la MAT
abans del 30 de juny. Durant la cime-
ra es va acordar, això sí, la creació
d'un organisme format per Red Eléc-
trica Espanyola (REE) i la seva homò-
loga francesa RTE amb l'objectiu de
definir el traçat i realitzar estudis
que concloguin la viabilitat tècni-
ca, econòmica i ambiental del pro-
jecte. 

La Plataforma No a la MAT con-
sidera que tot segueix pendent: "El
tram transfronterer de la intercon-
nexió per decidir, el traçat entre
Bescanó i Santa Llogaia per definir
i el tram inicial entre Sentmenat i
Bescanó es troba en l'inici d'unes
obres que fins ara han estat plega-
des d'irregularitats i
amb un procés d'ex-
propiació esperpèn-
tic". 

Malgrat tot, José
Luís Rodríguez Zapa-
tero va anunciar que
"el traçat està molt
avançat i que la
cimera és "l'impuls
definitiu" per posar
en marxa l'intercon-
nexió elèctrica entre
els estats espanyol i
francès. 

L'informe de Mon-
ti
Per la seva banda Mario Monti, el
coordinador europeu de la conne-
xió elèctrica, va presentar el seu
informa el mateix 10 de gener. El
text plantejava l'opció de cobrar a
les empreses que utilitzin la MAT
per invertir els diners a la zona i
compensar així els prejudicis que
pot provocar la línia d'alta tensió
al territori. 

Per la seva banda, la Plataforma
No a la MAT no ha volgut valorar

l'informe, doncs
l'entitat es refer-
ma en la seva
posició d'exigir,
abans que res,
que es justifiqui
la necessitat d'u-
na infraestructu-
ra d'aquestes
característiques.
Així ho han
secundat les
altres tres plata-
formes contrà-
ries a la línia
(AMMAT, el
col·lectiu nord-
català no a la
MAT/THT i Sidec-
co), en una reu-
nió que va tenir
lloc el passat 19
de gener a Arles
(el Vallespir). 

Segons Joan
Martí, portaveu
de la Plataforma
No a la MAT, tot i
que es tracta d'un
"informe fet a mida pels governs,
[...] Monti reconeix que les expro-
piacions del tram entre Sentmenat
i Bescanó han estat mal fetes". A
més, en l'informe posa en dubte la

necessitat de la línia
d'alta tensió: "Mon-
ti considera la
opció de reforçar
tècnica i tecnològi-
cament les línies
actuals per no
haver de construir
la MAT", assegura
Martí. 

Els paranys de
Nieto
El secretari gene-
ral d'Energia Igna-
si Nieto anuncia-

va, dos dies abans
de la cimera, que els estats espan-
yol i francès havien arribat a un
acord per fer passar la línia d'alta
tensió per la Jonquera. 

L'afirmació de Nieto, però, no es
va ratificar durant la cimera en cap
sentit. Per la Plataforma No a la
MAT, "les declaracions de Nieto s'han
revelat com absolutament inver-
semblants. [...] Això prova la volun-
tat d'intoxicació informativa per
tal de pressionar els participants
francesos a la cimera". Joan Martí,

portaveu de la plataforma, conside-
ra que les declaracions de Nieto tam-
bé responien a la voluntat "d'enfon-
sar les plataformes i fer creure a l'o-
pinió pública que el projecte ja està
tancat i decidit". 

Pocs dies després de
la cimera, tretze alcal-
des de l'Associació de
Municipis contra la
MAT (AMMAT), es van
reunir amb el secre-
tari general d'Ener-
gia, Ignasi Nieto, en
una trobada poc fruc-
tífera. Nieto va asse-
gurar als alcaldes que
la línia es faria i que
no seria soterrada.
L'únic punt positiu de
la reunió va ser la cre-
ació d'un interlocutor
del Ministeri d'Indús-
tria i Energia que mantingui infor-
mats de certes dades, no totes, als
municipis membres de l'AMMAT. 

Arrestats 
Set integrants de No a la MAT van
ser detinguts per ordre presidencial
durant la cimera, tot i realitzar una
acció de caire pacífic amb l'objectiu
de manifestar-se contra el projecte.
Els agents els van traslladar a una
comissaria allunyada en la qual van

ser identificats i retinguts diver-
ses hores. 

Quan van quedar en llibertat, va
ser sota l'amenaça de que, si torna-
ven a concentrar-se davant les por-
tes de l'Elisi, el lloc on es celebra-

va la cimera,
serien detinguts
per segona vega-
da. Els manifes-
tants, però, van
poder entregar
al gabinet de
premsa de la
presidència
francesa un
comunicat de
rebuig a la línia
de Molt Alta
Tensió. 

Pasqual Agui-
lar, portaveu

dels detinguts, va
valorar molt negativament les con-
clusions de la cimera: "Aquest anun-
ci és un reflex de la campanya d'in-
toxicació que ha portat a terme el
govern estatal en tot el que fa refe-
rència a l'alta tensió". "El resultat
de la cimera ha postposat una con-
creció del traçat, i ha donat a enten-
dre que l'Estat espanyol només vol
confondre l'opinió pública amb els
anuncis que ha fet darrerament",
va afegir.

Zapatero ii SSarkozy 
donen lllargues aa lla MMAT

Activistes de la Plataforma detinguts // FOTO: No a la MAT
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“Els afectats asse-
guren que les 

obres han tingut
moltes irregularitats 

i el procés 
d'expropiacions ha
estat esperpèntic”

“El resultat de la
cimera dóna 

a entendre que 
l'Estat espanyol 

pretén 
confondre l'opinió

pública”
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EEnn mmaarrxxaa eell 
FFòòrruumm SSoocciiaall CCaattaallàà
HÈCTOR SERRA BARCELONA

Ja està tot a punt per donar el tret d'ei-
xida del primer Fòrum Social Català
(FSCat).Durant els dies 25,26 i 27 de gener,
les entitats i els moviments socials d'a-
rreu dels Països Catalans tenen un espai
de trobada a la Universitat de Barcelona.
L'aplec servirà per promoure el debat al
voltant de diferents temàtiques i per tra-
çar alternatives que se centren en les
necessitats de l'ésser humà i en el respec-
te a la natura.

El programa d'activitats dels dies
25 i 26 inclou seminaris i tallers a
través dels quals els col·lectius i les
persones individuals estan convi-
dats a participar. L'acte de cloenda
del diumenge 27, sota el lema "Un
altre món és possible", servirà per
manifestar pels carrers de Barcelo-
na l'oposició a l'actual model de des-
envolupament dels pobles. A ban-
da de les activitats d'aquests tres
dies, també hi ha preparats desenes
d'actes descentralitzats per tot el
territori.

Trobada necessària
Iolanda Fresnillo, portaveu del
FSCat, destaca que "la idea de fer
un Fòrum Social Català ja va circu-
lar per Nairobi entre els catalans
que vam assistir al darrer Fòrum
Social Mundial, com a resposta a la
crida de fer durant el 2008 un Dia
d'Acció Global descentralitzat arreu
del món". L'objectiu de la iniciati-

va és fer coincidir en un mateix lloc
la gent que lluita en una mateixa
línia o per una mateixa causa. Per
a Iolanda, "el Fòrum és una opor-
tunitat per fer visibles les nostres
lluites i les alternatives a l'opinió
pública en general, cosa molt neces-

sària donada la debilitat dels grups
per fer accions mediàtiques de for-
ma individual". En resum, aquesta
trobada és necessària per compar-
tir les experiències d'uns i altres
moviments. "És un espai on enxar-
xar-nos, fer pinya i dibuixar estra-
tègies conjuntes", sentencia Iolan-
da. 

Forta implicació
Centenars d'organitzacions de les
diferents sectorials temàtiques s'han
adherit al FSCat i han dissenyat el
programa d'actes a través de les
assemblees preparatòries. Quim
Arrufat, un altre dels portaveus,
subratlla la pluralitat dels col·lec-
tius participants. "Des del FSCat
vam voler ordenar la multitud de
lluites, propostes i estratègies en
quatre eixos temàtics: sociolaboral,
defensa del territori, antiimperia-
lisme i democràcia. Aquesta classi-
ficació no respon a cap enquadra-
ment teòric, sinó que és la manera
natural com les organitzacions del
Fòrum han cregut que calia agru-
par les lluites", aclareix Quim. D'a-
questa manera, s'ha aconseguit tra-
çar una agenda de les qüestions que
més preocupen als moviments popu-
lars catalans. 

L'esquerra independentista tam-
bé hi serà present, junt amb molts
altres moviments socials i polítics de
l'esquerra transformadora del país.

"Hi serà present en l'organització de
seminaris propis, com el d'autodeter-
minació organitzat per la campanya
300 anys, però també en seminaris
coorganitzats juntament amb d'altres
moviments i col·lectius, com un que
organitza Maulets amb la federació
d'Ecologistes de Catalunya, o el d'A-
lerta Solidària amb la Comissió de
Defensa del Col·legi d'Advocats", infor-
ma Quim. 

La idea és donar continuïtat al
FSCat però, segons indica Iolanda
Fresnillo, "el com és el que encara
no hem parlat i el que s'haurà de
discutir en els propers mesos". 

Acció de presentació del Fòrum Social a Barcelona // FOTO: FSCat

REDACCIÓ BARCELONA

Dimecres 16 de gener, Santi For-
tuny, militant de l'assemblea de
l'organització independentista
Endavant a Tarragona, estava citat
a l'Audiència Provincial de Tarra-
gona per ordre de l'Audiència
Nacional espanyola. "No he comès
cap delicte. Només he exercit la
llibertat d'expressió", va declarar
Fortuny davant del jutge. Fins a
cinquanta persones es van con-
centrar a les portes dels jutjats en
solidaritat amb l'imputat. Ara For-
tuny queda a l'espera de la deci-
sió que prengui el jutge.

Santi Fortuny havia cremat el
retrat a cara descoberta a la pla-
ça de la Font de Tarragona el 18
d'octubre, tal com va reconèixer
davant del jutge. Els col·lectius de
l'esquerra independentista havien
convocat una concentració soli-
dària amb Jaume Roure i Enric
Stern el dia que eren jutjats a l'Au-
diència Nacional espanyola. 

Petició fiscal
L'endemà de la citació de Tarra-

gona, es coneixia la petició que
fa la Fiscalia espanyola contra
les 16 persones de Girona que tam-
bé han estat acusades de cremar
una fotografia del rei espanyol:
3.600 euros de pena-multa per
cadascuna. La petició s'ha cone-
gut per una filtració, ja que com
ha explicat a L'ACCENT el porta-
veu d'Alerta Solidària Lluís Sales,
dos mesos després que s'esgotés
el termini per a la Fiscalia per
fer pública la seva acusació, l'ad-
vocat dels encausats encara no
ha rebut la comunicació oficial.
Un cop coneguda la petició, el
judici a Madrid podria ser tant
d'aquí a una setmana com d'aquí
a quatre mesos.

La petició que fa el fiscal de
l'Audiència Nacional és diferent
en aquest cas que en els dos pri-
mers gironins que ja van ser jut-
jats i condemnats. Aleshores els
van demanar una pena de presó
arguint que es tractava d'un delic-
te perquè el rei era en el mateix
moment de cremar les fotos a la
ciutat de Girona i perquè anaven
disfressats.

CCoonnttiinnuuaa llaa ppeerrsseeccuucciióó
ppeerr llaa ccrreemmaa ddee 
ffoottooggrraaffiieess ddeell rreeii
La persecució judicial a les persones que els darrers mesos han cremat retrats del
rei espanyol als Països Catalans continua. Els últims episodis han estat la citació
d'un tarragoní a l'Audiència Provincial de la seva ciutat i la filtració de la petició
que fa l'Audiència Nacional espanyola de 3.600 euros a les 16 persones de Giro-
na que encara estan imputades.

“La idea de fer un
Fòrum Social Català

ja va circular per Nai-
robi entre els cata-

lans que vam assistir
al darrer Fòrum
Social Mundial”

PAïSOS CATALANS07

“Centenars 
d'organitzacions de les

diferents sectorials
temàtiques s'han

adherit al FSCat i han
dissenyat el programa
d'actes a través de les

assemblees 
preparatòries”

Concentració a Tarragona en solidaritat amb en Sant // FOTO: L'ACCENT
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ARNAU URGELL RIPOLL

La Tordera és un riu que neix el Montseny i des-
prés de 61 quilòmetres desemboca a la Medite-
rrània.En el seu camí, i especialment en el tram
que discorre en la plana prelitoral -el denominat
Baix Montseny- té una gran pressió urbanística,
industrial, d'infraestructures i d'activitats logís-
tiques.La Ferreria,paratge situat al terme muni-
cipal de Sant Celoni esdevé un espai de 26 hec-
tàrees que ha restat fins ara salvaguardat d'a-
questes activitats i actualment amenaçat.Diver-
ses entitats de la comarca encapçalades per la
CUP de Sant Celoni lluiten per tal que la seva des-
classificació urbanística "esdevingui un punt d'in-
flexió en l'ordenació territorial del Baix Mont-
seny".

Mobilització popular i pacte institu-
cional
La Ferreria constitueix segons Sergi Tra-
vessa, membre de la comissió de Territo-
ri de la CUP de Sant Celoni "un mosaic de
26 hectàrees de paisatges agrícoles i de
ribera de gran valor al curs mitjà de la
Tordera"; valors no només paisatgístiques
sinó d'espai inundable, patrimonials -ele-
ments catalogats com l'Hostal i la Ferre-
ria així com el camí Ral- i un espai de lleu-
re per als veïns de la Batllòria -nucli agre-
gat a Sant Celoni-. També esdevé l'únic
punt de connexió entre el Montseny i el
Montnegre. "Paisatge, natura i història
conflueixen en aquest paratge" resumeix
Travessa.

El projecte de construcció d'un gran
polígon industrial i logístic -que a la pràc-
tica suposaria que tota la riba de Santa
Maria de Palautordera a Hostalric quedés
edificada- va provocar que a finals dels 90
la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny aconseguís aturar de manera
temporal el projecte. Actualment, i de nou
amb l'amenaça sobre la taula, la CUP encap-
çala una mobilització popular que comp-

ta amb el suport de la mateixa Coordina-
dora, la Plataforma Món amb Seny o el
Casal Quico Sabaté.

En les passades eleccions municipals
la CUP es va presentar per primera vega-
da i va esdevenir la tercera força i total-
ment decisiva amb dos regidors. Després
de la decisió de l'Assemblea d'Unitat Popu-
lar es va aprovar un acord d'investidura
amb CiU que va posar fi a 18 anys d'alcal-
dia de Joan Castaño (PSC). Entre els punts
acordats hi havia tal com recorda Sergi
Travessa "el compromís de desclassificar
la Ferreria i la Verneda si no hi ha impe-
diments legals i estudiant les possibles
responsabilitats patrimonials que puguin
derivar-se". En aquests moments s'espera
un dictamen jurídic encarregat a la Uni-
versitat de Girona però mentre el govern
municipal aposTa per un acord amb els
promotors la CUP exigeix la seva total pre-
servació afirma Travessa.

Per la formació independentista "la
desclassificació de la Ferreria no vol ser
un fet aïllat, i per tal de recuperar la Tor-
dera es treballa per presentar un docu-
ment de creació d'un parc fluvial i agra-
ri". En aquest sentit Sergi Travessa ens
explica que "parteixen de la base d'un
informe de la Coordinadora de l'any 2002
que va ser desat en un calaix pels respon-
sables municipals". Aquest informe va
comptar amb el suport de 1.000 signatu-
res i també va ser recolzat per un dicta-
men realitzat per la tècnica de Patrimo-
ni Natural del mateix consistori.

La propera cita és una rua de carnes-
toltes reivindicativa el 2 de febrer. Vestits
de pagesos i pageses realitzaran una nova
acció per conscienciar a la població de la
importància de l'espai i sobretot pressio-
nar a l'Ajuntament.

MÉS IINFO: 
HTTP://SANTCELONI.CUP.CAT

HTTP://WWW.MONAMBSENY.NET

AURE SILVESTRE VALÈNCIA

Entre desembre de l'any passat i els primers
dies del nou,diverses ciutats dels Països Cata-
lans han tornat a reviure actes relacionats
amb els 300 anys d'ocupació.

La primera d'aquestes celebracions se
celebrà poc abans de passar a l'any
nou. El dia 29 de desembre, a Muro,
localitat de la comarca del Comtat s'hi
va fer el concert "300 anys d'ocupa-
ció", organitzat a iniciativa de mem-
bres de les bandes municipals de Benia-
rrés i de Muro, i de les colles de dol-
çainers l'Esportí de Beniarrés i "El
Marell" de l'Alqueria d'Asnar. L'acte,
que va aplegar vora quatre-centes per-
sones, es va iniciar amb la lectura d'un
manifest on es recordaren les tràgi-
ques conseqüències de la derrota d'Al-
mansa. De la mateixa manera també
es va incidir en la difícil situació per
la qual travessen les emissions de TV3
al País Valencià. Al llarg de la vetlla
es van interpretar diferents tocates
representatives de la cultura catala-
na com els Segadors, la Santa Espina
o el Cant dels Maulets, que va cantar
Pep Gimeno, "Botifarra". La música es
va acompanyar amb imatges de la llui-
ta i resistència als Països Catalans d'a-
quests últims 300 anys. El punt i final
el va posar una commovedora inter-
pretació de la Muixaranga que va emo-
cionar els assistents.

"Socarrats,però no vençuts"
A Vila-real, la commemoració la va

organitzar la comissió local de la Cam-
panya "300 anys d'ocupació", que aglu-
tina l'Assemblea de Joves de la Plana
Baixa-CAJEI, Endavant, COS i el SEPC,
i amb el suport de les penyes del Vila-
real Estel Groc i Borratxots. L'acte va
consistir en una cercavila que va reu-
nir mig centenar de veïns de la vila i
que va recórrer els carrers més cèn-
trics de la població, fins a la Torre Mot-
xa, un dels últims vestigis que resten
d'aquell període. Sota aquest monu-
ment històric es féu la lectura del
manifest, que recordà el 302è aniver-
sari de la crema de la ciutat per les tro-
pes borbòniques. De fet, la convocatò-
ria de la cercavila portava el lema "Vila-
real, socarrada però no vençuda". La
mobilització va ser molt ben valora-
da pels seus organitzadors, amb l'a-
punt que des de feia anys l'esquerra
independentista no havia tornat als

carrers vila-realencs d'una manera
tan significativa.

Xerrades i Al Tall a Alcoi
Per últim, a Alcoi, la comissió 9 d'Oc-
tubre va programar un seguit d'acti-
vitats per aquest mes de gener, que es
conmemora el tercer centenari de la
caiguda de la capital de l'Alcoià. A
diferents espais de la ciutat es va des-
envolupar un cicle de xerrades sobre
la història comarcal durant la Guerra
de Successió i que va comptar amb la
presència del periodista Alfons Llo-
renç i de l'historiador Josep Lluís San-
tonja. També es va fer la presentació
del document "Memorial de greuges
d'Alcoi", per part del Centre Alcoià
d'Estudis Històrics i Arqueològics. El
punt fort d'aquestes jornades, però,
el va posar l'actuació del grup de folk
Al Tall. 

Pancarta del cercavila pels carrers de Vila-real // FOTO: RF

300 aanys aa MMuro,
Vila-rreal ii AAlcoi

LLaa FFeerrrreerriiaa:: 
""ppaaiissaattggee,, nnaattuurraa 
ii hhiissttòòrriiaa"" eenn ppeerriillll

ANDRÉS GONZÁLEZ TORRENT

Les últimes setmanes els moviments
socials de Catarroja (l'Horta Sud) han
patit diverses agressions per part d'un
grup de persones d'extrema dreta vin-
culats a les Joventuts del Grup d'Acció
Valencianista (JJGAV).

Aquests atacs anaven dirigits prin-
cipalment a les organitzacions que s'o-
posen al projecte urbanístic Nou Mil·len-
ni, un PAI que destrueix 170 ha d'hor-
ta, fins ara protegida, i preveu la cons-
trucció de més de 12.000 habitatges
nous, triplicant pràcticament la pobla-
ció del municipi.

Quatre agressions en set dies
Les primeres agressions es van pro-

duir el passat 3 de gener i van coin-
cidir amb una cercavila de reis con-
tra l'especulació convocada per
Maulets i la Plataforma Salvem
Catarroja, que va recórrer els
carrers del poble i va portar car-
bó als responsables de l'especula-
ció. Aprofitant aquest acte els bla-
vers atacaren el campament situat
davant l'alqueria de l'Hort dels
Mestres, realitzaren pintades sig-
nades per les JJGAV i furtaren mate-
rial divers. Cal recordar que des
d'octubre un grup de veïns estan
acampats davant d'aquest edifici
del segle XVIII per protestar pel
seu enderrocament i exigint la
seua reconstrucció (veure L'AC-
CENT 118).

El segon atac es va produir abans
del començament de la cercavila,
quan els organitzadors es troba-
ven al Casal Jaume I de l'Horta Sud
ultimant els preparatius de la mar-
xa. Poc després de les sis de la ves-
prada una telefonada amenaçà de
la col·locació d'una bomba i uns
minuts després un artefacte explo-
siu casolà fet amb salfumant va
ser llançat a les portes del casal,
amb la sort que l'ampolla no esta-
va ben tancada i no va explotar.
En eixe moment hi havia unes deu
persones a les portes del local i
podria haver causat diversos ferits.

Però aquestes no són les úni-
ques agressions de 2008, en l'últi-
ma setmana han aparegut també
pintades a la seu del Bloc i la vio-
lència contra els opositors al PAI
ha anat en augment, passant de
les pintades a la destrossa del cam-
pament instal·lat a l'Hort dels Mes-
tres.

AAttaaccss aallss mmoovviimmeennttss
ssoocciiaallss ddee CCaattaarrrroojjaa

La Tordera al seu pas per la Ferreria // FOTO: L’ACCENT
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L'ENIAC (Electronic Numerical Integrator and
Computer), acabat de construir l'any 1944, ha
passat a la història de la ciència de la compu-
tació com un dels primers ordinadors, al cos-
tat de màquines llegendàries com el Colossus
britànic o el Z3 de l'alemany Konrad Zuse; i
per ser el primer ordinador digital electrònic
de propòsit general, capaç de ser programat
per a tasques diferents. El seu nom ha estat
lligat als del físic John W. Mauchly i el bri-
llant enginyer John Presper Eckert, que han
entrat a la història com a pioners. Però el seu
treball va ser possible gràcies a la menys cone-
guda però decisiva contribució d'un grup de
dones, empleades de la Moore School of Elec-
trical Engineering, de la Universitat de Pen-
silvània, que serien les primeres programa-
dores. Ruth Lichterman, Kay McNulty, Betty
Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescoff, i
Frances Bilas, no es resignaren a seguir cap
dels dos destins permesos a les dones amb edu-
cació universitària en la societat nord-ameri-
cana de l'època: un era el de ser mestres, l'al-
tre era el matrimoni. La seva intenció, lluny
d'això, es dirigia a prosseguir l'estudi i treball
en el camp de les matemàtiques. 

Feina en temps de guerra
La Segona Guerra Mundial permeté la con-
tractació de moltes dones en departaments
universitaris, o en els cossos auxiliars depen-
dents del Ministeri de Defensa, en un princi-
pi per fer feines de càlcul de trajectòries balís-
tiques, que requerien llargs càlculs i feixugues
hores d'elaboració de taules. 

Totes eren matemàtiques, físiques i lògi-
ques molt competents, però van rebre un trac-
te ben diferent dels companys. Per mesures
de seguretat, inicialment les dones no podien
accedir a les dependències de l'ENIAC, de mane-
ra que hagueren d'aprendre a programar la

màquina utilitzant únicament dibuixos i dia-
grames, i quan van poder-hi entrar, gran part
de l'aprenentatge l'hagueren de fer soles. Tot
i així tingueren responsabilitat decisiva no
només en la programació, sinó també en el
disseny de l'ordinador, inventant el camp de
la programació a mesura que avançava el seu
treball. Fou gràcies a la seva tasca que s'acon-
seguí satisfactòriament fer funcionar l'ordi-
nador, tant en el seus primers treballs de càl-
cul en període de guerra, com amb la resolu-
ció d'un problema d'integrals que faria popu-
lar l'ENIAC en una demostració l'any 1946.

Però el seu paper no va ser reconegut. Per
l'exèrcit dels Estats Units, per qui treballaven,
les inventores de la programació foren quali-
ficades com a empleades de la categoria "sub-
professional". Tampoc la història oficial de la
ciència informàtica en destacà els seus mèrits
fins més de 50 anys més tard de la creació de
l'ENIAC. L'any 1997 serien reconegudes i pre-
miades, això sí, amb els seus noms de casades.
Kathleen Antonelli, Jean Bartik, Frances Hol-
berton, Marlyn Meltzer, Frances Spence i Ruth

Teitelbaum.
Tot i que moltes d'elles hagueren d'aban-

donar la feina després del matrimoni, Jean
Jennings i Betty Snyder seguiren treballant
en el món de la informàtica, i participaren
també en el desenvolupament de l'UNIVAC
(Universal Automatic Computer) - el primer
ordinador comercial, el 1948. Betty Snyder Hol-
berton, a més, crearia el codi C-10, que perme-
tia l'ús de comandes senzilles amb teclat per
a programar, enlloc dels discs i interruptors
usats abans, i més tard treballaria amb els
equips que crearen els llenguatges de progra-
mació COBOL i FORTRAN. 

Més endavant, altres dones han tingut
un destacadíssim paper en la informàti-
ca, Grace Murray Hopper, és considerada
la principal responsable de la invenció del
llenguatge COBOL, i de la seva etapa com
a programadora del Harvard Mark I, és a
ella que es deu el terme de bug informà-
tic, que curiosament era una arna que
s'havia encallat entre els relés de l'apa-
rell i que n'impedia el funcionament.

MARTÍ CIRICI BARCELONA

Molt abans de l'ENIAC, però, fou una altra
dona la qui avui és considerada precursora
de la ciència de la programació: Augusta Ada
Byron, nascuda el 10 de desembre de 1815, i
filla del poeta romàntic Lord Byron. 

Ada creixé en una Anglaterra marcada
per la revolució industrial, on la "popularit-
zació" de la ciència i la tècnica com a instru-
ment molt útils per al progrés industrial i
econòmic l'havia fet accessible no només als
grans aristòcrates ociosos, sinó també a
àmplies capes de la burgesia, incloses dones
de posició social acomodada. Així Ada Augus-

ta començaria a interessar-se pels estudis de
matemàtiques, i a fer coneixences com
Michael Faraday, David Brewster o Charles
Wheatstone. D'aquesta manera, amb 18 anys,
l'any 1834 coneixeria Charles Babbage, i els
seus treballs per a la construcció de la màqui-
na analítica, un enginy de càlcul conside-
rat un dels primers antecedents dels ordi-
nadors. Fou de les poques persones que com-
prengué l'abast d'aquell invent, i de segui-
da començaria a col·laborar-hi amb
entusiasme.

Del període 1842-1843 es conserven les
seves notes a una memòria per a la cons-

truccció de la màquina. És a través d'aques-
tes que es va poder descobrir com va desen-
volupar el primer llenguatge de programa-
ció de caràcter general interpretant les ide-
es de Babbage sobre el funcionament de la
seva màquina. Creà el primer programa infor-
màtic, un "pla" descrivint els passos neces-
saris per calcular els valors dels nombres de
Bernoulli, i a ella es deuen conceptes com el
conjunt d'ordres que generen un bucle o
subrutina de càlcul o de procés de dades.
Malgrat tot, cap d'aquestes idees es posà a la
pràctica, ja que la màquina de Babbage no
s'arribaria a construir.

Casada amb el comte de Lovelace, Ada
Augusta Byron King va morir als 36 anys de
càncer uterí. Passaria a la història de la cièn-
cia com a Ada Lovelace. Charles Babbage l'a-
nomenà "L'encantadora dels nombres". En
honor seu i com a reconeixement de la seva
contribució l'any 1979 es donaria nom al llen-
guatge de programació ADA.

Història  de  la  ciència

Ada LLovelace

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Dues dones treballant a l’ENIAC

Les pprogramadores iinvisibles
Visió ssobrehumana

Efectes de visió com els que han imaginat pel·lícules de cièn-
cia ficció com Terminator podrien ser realitat d'aquí a no gai-
re. Investigadors de la universitat de Washington van presen-
tar lents amb petits circuïts impresos i llums electrònics inte-
grats, que permetrien integrar de forma biològicament segura
dispositius de visió amb característiques molt interessants. Des
de mostrar a la vista informacions útils a determinats profes-
sionals, pilots o cirurgians, ajudes per a discapacitats visuals,
o fins i tot per a la indústria de les comunicacions o l'entrete-
niment. 

Fins ara, els materials usats per fer els circuïts feien difícil
integrar-los de forma segura amb les lents, el que s'ha aconse-
guit doncs, és demostrar la viabilitat d'aquestes tècniques, s'han
construït circuïts de pocs nanòmetres de gruix, una mil·lèsi-
ma part d'un cabell humà, i construir LED de poc menys d'un
terç de mil·límetre. Les peces, que semblen una lleu pols gri-
sa, s'encaixen amb la tècnica de l'autoensamblatge, gràcies a
la seva forma, i es col·loquen gràcies a forces de capil·laritat,
similars a les que impulsen l'aigua per les fulles de les plantes.
Un cop muntats, els dispositius no obstrueixen la visió, i en
encendre's determinats LED poden mostrar diferents imatges
sobreposades.

Ara caldrà que posteriors treballs donin forma a les possi-
bilitats d'aquestes tècniques, de moment, ja s'està treballant
en afegir-hi comunicació wireless, i en el futur confien a poder
alimentar-les amb una combinació de potència obtinguda per
radiofreqüència i petites cèl·lules solars incorporades a les lents.

El nnucli dde GGNU/Linux 
sense lla GGPLv3?

El programador del nucli o kernel Linux -el cor del sistema ope-
ratiu lliure GNU/Linux-, el finlandès Linus Torvalds, va fer-lo
públic fa 15 anys amb la llicència pública general de GNU, la
GPL. La General Purpose Licence és una llicència que garanteix
que un programa sigui de codi obert i que, a més, no pugui ser
apropiat i tancat per cap altre, encara que el modifiqui. Va ser
creada per Richard Stallman, pare del projecte GNU, per garan-
tir que el programari sigui lliure.

Actualment el nucli està sota la versió 2 d'aquesta llicència,
i ha estat gràcies a la GPL que ha aconseguit ser tant popular,
en la mesura que ha pogut anar reproduint-se i incorporant
totes les aportacions de la comunitat de programadors gràcies
al seu caràcter obert i l'obligació de fer-ne públiques i obertes
totes les millores i modificacions. 

Aquest passat 2007, la Free Software Foundation, dirigida
per Richard Stallman, féu pública la versió 3 de la llicència,
que vol donar resposta a les necessitats que han suposat els can-
vis en la informàtica durant tots aquests anys, així com els
perills que suposen qüestions legals com les patents, o estratè-
gies com la "tivoització", o la Treacherous Computing (infor-
màtica traïdora), per impedir que els usuaris facin servir pro-
gramari modificat o alternatiu al desitjat per determinades
companyies. La primera simplement bloqueja l'execució del
programari modificat; la segona permet a llocs web rebutjar la
comunicació amb programari modificat. Les dues són usades
habitualment per a imposar característiques malicioses com la
Gestió de Restriccions Digitals (Digital Restrictions Manage-
ment, DRM -vegeu L'ACCENT 101). 

Torvalds, però, no s'ha mostrat gaire interessat en aquestes
qüestions, ni amb les implicacions ètiques i socials del progra-
mari lliure, i afirma que no considera necessari adoptar la nova
versió de la llicència, a diferència d'altres projectes de progra-
mari lliure que ja han afirmat que s'acolliran la GPLv3.

BBRREEUUSS
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L'empresa Frape-Behr de la Zona Franca de
Barcelona passa per uns moments altament
conflictius. La Conselleria de Treball ha apro-
vat un expedient de regulació d'ocupació (ERO)
que significa 92 acomiadaments, amb una
indemnització de 20 dies per any treballat,
molt inferior a la proposada per la pròpia mul-
tinacional. En mobilitzar-se els treballadors
contra aquests acomiadaments l'empresa ha
dictat un lockout,o tancament empresarial.

La plantilla de Frape-Behr, amb un llarg
historial de lluita des dels anys 1970,
s'enfronta a un futur incert. El Comitè
d'Empresa, amb una majoria sindical
de la Federació de Treballadors de Cata-
lunya (IAC), ha anunciat noves i cada
vegada més radicalitzades protestes.

Postures enfrontades
L'actual conflicte laboral de Frape-Behr
(veure L'ACCENT 120) es va iniciar amb
l'exigència l'abril de 2007 per part de la
direcció d'una reducció del 30% del sala-
ri dels treballadors per tal de mantenir

la factoria de la Zona Franca. En negar-
se el Comitè a aquesta reducció, la mul-
tinacional alemanya va presentar un
expedient de regulació, que comptava
amb un pla A de 295 acomiadats, la tota-
litat de la plantilla. El pla B significa-
va 103 acomiadaments, amb una indem-
nització de 45 dies per any treballat,
amb un màxim de 42 mensualitats, a
més de mesures de retrocés salarial,
increments de la productivitat i una
garantia d'escassament dos anys de via-
bilitat de l'empresa a Barcelona. 

L'Assemblea de Treballadors, en can-
vi, només accepta una indemnització
de 52 dies per any treballat per a les per-
sones que voluntàriament acceptin dei-
xar l'empresa, i un pla de prejubila-
cions, a més d'algunes mesures d'aug-
ment de la productivitat. 

La Generalitat aprova 
92 acomiadaments
Les converses entre treballadors i
direcció no van aconseguir arribar
a cap acord, i finalment la Conse-
lleria de Treball va aprovar l'expe-

dient de regu-
lació d'ocupa-
ció que signi-
fica 92 acomia-
daments, amb
una indemnit-
zació de 20
dies per anys
treballat. 

La resolu-
ció del govern
autonòmic va
ser rebuda
amb indigna-
ció entre els
treballadors.
Els represen-
tants del
Comitè d'Em-
presa han
denunciat que

un govern "suposadament d'esque-
rres" hagi aprovat uns acomiada-
ments clarament il·legals, per l'e-
xistència de beneficis a l'empresa,
a més d'indemnitzacions molt infe-
riors del que proposava la pròpia
multinacional. 

Tal com afirma Jesús Plaza, pre-
sident del Comitè d'Empresa, "els
treballadors no podem acceptar que
la Generalitat, suposadament d'es-
querres, i que hauria de defensar
en principi als treballadors, hagi
fixat indemnitzacions molt infe-
riors al que ens havia ofert l'empre-
sa". Els advocats defensors dels tre-
balladors, per la seva part, han mos-
trat la seva "perplexitat" davant
d'un fet "sense precedents".

Darreres mobilitzacions 
i lloocckkoouutt
Davant la resolució administrativa
de la Conselleria i contra els aco-
miadaments, l'Assemblea de Treba-
lladors va decidir reprendre les
mobilitzacions amb la convocatòria

d'una vaga indefinida de sis hores
al dia. L'empresa va contestar a les
protestes duent a terme un lockout,
o tancament empresarial, al·legant
que no podia mantenir el control
sobre la planta de la Zona Franca. 

En el moment del tancament
empresarial dins la fàbrica hi havia
50 treballadors, que no han volgut
deixar les instal·lacions. Fora de
l'empresa cada matí a les 8 hores,
la plantilla realitza una assemblea
i han dut a terme diferents accions
per denunciar la seva situació. 

Entre les darreres accions, han
destacat el tancament d'onze per-
sones a la catedral de Barcelona el
passat 16 de gener, mentre uns 200
treballadors es concentraven a l'ex-
terior del recinte, o les protestes en
diferents actes del president de la
Generalitat, José Montilla, a Corne-
llà de Llobregat i al Pavelló de la
Vall d'Hebron.

La GGeneralitat aaprova 992 
acomiadaments aa FFrape-BBehr

Pancartes a l’entrada de la planta de Frape-Behr

Davant de les despeses econò-
miques jurídiques i de la vaga
dels treballadors de Frape-Behr,
el Comitè de Suport i la Xarxa
contra els Tancaments ha cre-
at una caixa de solidaritat.
S'han editat bons d'ajut de 2
euros que es poden recollir al
local de la IAC (Via Laietana
57, 4t pis, Barcelona) i s'ha obert
un compte corrent per fer apor-
tacions econòmiques: 
Entitat: Caixa de Catalunya

Núm. c.c.: 
2013 0717 61 0200554033

Solidaritat 
econòmica

plaça Universitat de Barcelona
en suport de la lluita dels con-
ductors d'autobusos. La convoca-
tòria compta amb el suport d'or-
ganitzacions sindicals, com CGT,
Co.bas, CNT o la Intersindical CSC;
organitzacions polítiques com
Endavant, Corrent Roja, Revolta
Global o PRT; i moviments socials
com ATTAC o el CSA Can Vies, entre
molts d'altres.

Alhora, el sindicat CGT i l'ad-
vocat Josep Maria Loperena van
anunciar el passat 10 de gener la
interposició d'una querella cri-
minal contra els Mossos d'Esqua-
dra per apallissar un conductor
d'autobusos que participava a la
vaga.

Manifestació een ssuport aals 
conductors dd'autobusos dde BBarcelona

ÀLEX TISMINETZKY BARCELONA

Les set jornades de vaga que han
dut a terme els conductors d'au-
tobusos de TMB per aconseguir
dos dies de descans a la setma-
na continuarà en els propers
mesos amb noves mobilitzacions.
L'empresa municipal i el govern
tripartit de PSC, ERC i ICV - EUiA
han fet públic el seu rebuig a les
demandes dels treballadors, i ha
obert expedient a 16 vaguistes,
entre ells el del president del
Comitè d'Empresa Saturnino
Mercadé, de la CGT.

Per aquest motiu el proper 9
de febrer s'ha convocat una mani-
festació a les 6 de la tarda a la

FRAPE-BBEHR ii
la vvia ddifícil
MARC CANDELA VALENCIA*

La deslocalització d'empreses i
els expedients de regulació d'o-
cupació (ERO) són cada cop més
habituals al nostre país, com a
la resta dels països del mal ano-
menat primer món. Són algu-
nes de les conseqüències de la
globalització.

La resposta sindical quan
una empresa planteja als seus
treballadors un ERO ha seguit,
en general, dues estratègies,
que corresponen a dues concep-
cions radicalment diferents
d'entendre i de gestionar els
conflictes laborals. D'una ban-
da hi ha la farsa dirigida i, de
l'altra, la lluita participativa.

Els sindicats que practiquen
la primera organitzen una mica
d'enrenou en el carrer, surten
a la premsa i s'asseuen a nego-
ciar l'ERO amb l'empresa fins
que s'arriba a un acord en què
qui sempre sol perdre és el tre-
ballador. I sempre tutel·lats per
les cúpules. A casa nostra són
els sindicats d'àmbit estatal que
no tenen cap problema d'assu-
mir que formen part de l'en-
granatge de l'estat i del siste-
ma de producció capitalista.

Els sindicats que practiquen
la segona estratègia opten per
consultar els treballadors i tre-
balladores afectats, per respec-
tar i donar suport a les seues
decisions i per mantenir ence-
sa la flama de la lluita i de la
reivindicació fins el final.
Siguen quines siguen les con-
seqüències. Tot i que, a casa
nostra, algun sindicat d'àmbit
estatal opta per aquesta via,
són fonamentalment els sindi-
cats de casa nostra els qui s'en-
quadren en aquesta estratègia.

Els treballadors de FRAPE-
BEHR han optat per aquesta
segona estratègia. És la via dura
i difícil, la que et fa haver de
suportar la pressió de l'empre-
sa i de l'administració, la que
no t'assegura el futur. Però és
l'opció correcta, la que manté
viva l'esperança i la que es com-
parteix amb els companys i com-
panyes. I és la via d'una de les
poques coses que de vegades ens
queden: la dignitat. 

**IInntteerrssiinnddiiccaall  VVaalleenncciiaannaa

OOPPIINNIIÓÓ

Un treballador de TMB mostra les ferides causades per l’acció dels Mossos d’Esquadra
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Cau Subversiu. Facultat d'Història-UB ////  SSEEPPCC-UUAABB Local R-122, Pl. Cívica //// SSEEPPCC-UUVV Baró St. Petrillo, 9 ////  LLaa FFaallccaattaa Panera 2, Lleida //// GGEERR Pi 25. Ribes //// GGeess IInnssuurr-
rreeccttee Colomer, 11, 1r B.Torelló //// KKaassaall OOkkuuppaatt eell PPrraatt ((KKOOPP)) AAllttaa TTeennssiióó C. Dr. Soler i Torrents 36, El Prat de Llobregat //// LLlliiggaa ddee CCaappeellllaaddeess Pilar 3. Capellades //// PPaarr-
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LOCALS I COL·LECTIUS COL·LABORADORS

Quan el president dels Estats Units d'A-
mèrica va aterrar a Tel Aviv el passat
dimecres 9 de gener en el seu primer
viatge oficial a Israel en set anys de man-
dat, no va trigar ni mig minut en assen-
yalar que l'amenaça més gran que afron-
ta la zona és l'ambició nuclear del règim
iranià El mateix discurs que George W.
Bush havia repetit a països com Kuwait,
Bahrein, els Emirats Àrabs, l'Àrabia Sau-
dita o Egipte. 

L'altre gran cavall de batalla del viat-
ge era refermar les intencions nord-ame-
ricanes per assolir la pau entre israe-
lians i palestins, tot just un mes i mig
després d'haver acollit la conferència de
pau d'Annapolis. Els tres dies que Bush
va passar a Israel i Palestina van provo-
car, curiosament, el tancament total dels
territoris palestins per part de l'exèrcit
israelià per tal d'evitar incidents. Israel
havia anunciat pocs dies abans un pla
per a l'ampliació d'alguns assentaments
il·legals dels territoris palestins, fet que

deixa en entredit la voluntat de l'Estat
hebreu per anar gaire més enllà en les
converses de pau. 

En una segona part del viatge, Bush
es va dirigir als països del Golf Pèrsic,

rics en petroli, i va segellar uns quants
contractes armamentístics per tal d'in-
tentar atreure als règims al seu bàndol
i aïllar l'Iran, fet que es va evidenciar a
l'Aràbia Saudita, on els contractes d'ar-

mes sumaven 13.500 milions d'euros.
Israel, gran aliat dels Estats Units, va
mostrar-se queixós davant l'abast de la
venta, ja que considera al règim saudi-
ta un potencial enemic.

No cal oblidar que aquesta gira s'em-
marca de ple en el context electoral d'uns
EUA ara per ara, més preocupats en ele-
gir successor de Bush que en les seves
polítiques internacionals. Caldrà veure
quina és la posició respecte a l'Iran del
nou llogater de la Casa Blanca a partir
del proper mes de novembre, quins seran
els seus moviments a l'Iraq i quin empeny
posarà per intentar resoldre el conflic-
te israelianopalestí.

Robert Fisk, corresponsal de l'Inde-
pendent a la zona durant més de 30 anys,
es referia així a la visita de Bush a la
zona i fent referència a la condecoració
de l'Ordre del Mèrit que va rebre del
règim saudita: "Tot enganyós i fictici, és
clar, com tot el que han escoltat els àrabs
en boca dels nord-americans durant els
últims set dies i d'ençà que el marcit pre-
sident va iniciar el seu viatge de plaer
per les terres de l'Orient Mitjà".

I és que pel que fa a la gent del carrer,
la gran actuació i el desplegament de
mitjans i agents de la CIA durant els set
dies de la visita de George W. Bush, no
han servit més que per incrementar la
sensació, cada cop més estesa entre els
àrabs, que els Estats Units d'Amèrica i
Israel no fan mes que riure's dels pales-
tins i d'ells mateixos.

El ppasseig dde BBush 
per ll'Orient MMitjà

George W. Bush durant la seva estada a l'Aràbia Saudita

Galiza een 
moviment
CARLOS BARROS GALIZA*

Al nord-oest de la Península Ibèrica, un
petit país segueix lluitant pel seu futur.
Conscient dels seus reptes i limitacions,
no renuncia a defensar els seus drets i
a treballar per conquerir-los. Després
de llargs anys de fraguisme i menys de
bipartit, la Galiza insubmisa continua
cercant fórmules per avançar en el seu
alliberament.

La irrupció de Touriño i Quintana
en el poder autonòmic feu paralitzar
les iniciatives populars en què els seus
sectors exercien influència. I, paral·lela-
ment, va permetre el desenvolupament
de les noves xarxes, lliures de la tutela
dels afincats a la poltrona que ens volen
fer creure que canviaran alguna cosa.
La plataforma Galiza Non Se Vende és
l'exemple més clar. Aquesta plataforma
aglutina el descontentament en front
les incomptables agressions a la nostra
terra i suposa una aposta que il·lusio-
na davant el terrabastall dirigit de Nun-
ca Máis. Col·lectius rebels i indepen-
dents de nombrosos punts del territori
gallec conflueixen en aquesta iniciati-
va que s'està consolidant.

Entre tant, els nuclis activistes que
mai han format part de l'alta política
avancen en els seus projectes, estan tei-
xint una teranyina que es pretén ingo-
vernable. Ja són 23 centres socials auto-
gestionats que s'estenen per les ciutats
i pobles. Diversos com el mateix movi-
ment, tot i que marcats per una aposta
decidida en la defensa de la llengua, els
valors de l'assemblearisme i la construc-
ció de poder popular. I inconcebibles a
nivell general, sense l'aposta de l'inde-
pendentisme per la seva fortalesa.

Davant una societat teledirigida, no
es podria imaginar una col·lectivitat
antagonista sense referents comunica-
tius. I així guanyen pes projectes com
Novas da Galiza, que irrompen en el
consens del poder i aspiren a consoli-
dar una comunitat amb potencial, men-
tre refermen el seu camí. Amb aques-
tes iniciatives informatives que partei-
xen de les ràdios lliures, internet i fins
i tot els recursos del poble autoorganit-
zat. 

Com en els Països Catalans, la sopa
de sigles independentistes impedeix ofe-
rir a les demandes populars un sobira-
nisme cohesionat amb capacitat de res-
posta. Sens dubte, els passos d'aquests
últims anys deixen entrada a un nou
panorama per determinar en què les
microidentitats perden força per l'a-
venç d'un moviment en construcció per-
manentment que dibuixa amb fets els
ciments d'un país amb futur. 

**DDiirreeccttoorr  ddee  NNoovvaass  ddaa  GGaalliizzaa

MANEL LÓPEZ LLEIDA

Els passats 15 i 16 de gener se celebrà a la
capital de l'Estat espanyol el primer Fòrum
de l'Aliança de Civilitzacions que, encapça-
lat pel president espanyol Rodríguez Zapa-
tero,el seu homòleg turc Recep Tayyip Erdo-
gan i el secretari general de Nacions Unides,
ha intentat escenificar, sense èxit, l'anunci
realitzat per Rodríguez Zapatero el setem-
bre de 2004.

Pocs mesos després de la victòria elec-
toral de Rodríguez Zapatero a les elec-
cions generals espanyoles, el març de
2004, el ja llavors president del Govern
espanyol presentà una iniciativa de
caràcter internacional que, a parer seu,
havia de servir per promoure el diàleg
entre un suposat Occident i, fonamen-
talment, els països àrabs i musulmans.
D'aquesta manera, l'anomenada Alian-
ça de Civilitzacions s'havia de concre-
tar en la creació d'una política de col·labo-
ració contra el "terrorisme" a escala

mundial, en mesures que afavorissin la
disminució de les desigualtats econòmi-
ques i en la potenciació d'una política
de diàleg intercultural.

Ben aviat Rodríguez Zapatero acon-
seguí el suport del primer ministre
turc, perquè la iniciativa espanyola ser-
via i serveix d'escut a Turquia per apla-
nar el seu camí en les negociacions amb
la Unió Europea, i presentà l'Aliança
de Civilitzacions a l'assemblea general
de Nacions Unides, que l'adoptà com a
seua i creà un consell de personalitats
per redactar un calendari per a la seua
aplicació.

D'ençà de l'acceptació de l'Aliança
de Civilitzacions per part de Nacions
Unides, tot el seguit de trobades, reso-
lucions i actes no han fet més que evi-
denciar que la iniciativa del Govern
espanyol no ha estat res més que un
foc d'encenalls que serví en un deter-
minat moment, tot just després de la
retirada de les forces d'ocupació de l'I-
raq, per suavitzar les tensions en matè-

ria de política exterior entre l'Estat
espanyol i la política exterior nord-
americana de l'administració Bush. De
fet, el febrer de 2006 el Govern nord-
americà ja no tingué cap tipus d'objec-
ció a declarar-se disposat a donar suport
a la iniciativa espanyola.

Una versió suau del xoc de 
civilitzacions
A banda de la manca de concreció de
l'Aliança de Civilitzacions, i que la tota-
litat d'Estats que la integren mostren
certes objeccions a nivell internacio-
nal respecte als mètodes de la política
exterior nord-americana però, en can-
vi, l'apliquen amb ben poques diferèn-
cies dins de les seus fronteres, només
cal pensar en Turquia, Jordània i el
mateix Estat espanyol, la iniciativa
espanyola resulta un autèntic frau
intel·lectual i polític, en el sentit que
intenta edulcorar les conseqüències
més nefastes de l'imperialisme neoli-
beral.

De fet, més que un intent per recon-
duir l'unitaleralisme nord-americà
en matèria internacional, l'Aliança
de Civilitzacions no fa més que refor-
mular d'una manera suavitzada la
idea de fons plantejada per Samuel
Huntington en el seu llibre El xoc de
civilitzacions i el nou ordre mundial,
un dels pilars de la ideologia neocon-
servadora nord-americana. El poli-
tòleg nord-americà actualitzà la ferra-
lla ideològica de la Guerra Freda argu-
mentant que els grans conflictes dels
darrers anys del segle XX i del segle
XXI cal atribuir-los no a les pugnes
entre estats, ni a la batalla ideològi-
ca i, encara molt menys, als antago-
nismes entre classes sinó a les con-
tradiccions entre tot un seguit de
civilitzacions que ell mateix tipifi-
cava. Doncs bé, la iniciativa de Rodrí-
guez Zapatero beu d'aquesta matei-
xa font, tot i que planteja els seus ter-
mes en "positiu".

Tal i com ha assenyalat repetida-
ment Carlos Taibo, el pla de la Alian-
ça de Civilitzacions aïlla les diverses
realitats culturals del món de les rela-
cions econòmiques i polítiques que
en condicionen la seua evolució, i
per tant de poca cosa serveix per inci-
dir en els grans problemes interna-
cionals del segle XXI. El recent Fòrum
celebrat a Madrid no ha fet més que
constatar-nos la curta volada i la
inutilitat de l'Aliança.

El ffrau dde ll'Aliança dde
Civilitzacions

OOPPIINNIIÓÓ
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LL''eessttaatt ccoommuunniissttaa ddee KKeerraallaa::
ppoollííttiiccaa ccaappddaavvaanntteerraa aa ll''ÍÍnnddiiaa

sos de l'Estat a la salut, l'alimenta-
ció i l'educació bàsica, han millo-
rat notòriament la xarxa de carre-
teres, han establert la igualtat legal
entre homes i dones i donen un
suport molt fort a la cultura. Així
mateix, ha sigut prioritari mirar de
solucionar els problemes que afec-
taven les capes més empobrides i
marginades de la societat. D'una
banda, els camperols sense terra,
que eren una majoria enfront d'u-
na minoria de terratinents, situa-
ció que van capgirar amb expropia-
cions i un repartiment de terres

s'adonaria que el comunisme i el
socialisme poden ser eines molt vàli-
des per superar gran part dels pro-
blemes dels països del tercer món.

En les primeres eleccions a l'es-
tat de Kerala, el 1957, el Partit Comu-
nista de l'Índia va guanyar per una
majoria aclaparadora i va poder for-
mar un govern totalment marxista
i començar amb les mesures que
transformarien l'estat. Durant
aquests 50 anys hi ha hagut molts
canvis de govern, s'han repartit els
mandats entre els dos fronts que
polaritzen el panorama polític de
l'Estat: el Front d'Esquerres, lide-

rat pel Partit Comu-
nista de l'Índia
(Marxista) i el Par-
tit Comunista de
l'Índia, i amb altres
partits menors com
el Partit Socialista
Revolucionari o el
Partit Socialista de
Kerala, i el Front
d'Unitat, encapçalat
pel Partit del Con-
grés i la Lliga Musul-
mana, i amb altres
forces de menor
importància com el
Partit Socialista Pra-
ja. En les últimes

eleccions, l'any 2006,
el PCI (M) va arrasar: el Front d'es-
querres va aconseguir 98 dels 141
parlamentaris (dels quals 61 eren
del PCI (M) i 17 del PCI), enfront dels
41 del Front d'Unitat.

Polítiques socialistes
Des del primer moment, el govern
comunista va prendre mesures per
aconseguir aquesta transformació
social, destinant la majoria de recur-

DANI FARRÚS BARCELONA

Els massmedia estan obstinats a recor-
dar-nos que, juntament amb els musul-
mans,els governs comunistes (Cuba,Corea
del Nord, la Xina,...) formen part del terri-
ble eix del mal, però no ens parlen de tots
ells. Hi ha governs comunistes que han
aconseguit transformacions revolucionà-
ries i avenços importantíssims en temes
econòmics i socials,però com que no inte-
ressa que es coneguin, no se'n parla, i per
tant, no existeixen.És el cas de l'estat indi
de Kerala.

Que l'estat de Kerala, al sud-oest de
l'Índia, fos el primer estat del món
en tenir un govern
comunista elegit
democràticament,
que tingui el
millor sistema d'e-
ducació primària i
secundària de tota
l'Índia, el reparti-
ment de terres més
just i equitatiu, la
major taxa d'alfa-
betització (un 91%
de la població
enfront del 61% de
tot el país, i pel que
fa a les dones, el
88% enfront del
47,8%), l'esperan-
ça de vida més alta,
una renda per càpita molt més ele-
vada que la mitja de l'Índia, un sis-
tema sanitari aclamat mundialment
per organitzacions com l'UNICEF,
la UNESCO o la World Health Orga-
nization (OMS), o que tingui el sis-
tema polític més participatiu i demo-
cràtic, sembla que no són prou motiu
per ser notícia ni hi ha necessitat
que el públic en general en tingui
coneixement, ja que potser la gent

molt més equitatiu. De l'altra, hi
havia els intocables i resta de víc-
times del sistema de castes hindú,
el qual es va abolir a Kerala (un dels
pocs estats indis que ho han fet),
amb la igualtat legal de tots els ciu-
tadans, fixant-se també, legalment,
la igualtat entre homes i dones, a
les quals s'ha ajudat, entre d'altres
mesures, amb un sistema de micro-
crèdits, que, en gran part, estan
destinats a grups de dones perquè
puguin fabricar i vendre produc-
tes. Mesures, totes elles, que han
aconseguit, gradualment, una dis-

L'any 1977 el Front d'Esquerres lide-
rat pel PCI(M) va guanyar les elec-
cions de l'Estat de Bengala, i va acon-
seguir fer-se amb el seu govern, on
s'ha mantingut fins a l'actualitat. 

Les polítiques encaminades a
aconseguir la igualtat i justícia
socials van iniciar-se poc després
de la victòria electoral, comença-
ren amb una radical reforma del
camp, sector en el qual treballa la
major part de la població. El Govern,
entre altres mesures, va procedir a
adquirir, dels poderosos terrati-
nents, grans quantitats de terres, i
les va repartir entre dos milions i
mig d'agricultors sense terra. Així
mateix, es va procedir a donar títols
de propietat de terres a mig milió
de dones, la qual cosa en aquella
època, i en un país masclista com
l'Índia, era un avenç impensable.
Les mesures preses en l'àmbit de l'a-
gricultura van provocar que, en tan

sols un parell d'anys, la producció
agrícola augmentés (respecte a la
dècada anterior) un 136%, i arribés,
l'any 2000, a un increment del 180%.

Els avenços han sigut també, i a
l'igual que a Kerala, importantís-
sims en molts d'altres camps: pro-
moció de l'autogovern amb una des-
centralització molt gran del poder,
reserva d'un terç dels llocs de res-
ponsabilitat i govern per a les dones,
augment a més del doble del nom-
bre d'escoles de primària, incre-
ment important de l'expectació de
vida, passant a ser la tercera del
país, reformes i inversions molt
importants en el camp industrial...

En les últimes eleccions, de l'any
2006, el Front d'Esquerres va tor-
nar a guanyar, per setè cop seguit,
amb majoria absoluta del PCI(M),
la qual cosa demostra la gran satis-
facció del poble bengalí amb totes
aquestes polítiques.

* En la partició de l'Índia de 1947
l'Estat de Bengala es va partir amb
Bengala Occidental a l'Índia i Ben-
gala Oriental a Pakistan Oriental (que

l'any 1971 es convertiria en Bangla-
desh), per tant, aquí en parlar de
Bengala ens referim a Bengala Occi-
dental.

TTrreennttaa aannyyss ddee ccoommuunniissmmee aa BBeennggaallaa*

“El govern comunista
ha pres mesures per
assolir la transforma-
ció social, destinant
la majoria de recur-
sos a la salut, l'ali-

mentació i l'educació
bàsica”

tribució més justa de la renda, una
reducció important de la desocupa-
ció i una eliminació de les terribles
i exagerades desigualtats de la socie-
tat índia.

Tot i els principis socialistes que
regeixen el sistema, es fomenta, d'u-
na manera regulada, la inversió i el
capital privat per impulsar l'econo-
mia. Tot i així, des del govern es llui-
ta contra els monopolis i les multi-
nacionals que puguin perjudicar la
població i els avenços econòmics i
socials de l'Estat. En aquest sentit
cal destacar que, pocs mesos després
de les últimes eleccions, el Govern
es va proposar eliminar totalment
del mapa informàtic de Kerala tots
els productes de Microsoft, per pas-
sar al software lliure i utilitzar, en
el 100%, sistemes operatius de font
oberta. Una altra ofensiva destaca-
ble contra grans multinacionals va
ser la prohibició de fabricació i ven-
da de Coca-Cola i Pepsi, a la vista
d'uns estudis que demostraven que
aquestes begudes contenien pesti-
cides. 

Veient els grans avenços i l'acce-
lerat desenvolupament d'estats com
Kerala, Bengala o Tripura, en els
quals governa el PCI(M), sembla que
els altres estats de l'Índia, on la
pobresa i les gravíssimes desigual-
tats socials en són les màximes carac-
terístiques, s'haurien de fixar en
aquests sistemes i prendre exemple,
tot i que, hi ha alguns obstacles for-
ça insalvables per a una implanta-
ció del comunisme a nivell de tot el
país: d'una banda, per l'importan-
tíssim paper de l'hinduisme en la
societat índia, i de l'altra, pel perill
que suposa pels beneficis i control
mundial (gairebé) absolut del reg-
nat neoliberal i tots els seus actors
i lobbies. 

18è congrés del PCI (M) a Delhi // FOTO:Vikipèdia

Míting electoral a Bengala del Front d'Esquerres // FOTO:Vikipèdia
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E
l passat 30 de setembre ens deixava l'his-
toriador llibertari Joan Sans Sicart.
Moria als 92 anys a Tolosa de Llenguadoc
on vivia exiliat. Els seus primers dies
transcorregueren a Sant Feliu de Guíxols,

poble empordanès que aviat hagué de deixar per la
persecució política a la qual estava sotmesa la seua
família. L'exili els conduí a Perpinyà, però als onze
anys tornà a creuar els Pirineus per instal·lar-se a
Badalona. Sense deixar mai els estudis, als catorze
anys començà a treballar i s'afilià a la CNT. Combi-
nava aquestes activitats amb una intensa passió per
l'atletisme que el feu recordman estatal junior en
l'equip de relleus de 4x80, campió d'atletisme junior
en 800 metres llisos i 400 metres tanca, una modali-
tat en la qual també quedà subcampió sènior el
1936. El 19 de juliol d'aquell any, enquadrat al seu
sindicat, participà en la derrota de l'alçament fei-
xista als carrers de Barcelona. Tanmateix, la seua
incorporació definitiva a la guerra no es produí
immediatament, ja que els i les companyes li indi-
caren que el lloc on resultava més útil era com a
mestre a l'escola Salut i Alegria de Badalona. Però
cap a finals d'any, marxà cap a Cadaqués amb la
Centúria Polidor amb l'ordre de vigilar la costa i,
més endavant, marxà al front amb la Columna
Durruti en la qual ocupà el càrrec de comissari polí-
tic. Amb la caiguda del Principat, marxà a l'exili,
però continuà la lluita integrant-se en la resistència
antinazi. Cap al 1950 s'integrà en la direcció de CNT,
la qual abandonà més tard per disputes amb Mont-
seny i Egleas. Destacat memorialista militant, escri-
gué fins a cinc llibres en els quals relata les seues
vivències durant la guerra i l'exili, a continuació us
oferim una breu ressenya sobre el darrer d'ells: El
dia de les sirenes. 

JJooaann  SSaannss  SSiiccaarrtt  ii  llaa
mmeemmòòrriiaa  aannaarrqquuiissttaa

A
quest mes s'ha conegut la sentèn-
cia definitiva per la qual passa el
futur del teatre romà de Sagunt
(el Camp de Morvedre). El Tribu-
nal Suprem espanyol ha donat

divuit mesos a la Generalitat valenciana i a
l'Ajuntament de Sagunt per desmantellar les
obres que es van fer sobre el teatre a princi-
pis dels 90. Per tornar a l'estat anterior al de
les obres, s'haurà d'enderrocar el mur de
tancament d'escena fins a una alçada d'1,20
metres i s'haurà d'arrencar el marbre que
cobreix la grada de pedra. 

PPrrooccééss  dd''aannyyss
La batalleta judicial sobre el teatre romà de
Sagunt compleix enguany vint anys des que
la Generalitat valenciana (aleshores gover-
nada pel PSPV) aprovara el projecte de reha-
bilitació de l'espai. Joan Marco, exdiputat
del PP, va presentar un recurs contra el pro-
jecte per considerar que les obres eren
il·legals. El 1993, amb la construcció ja exe-
cutada, el Tribunal Superior de Justícia del
País Valencià anul·lava el projecte. És llavors
quan la Generalitat i l'Ajuntament de
Sagunt van recórrer davant el Tribunal
Suprem espanyol. Però el canvi de sigles a la
Generalitat produït l'any 1995 va fer que el
Govern valencià desistira del recurs i només
es quedara al seu front el consistori de la

capital morvedrina. 
Durant tot aquest temps,

l'Ajuntament s'ha oposat al
grau de reversió acordat per
la justícia valenciana, ja
que considera que les obres
afectaran el veïnat i perilla-
rà la programació cultural
continuada. Aquestes
al·legacions han estat deses-
timades en la sentència de
la justícia espanyola que
hem conegut fa uns dies.
Així doncs, les obres que en
el seu dia van alçar els
arquitectes Giorgio Grassi i
Manel Portaceli hauran de desaparèixer per
sempre més d'aquesta estructura mil·lenà-
ria.

FFoorrççaa  iinntteerrrrooggaannttss
El primer dubte que sorgeix de la sentència
és si la Generalitat s'atrevirà a complir-la. La
demolició de les obres de restauració implica
tot un seguit de dubtes econòmics, culturals
i patrimonials. Per una banda, s'ha xifrat en
sis milions d'euros la reconversió del teatre,
una quantitat que probablement serà major.
A més, encara no s'ha esclarit si les obres
poden afectar l'ús cultural que comportava
l'espai, amb festivals tan consolidats com el

Sagunt a Escena. A nivell patrimonial, que-
da clar que el desmantellament no farà tor-
nar el teatre al seu estat originari, ja que
durant el segle XX ja va patir intervencions
sense fonament. Aquest cop també perillen
les runes, ja que les obres de 1993 es van
fusionar amb l'escena nova mitjançant ele-
ments químics. 

De nou, les baralles infantils dels partits
polítics faran perillar el patrimoni artístic
de la humanitat. Amb el mal fet, per què
embolicar més la troca?

HHèèccttoorr  SSeerrrraa,,  SSaannttss

PPaattrriimmoonnii  aarrttííssttiicc

PPeerriillllaa  eell  tteeaattrree  rroommàà  ddee  SSaagguunntt

LLaa  SSGGAAEE
eexxppeeddiieennttaa

E
n les últimes setmanes hem
estat testimonis de vàries
polèmiques actuacions de la
Societat General d'Autors i
Editors (SGAE). A mitjan

novembre, set establiments situats als
carrers Verdi i la Perla de Gràcia (Sub-
titula't, Art Mapuche, El Canillita,
Mallol, Red Market, Boo i Naftalina),
van rebre la inesperada visita d'uns
inspectors per tal de comprovar si es
pagaven les llicències corresponents
per fer ús en els seus locals de música
i vídeos registrats per l'organisme. Els
responsables dels establiments barce-
lonins, els quals se'ls ha obert un
expedient que serà avaluat pel depar-
tament de serveis jurídics, asseguren
que els van agafar per sorpresa i que
no tenien cap coneixement sobre l'e-
xistència d'aquest cànon. Esta tarifa
és de 14,40 euros en els bars i restau-
rants més menuts i de 6,10 euros per
cada 50 metres quadrats per a la resta
d'establiments comercials. Les set
empreses es van adreçar conjunta-
ment a la SGAE per tal de corroborar
si els inspectors pertanyien a l'orga-
nització i obtenir un llistat de les
obres que tenen registrades, però gai-
rebé un mes després encara no havien

rebut cap resposta.
Fa poc més de dues setmanes, tres

companyies d'autobusos (Samar, Muro
i Hediaz) eren condemnades per l'Au-
diència de Saragossa a indemnitzar la
SGAE amb 6.429,8 euros per disposar
de reproductors de CD i DVD sense
haver pagat prèviament les quotes en
concepte de drets d'autor. L'entitat té
total legitimitat per part del Govern
espanyol per tal de cobrar aquestes
tasses i, a més, el Ministeri de Cultura
l'eximeix absolutament d'haver d'a-
portar proves per tal de demostrar
que s'ha fet un ús irregular dels seus
productes. 

Són només dues mostres del que
acostuma a fer aquesta empresa priva-
da (cal no oblidar-ho) amb la total
impunitat de l'administració espanyo-
la. Pretenen privatitzar la cultura i
utilitzar tots els mecanismes d'on en
pot traure diners. Davant aquest tipus
de pràctiques, hi ha alternatives i lli-
cències com el copyleft, que permeten
la lliure distribució i reproducció de
les obres sempre i quan no es tinguen
ànims de lucre. Aquest tipus de lli-
cencies són, cada volta, més populars.

FFeelliipp  PPiinneeddaa,,  BBeenniissssaa
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CCrròònniiccaa  dd''uunnaa
vviiccttòòrriiaa

D
ia 19 de juliol, les cinc del
matí, gran part de les tropes
aquarterades a Barcelona
ixen al carrer amb la inten-
ció de prendre el control de

la ciutat. En eixe mateix moment, les
sirenes de les fàbriques i els vaixells
ancorats al port començaren a udo-
lar. Era el senyal convingut. Cente-
nars d'obrers i obreres es llençaren
al carrer, organitzats per oficis i
ràpidament armats, prengueren
posicions prèviament acordades per la
CNT. En aquesta ocasió la "xusma" a la qual
es referien els oficials de l'exèrcit, estava
preparada. De manera que en poques hores
d'intensa lluita de carrer, derrotà l'alçament
i prengué el control de la ciutat. 

A El dia de les Sirenes Joan Sans Sicart,
protagonista directe d'aquests combats, ens
explica amb sorprenent precisió com ocorre-
gueren els fets. El llibre ens mostra que
aquesta victòria no fou de cap manera fruït
de l'espontaneïtat ni el voluntarisme de la
classe obrera barcelonina. Al contrari, resul-
ta interessantíssim conèixer com la resposta
al cop havia estat meticulosament estudiada
i preparada pels anarquistes, des de la com-
pra d'armes al mercat negre fins a la tàctica
a seguir. Un altre punt destacable és el
sobredimensionament que la historiografia

burge-
sa ha fet
del
paper
d'altres
forces
polítiques,
policials o
institucio-
nals en
aquest jorn.
Sans Sicart
ens explica
que, si bé
aquesta parti-
cipació en
alguns casos
fou real, resultà

marginal i tar-
dana. Afirma que la interpretació oficial
pretenia clarament desvirtuar el clar prota-
gonisme del poble treballador organitzat
amb la CNT. 

El dia de les Sirenes és un treball lúcid
alhora que apassionant, la darrera lliçó d'un
mestre llibertari. 

PPaauu  TToobbaarr,,  VVaallèènncciiaa

TTííttooll::  El dia de les sirenes. El triomf anar-
quista del 19 de juliol del 1936
AAuuttoorr::  Joan Sans Sicart
EEddiittoorriiaall::  PPaaggèèss  eeddiittoorrss  ((LLlleeiiddaa))
DDaattaa  ddee  ppuubblliiccaacciióó:: 2007 PPààggiinneess::  160 

FFiittxxaa  ttèèccnniiccaa
FO

TO
:O

rio
l C

la
ve

ra



L’ACCENT 122DEL  22 DE GENER AL 4 DE FEBRER 

U
na hora. Seixanta minuts. Era
el temps de treva que els poli-
cies del règim franquista ator-
gaven als seus detinguts i
detingudes entre interrogatori

i interrogatori. Durant aquesta hora, men-
tre les torturades es caragolaven de mal,
els torturadors amagaven a una butxaca la
pistola, el martell, la bossa, la cigarreta o
qualsevol altra eina de tortura per treure,
de la mateixa butxaca, la creu de la seua
santa esglèsia catòlica.

Així és com Remedios Montero recorda
a la pel·lícula documental Memorias de
una guerrillera la seua estància en les
comissaries del règim: "nos vamos a misa, -
-nos decían,- tenéis una hora para hacer
memoria, luego seguiremos con el interro-
gatorio". Aquest film del director valencià
Pau Vergara narra les vivències de Cèlia o
Maria o qualsevol dels altres múltiples
noms que Remedios va utilitzar des de l'a-
dolescència fins a la seua marxa a Praga, és
a dir, durant tot el temps que va desenvolu-
par una ferma activitat contra el feixisme
de Franco.

Memorias de una guerrillera ens atorga
els valuosos testimonis de la protagonista i
d'altres companys i companyes de l'Agrupa-
ció Guerrillera de Llevant amb el d'aquelles
persones que lluitaven als pobles i ciutats i
que, un cop la guerrila havia abandonat la
muntanya, els ajudaven a resistir en
aquests nuclis. Alhora aquest documental

intercala escenes de
la pel·lícula rodades
per Vergara i assesso-
rades per l'autor de
Maquis, Alfons Cer-
vera, on podem apre-
ciar en quines situa-
cions vivien (o, la
majoria de vegades,
sobrevivien), envol-
tats de serra i pedra i
codiciats pels efec-
tius de la Guardia
Civil.

Són dues les reali-
tats que es palesen en
aquest film: d'una
banda, la dura i mag-
nífica lluita de resis-
tència que durant
anys dugueren a terme
els i les maquis a la Serrania i, de l'altre, el
paper actiu de les dones en aquesta lluita. Tal
i com recorda en el documental Encarnación,
membre de l'Agrupació Guerrillera de Llevant,
"allà cadascú s'escurava el seu plat, tots érem
iguals, nosaltres també portàvem armes".

Tot i les mancances del film, com ara els
fragments de pel·lícula poc aconseguits pel
que fa a la interpretació, aporta un granet de
sorra pel reconeixement que aquestos lluita-
dors, i especialment aquestes lluitadores,
mereixen. Tal i com explica Remedios "Nosal-
tres ho donàrem tot per un món més just. Ara,

però, és el vostre moment, la gent jove heu
de continuar lluitant per la llibertat". Eixe
seria, al meu parer, el millor homenatge.

IIssaa  SSoossaa,,  VVaallèènncciiaa

LL''oobblliitt  ddee  lleess  iinnoobblliiddaabblleess
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PPaarraarr  eell
ccaarrrroo de la guerrilla que, a la postre, estaria pro-

tagonitzada pels homes. No podem negar
cínicament la importància del paper de les
dones a la guerrilla, a l'igual que no podem
deixar de mostrar un gran respecte cap a
totes les dones que van mantenir grans res-
ponsabilitats de recolzament (principal-
ment com a enllaços i escoltes) als homes
que van marxar al mont; però hem d'assen-
yalar que aquesta divisió de tasques respon
a una cultura patriarcal, i com a tal, el
paper de les dones es considera secundari
inclòs per a les pròpies dones. Com manté
Romeu en un diàleg sobre la pel·lícula El
laberinto del fauno amb Miguel R. Cabot,
publicat a El Viejo Topo, "Veient a Merce-
des, he recordat a tantes dones que vaig
conèixer recollint testimonis, dones que
ajudaven com enllaços o punts de recolza-
ment als maquis, que abans de començar jo
les preguntes, totes em deien el mateix "si

A
l seu llibre Partisanas. La
mujer en la resistencia arma-
da contra el fascismo y la ocu-
pación alemana.1936-1945
(Virus, 2002), Ingrid Strobl

recull els testimonis orals de nombroses
dones europees que van empunyar les
armes contra el feixisme i el nacionalso-
cialisme al vell continent i que, tanma-
teix, van ser condemnades a l'oblit. Per
una banda, per la memòria dels aliats
que van guanyar la Gran Guerra i per
tant, per la historiografia de la resistèn-
cia i, per altra, pels seus propis com-
panys. "No és cap honor, avui dia, haver
sigut una partisana" diu Johanna Sado-
lšek, Zala, una lluitadora eslovena de
Carintia, en una de les entrevistes que
realitza Strobl.

A l'Estat espanyol, hi ha almenys dos
factors que aguditzen i agreugen aquesta
trista realitat: en primer lloc, que el fei-
xisme no va ser derrotat i, en segon lloc,
que la ideologia del consens al període de
la Transició va decretar un silenci i un
oblit deliberat, no sols sobre el paper de
les dones a la guerra o a la guerrilla, sinó
sobre la memòria dels vençuts en gene-
ral. És veritat, no obstant, que des de
meitat dels anys 90, hem assistit a una
proliferació d'obres que intenten acabar
amb aquesta amnèsia: les novel·les de
Julio Llamazares (Luna de lobos, 1985) i
Alfons Cervera (Maquis, 1997) i les obres
de la historiadora valenciana Fernanda
Romeu sobre la Agrupació Guerrillera de
Llevant i Aragó. En elles podem divisar
un espai dedicat a la importància que
van tenir les dones als maquis, cal dir,
però, que aquest espai apareix sempre
com una espècie d'apèndix de la història

el què he fet jo no té cap importància!"
En canvi, quan esmentaven el seu marit
o son pare, sempre contestaven el mateix
"ell sí que té per a contar, el valent que
era...". Estaven totes marcades pel rol
que la societat les havia assignat. Per
tant, és necessari que es rescaten de l'o-
blit les biografies de tantes i tantes
dones que van participar a la guerrilla,
la majoria com a enllaços però també
una minoria com a combatent, i que
s'impregne de dignitat la tasca que van
realitzar, per a la qual cosa cal iniciar
estudis exclusivament dedicats a la
memòria des d'una perspectiva de gène-
re. Sembla que aquest camí està comen-
çant a caminar-se, però encara queden
molts passos per donar. 

AAuurrooaa  MMoorraa,,  VVaallèènncciiaa

F
a pocs mesos, el propietari
d'una botiga de música em
comentava que havia de
reduir l'espai físic que ocu-
paven els treballs discogrà-

fics. Estava estudiant com distribuir-
lo i, per tant, com poder dedicar més
metres quadrats a altres arts més
rendibles. Quin desastre, pensava. I
m'explicava que la indústria musical
agonitza, que es troba en una situació
insostenible, i que els petits comerços
hi han de fer front amb algunes
alternatives. La d'eliminar música de
les botigues de música n'és una, per
exemple. "No és que es consumeixi
menys música a les comarques que a
les grans ciutats", comentava. "Ni que
les grans superfícies ens robin els
diners", deia. "El que passa és que
internet ens està matant". I aquí, el
senyor, va parar el carro. De fet,
podia compartir el principi i el motiu
de l'emprenyament. I el comparteixo,
és clar que sí. Però l'evolució de les
noves tecnologies ha jugat un paper
fonamental per tots aquells que ente-
nem l'art i la cultura com un ens lliu-
re, en moviment i canviant. Donar la
culpa a internet de la desgràcia del
poder i de la prostitució de la indús-
tria és abstracte, fins i tot surrealis-
ta. Quan algú va decidir posar preu a
les cançons, va ser en aquell moment
que va començar a créixer un gegant
amb els peus de fang. No parlo de gra-
tuïtats; parlo de la transgressió que
hi ha hagut en el món de les arts. Cal
entendre-ho des d'un punt de vista
humà i humanitzant; el que som
capaços de crear hauria d'arribar a
tothom, sense parets ni peatges. És
un problema que portem arrossegant
des de fa anys, i ningú ha reconegut
els errors transcendentals en la
indústria de les arts escèniques. Si no
es venen discos és per l'abús que
n'han fet dels preus, dels invents i de
les modes musicals. Si avui podem
parlar de xarxa, de boca-orella, de
portes obertes i de possibilitats a l'a-
bast d'una gran majoria és gràcies a
internet. El capitalisme té forats. I
combatre'l des d'aquí també és
romàntic, tendre i engrescador. Com-
prar i consumir música; fem-ho dig-
nament.

CCeesskk  FFrreeiixxaass,,  RRiiuuddeebbiittlllleess,,
pprreessiiddeenntt  ii  mmeemmbbrree  ddeell  
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DDiirreeccttoorr::  Pau Vergara
TTííttooll::  Memorias de una guerrillera
GGuuiióó::  Pau Vergara i Alfons Cervera
PPrroodduuccttoorr::  Pau Vergara
FFoottooggrraaffiiaa::  Federico Ribes AAnnyy::  2006-2007

FFiittxxaa  ttèèccnniiccaa

PPaarrttiissaanneess  ii  mmeemmòòrriiaaTTrroo  ddee  bbaacc
MONOGRÀFIC
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envieu-nos les vostres convocatòries a 
AGENDA@LACCENT.CAT

Del 22 de gener 
al 4 de febrer

AAggeennddaa
>> Comencem la quinzena amb una convoca-
tòria especial: una concentració davant l'Ajun-
tament de Terrassa per recordar que fa set anys
que Zigor i Diego estan segrestats per l'Estat
espanyol. Solidaritat Antirepressiva de Terras-
sa (SAT) i Rescat han el dimarts 22 de gener a
les 19.30.

>>Aquesta setmana és la setmana central del
Fòrum Social Català amb les activitats concen-
trades a Barcelona. El divendres 25 de gener a
les 17.30h serà la inauguració; a les 18.00h la
primera ronda de 12 seminaris paral·lels. El
dissabte 26, de 10.00h a 18.00h quatre rondes
de seminaris i tallers; i a les 19.00h, l'assem-
blea de moviments socials. Durant divendres
i dissabte hi haurà també paradetes informa-
tives d'entitats. El diumenge 27 (12h) hi haurà
la manifestació per "Un altre món és possible"
de la Plaça Universitat.

>>Els dies 24 i 25 de gener tindrà lloc el judici
a Can Vies a l'Audiència Provincial de Barcelo-
na. Durant els dos dies, a les portes de l'Au-
diència, hi haurà activitats de suport i solida-
ritat a més de paradetes de nombrosos col·lec-
tius que ja s'han afegit a la campanya contra
el desallotjament. Podeu contactar amb Can
Vies a aquest correu e:
plataformacanvies@gmail.com.

>> El dijous 24 de gener es presentarà a Vila-
franca la campanya: "Som el que sembrem" -
Iniciativa popular per una Catalunya lliure de
transgènics. Som lo que Sembrem és una Pla-
taforma que es crea per tal de donar suport a
la Iniciativa Legislativa Popular. A les 20h a
l'Escorxador. Més informació: www.somloque-
sembrem.org.

>>El proper dijous 24 de gener tindrà lloc a La
Barraqueta una xerrada i debat  amb el títol
'Com funciona el capitalisme avui' a càrrec de
Joan Junyent i Ivan Gordillo, membres del
seminari d'economia crítica Taifa (20h).  

>> El divendres 25 hi haurà una xerrada sobre
"Salvem la Devesa. Passat, present i futur del
parc més gran de Catalunya (Gironès)" a la sala
La Farinera a les 19:30h. Organitza la CUP de
Girona amb l' Associació de Veïns Devesa-Güell 

>>El dissabte 26 de gener se celebra el dia del
Lluitador per la Llibertat dels Països Catalans.
A l'Horta, els companys de la CAJEI han orga-
nitzat un Homenatge al Cementiri General de
València (12h), seguit d'un dinar popular a l'A-
teneu Popular del Carme (14h) i la projecció
d'un vídeo.

>>El dissabte 26 de gener serà el segon aniver-
sari Casal Popular la Fura (Solsonès). Hi hau-
rà torneig de bitlles catalanes, espectacle infan-
til, una xerrada titulada "El cost de la corona
espanyola", sopar popular teatre i concert. Feli-
citats!

>> L'1 de febrer arriba el Carnestoltes a Poble-
nou! A les 20h hi haurà un cercatasques amb
txaranga que eixirà de l'Ítaca i acabarà a l'AP
Octubre on estaran esperant els punxadiscos!

>>El 9 de febrer tindrà lloc una manifestació
en suport als conductors d'autobusos de TMB
i la seua reivindicació dels dos dies de descans
setmanal. La manifestació eixirà ales 18h de la
plaça Universitat.

WWWWWW..TTDDKK..CCAATT

A
bans de començar a escriure sobre
aquesta pel·lícula cal avisar que
qui escriu aquesta ressenya no és,
en absolut, un entès de la història
del moviment skinhead i de fet, és

un tema que en sí, no li importa el més
mínim. Faig aquesta aclariment després de
donar una volta per la xarxa i veure com This
is England (Shane Meadows, 2006) està sent
vanagloriada per blocs i webs especialitzades
com un dels films de l'any, cosa que jo no com-
parteixo de cap de les maneres. La història es
ben senzilla i, en el fons, poc original: un noi
d'una dotzena d'anys, orfe d'un pare mort a la
guerra de les Malvines, que entra en contacte
amb un grup de cap rapats i l'evolució que
pateix aquest grup, una línia que, evident-
ment, seguirà el nen. El context de la pel·lícu-
la és l'Anglaterra deprimida de principis dels
anys 80, quan les polítiques Tatcher feien
estralls a un moviment obrer dominat per
l'absolutisme i l'atur, tot envoltat per una gue-
rra absurda a l'altra punta del món.

Si entrem a analitzar la història del movi-
ment, tal i com surt a This is England, aques-
ta parla de la separació entre cap rapats apolí-
tics i antiracistes (cosa que hem de deduir, en
cap moment ho explica) i els nacionalistes
que apareixeran a l'orbita del National Front.
Aquest fet queda com quelcom marginal i
anecdòtic comparant-ho amb el que va ser
realment, ja que els protagonistes assisteixen
a un míting del partit, cert, però res més que
una xerrada a una casa perduda de l'Anglate-
rra profunda amb una desena de cap qua-

drats. És parla dels proble-
mes de la immigració però
l'única mostra que trobem és
un badulaque i uns nois
pakistanesos que juguen al
futbol. És parla d'atur, però
la història passa durant les
vacances i cap dels joves que
apareixen al film ho comen-
ta. És parla de fascinació
d'un nen que s'acosta a un
moviment, però tampoc és
així, sinó que, simplement,
se'l troba per casualitat i veu
que és l'únic lloc on li fan
cas. Són molts elements que
és queden a mitges com per
elevar la pel·lícula als altars
de la contracultura. 

Cert és que trobem coses que
en podem destacar. Una d'elles és sens dubte
l'actuació del noi protagonista, en Thomas
Turgoose, que realment fa una interpretació
per la qual la pel·lícula mereix ser vista en
versió original. Després la música que apareix
en ella: The Specials, Toots and the Maytals o
Dexys Midnight Runners i la seva genial
"Come'on Eileen". Bones cançons enmig de
botes i tirants, una estètica que portarà molta
gent al cinema però que no genera prou com
per pagar la cara entrada a la sala. 

L'intent de Meadows per reflectir la reali-
tat social de la joventut de l'època és queda en
això, en un intent. Sí que hi ha una estètica
determinada, una encertada banda sonora i

elements de depressió, però res més. Entre
absurditats còmiques com la relació del nen
protagonista amb una noia adolescent o l'acti-
tud de la mare del protagonista, This is
England no aconsegueix apropar-nos massa a
la vida d'aquells nois, si treballaven, si estu-
diaven, que pensaven, com vivien... sinó que
narra una història entre amics amb el rere-
fons cap rapat i la seva història com a punt
principal d'interès. Per tant, és queda a anys
llum de pel·lícules magistrals en la matèria
com La Haine (Mathieu Kassovitz, 1995) o Kids
(Larry Clarck, 1995).

JJoorrddii  GGaarrrriiggóóss,,  BBaarrcceelloonnaa

LLaa  rreesssseennyyaa  ddee  llaa  qquuiinnzzeennaa

TThhiiss  iiss  EEnnggllaanndd

S
egons els especialistes, la cuina catala-
na viu un bon moment. I és ben cert.
Generalment, però, la cuina que prota-
gonitza aquesta eclosió resulta sovint
inaccessible a les butxaques de la

majoria, és alta cuina. La cuina d'arrel tradicio-
nal, sense arribar ni molt menys al mateix
nivell, també ha experimentat una recuperació
a destacar, sobretot si partim de la desolació
descrita per Manuel Vázquez Montalbán ara fa
trenta anys en el seu "llibre roig" de la gastro-
nomia catalana, on únicament el pa amb tomà-
quet i el conill amb allioli s'erigien com a dub-
tosos reclams en l'empobrida i grisa restauració
pública del moment. Vivim doncs un període
relativament dolç. Existeixen seriosos perills,
però. L'alta cuina guanya la partida de carrer,
les extravagàncies abunden, els cuiners gosen
inventar viandes impossibles però desconeixen
l'essència d'un bon sofregit o la màgia d'una
picada. En canvi, en l'hosteleria popular, la dels
menús a vuit euros i el cobert a vint, vertader
termòmetre gastronòmic d'un país, la situació
comença a ser una mica exasperant: qualitat
sovint decebedora, oferta pobre, receptari des-
arrelat, preus abusius. 

Davant de tot plegat, hi ha fenòmens, però,
que ens animen. Els darrers anys s'han recupe-
rat plats significativament humils. Plats forjats
en l'escassetat amb els quals les classes populars

intentaven trencar la seva monotonia alimen-
tària. El trinxat seria un d'ells. La seva senzille-
sa ha conquerit tota mena de paladars, fins i
tot ha superat barreres aparentment infran-
quejables plantant-se al bell mig dels restaurant
més selectes. I els seus orígens no poden ser
més modestos. Antigament, sobretot a pagès, el
sopar consistia en un bullit de verdures i quel-
com de tall. Amb el que sobrava, el dia següent
es feia un bon esmorzar, s'escalfava en una pae-
lla on abans s'havia enrossit uns alls i un bon
tall de cansalada.

El fet que la col protagonitzi aquest plat li
dóna encara més valor. Tot i el seu paper en la
cuina catalana, es tracta actualment d'una ver-
dura amb mala premsa. Ha tingut, però,
moments de glòria. A l'antic Egipte, d'on prové,
els faraons el tenien com un plat distingit. I és
que la col havia gaudit d'un gran predicament
entre els pobles antics, i "li eren atribuïdes
grans virtuts i qualitats salutíferes", segons
Joan Amades. L'etnòleg planteja que l'estima
que tenim els catalans per la col pot ser un ves-
tigi de la reputació que havia gaudit antany. En
aquest sentit, recordar que la col és cabdal en
altres plats de referència, com la perdiu amb
farcellets o l'escudella ("olla sense col, ni el
dimoni la vol").

El fet que es conegui com a "trinxat de la
Cerdanya" no treu que fos un àpat menjat a tot

el país. Segons Jaume Fàbrega, aquesta denomi-
nació es deu a Nèstor Luján, que popularitzà la
menja després de descobrir-la durant un viatge
a la comarca. Potser les zones muntanyenques
siguin idònies per cuinar un bon trinxat. Els
receptaris així ho apunten: calen unes cols d'hi-
vern, tocades pel fred, que li dóna un gust espe-
cial, unes patates del bufet, de gust incompara-
ble, i la cansalada d'un porc de matança. Però
els simples habitants de la terra baixa amb una
visita al mercat i bones maneres a l'hora de cui-
nar, fem meravelles. 

LLaa  rreecceeppttaa
En oli roent fregim un tall de cansalada i des-
prés uns alls laminats. En el mateix oli abo-
quem la col i la patata prèviament bullits i trin-
xats amb una forquilla, juntament amb l'all.
Remenem i coem fins que es dauri la superfí-
cie. Podem donar-li forma de truita. El servim
acompanyat de la cansalada, anomenada rosta.
S'hi pot incloure botifarra negra. També es fan
trinxats d'altres verdures, i també es pot pres-
cindir del sofregit i de la carn. De fet, al Terra
d'Escudella un plat amb força èxit és, sorpre-
nentment, un trinxat de bleda i patata amanit
amb un raig d'oli.

RRooggeerr  SSáánncchheezz  AAmmaatt
TTeerrrraa  dd''EEssccuuddeellllaa..  SSaannttss,,  PPaaïïssooss  CCaattaallaannss

EEll  rraaccóó  ddeell  ccoocc

EEll  ttrriinnxxaatt::  llaa  rreevveennjjaa
ddee  llaa  sseennzziilllleessaa
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Can Vies fa més de deu anys i mig
que està okupat, no?
Sí.

I per fer una mica d'història, quins
varen ser els col·lectius o les per-
sones que impulsaren aquest pro-
jecte?
A Sants en aquells moments hi havia
molts pocs col·lectius. Bàsicament,
la gent que va ser allà en l'inici de
l'okupació fou gent que provenia de
les Joventuts Comunistes, gent del
voltant del FAS (Front Antiprohibi-
cionista de Sants), de la Mandràgo-
ra, gent que ja havia okupat l'Ham-
sa, etc. De fet, la gent que ocupava
el dos espais, l'Hamsa i Can Vies, era
molt diferent. Es podria dir que
l'Hamsa era un espai on hi havia mol-
ta gent universitària, amb molta més
formació, amb gent de llocs que no
eren Sants. Can Vies, en canvi, va
ser un projecte de gent de Sants. 

Can Vies és un espai que aglutina
molta gent. Ara mateix hi conviuen
anarcoindependentistes, llibertà-
ries, independentistes, gent autò-
noma... 
Sí. Jo crec que, a més, tot el procés
del judici va accelerar la dissolució
de col·lectius que tenien un caràc-
ter marcadament polític per entrar
a la defensa de Can Vies. Can Vies
crec que des del principi ha estat més
que la intenció de dir "som un col·lec-
tiu únic de gent que intenta tirar
endavant una història, una manera
de veure les coses". Jo crec que l'as-
semblea de Can Vies sempre s'ha vist
a si mateixa una mica com a plata-
forma. Nosaltres garantim que hi
hagi un espai, garantim que hi hagi
una infraestructura, garantim que
hi hagi unes determinades condi-
cions, una determinada relació amb
el veïnat... I a partir d'aquí que siguin
grups de gent que, en tant que per-
tanyen a l'assemblea com a grups
externs, li donin el contingut més
marcadament polític. 

En aquests més de deu anys, què
creus que ha significat Can Vies
pel barri?
Jo crec que potser hauríem de par-
lar de diferents èpoques. Per mi el
moment que varen coexistir l'Ham-
sa i Can Vies, l'Hamsa era el centre
social del barri cap a Barcelona, per
dir-ho d'alguna manera. La prepara-
ció de campanyes, la implicació en
projectes a nivell de Barcelona, les
activitats que es feien... Tot això res-
ponia més a una dinàmica metropo-
litana. Can Vies, en canvi, es va cons-
truir més com un centre social del
barri i per això, la feina que es feia
anava en paral·lel a aquesta funció.
Una vegada que l'Hamsa desapareix,
però, Can Vies queda com l'únic cen-
tre social al barri (a part de La Far-
ga). El que ha quedat, jo crec, és l'es-
pai de trobada: s'estan fent moltes
activitats molt interessants, i això

sí que no s'ha deixat de fer mai. És
que són deu anys i es podria parlar
de molts moments.

També es podria parlar de l'habi-
tatge, per on hi han passat més de
trenta persones...

Can Vies, amb tot el procés judicial
aquí devora, demana quedar-se en
el barri però també es denuncien
tot un seguit de coses que estan pas-
sant i que també són les culpables
d'aquesta demanda que s'ha inter-
posat, no?
Sí. En principi, en els plànols que
havíem vist, sí que es parlava d'un
corredor des del carrer Burgos, per
exemple. Però el que no hi era en un
principi va aparèixer després: on hi
ha Can Vies hi va un edifici. És un
negoci rodó: es ven sòl municipal a
una promotora privada i es treuen
uns beneficis de la venda. El carrer
Sagunt també està afectat i ja hi ha
planificats edificis de 9 i 11 plantes.

S'ha aprofitat tota la gran infraes-
tructura per remodelar el barri. Pel
que fa a Can Vies, a la demanda s'a-
porta un informe que diu que està
en estat de runa, quan nosaltres
tenim un informe dels Bombers que
diu que allò està en condicions i un
d'Arquitectes sense Fronteres. I els
que han interposat la demanda tot
això ho saben, perquè en tenen una
còpia. 

Ara estem en un moment en què
les obres ja estan fetes. A l'AVE li que-
den 12 metres, el calaix no està aca-
bat però està assentat i el calaix del
metro ja està a 10 o 12 metres de Can
Vies. Si l'excusa són les obres de l'A-
VE, no ens serveix. Si l'excusa són
les obres del metro, tampoc ens ser-
veix. Llavors, què és? Quan veiem
que l'únic projecte que hi ha és el de
fer un edifici... Aquí la gent es bene-
ficia, fan una operació, l'oposició
política la treuen d'enmig i volen
maquillar-ho amb el fet que "és neces-
sari".

Definitivament, el dia 24 comença
el judici de Can Vies. Es va inten-
tar tornar a aplaçar o ja no hi havia
opció de fer-ho?
Sí, però ja fa més d'un any i mig que
parlem de la demanda. A més, tot
està en una dinàmica en què contro-
les molt poc i en què sempre has de
córrer: tens la sensació d'haver de
córrer per anar, per fer, per presen-
tar recursos, per recollir suport, advo-
cats... Hi va haver una primera data
on es varen engegar coses que des-
prés es varen haver d'aturar i tornar
a engegar per la segona data que,
finalment, també es va suspendre.
Ara estem en el moment de dir "anem
a judici". 

Al judici s'hi personifiquen col·lec-
tius i gent vinculada al CSA, tam-
bé.
Sí. Davant les opcions processals que
teníem, hi havia la possibilitat d'in-
cloure associacions i persones que
diguessin "CSA Can Vies no existeix,
som tots aquests col·lectius". Hi ha
12 col·lectius que es personifiquen
en la causa: La Ciutat Invisible, CGT,
La Burxa, les CJC, Associació de Veïns
de Sants, Associació de Veïns de la
Bordeta, Casal Independentista, l'AJS,
CAL, FAC, Papers per tothom, Col·lec-
tiu per la Vivenda Digna i els dos
grups de teatre que assagen al cen-
tre social. A més, hi ha aproximada-
ment 70 entitats adherides a la pla-
taforma i amb la campanya d'envia-
ment de faxos a l'Ajuntament, al Dis-
tricte, etc. se'n varen enviar més de
1.000 

Podrem celebrar l'onzè aniversari
del centre social?
Jo crec que sí, el que dubto és el dot-
zè.

"Celebrarem ll'onzè 
aniversari ddel CCSA CCan VVies”

El Centre Social Alliberat Can Vies és un
punt de referència al barri barceloní de
Sants. Des de fa més de deu anys aquest
espai ha servit de plataforma per tal que
desenes de col·lectius del barri o de fora
poguessin realitzar assemblees, cafetes,
activitats...
Lamentablement les operacions urbanís-
tiques que afecten el barri a causa de l'a-
rribada del Tren d'Alta Velocitat (TAV) pre-

tenen acabar amb Can Vies. Per tal de fer
visible el suport popular i veïnal dotze
col·lectius es personifiquen al judici per
desallotjar-los que se celebrarà que el pro-
per 24 de gener.
Del judici, de les operacions urbanístiques
especulatives i,en definitiva,de més de 10
anys de feina d'aquest node de contrapo-
der en parlem amb en Francesc Camps,
membre de la seva Assemblea.

EEnnttrreevviissttaa aa FFrraanncceesscc CCaammppss,, mmeemmbbrree
ddee ll''aasssseemmbblleeaa ddeell CCSSAA CCaann VViieess

EENNTTRREEVVIISSTTAA

Patrimoni
natural, 
cultura, ppaís

LLUÍS BENEJAM FIGUERES

Quan parlem del patrimoni arqui-
tectònic tothom té clar de què estem
parlant i de la importància de pre-
servar-lo. Si per exemple, d'un dia
per l'altre els retaules romànics
del nostre país comencessin a cau-
re a trossos tothom tindria molt
clar que caldria intervenir per tal
de salvaguardar-los. El mateix pas-
saria amb les façanes modernis-
tes, els monestirs gòtics o els con-
junts megalítics. Amb el patrimo-
ni natural no passa el mateix.

Podríem entendre que el patri-
moni natural és aquell conjunt
d'espècies i ecosistemes que té el
nostre país. La majoria de les espè-
cies que tenim al nostre territori
són espècies àmpliament distribuï-
des a tota la conca mediterrània i
el sud d'Europa. El mateix passa
amb la majoria dels nostres ecosis-
temes. Tot i així, tenim una sèrie
d'espècies i sistemes naturals que
només trobem al nostre país. Tan
el patrimoni natural més genera-
lista com aquell més endèmic és
importantíssim que pugui conser-
var-se en bones condicions per a
les generacions futures. Un país,
a part de la seva llengua, cultura
i tradicions també està definit pel
paisatge i l'estat de conservació de
la natura en aquell indret. Poc a
favor diu d'aquella cultura i d'a-
quell país que destrueix el seu patri-
moni natural darrere d'urbanit-
zacions, formigó i asfalt. Igual que
no podem deixar perdre la llengua
i les tradicions, tampoc podem per-
metre la degradació o destrucció
dels nostres sistemes naturals i de
les espècies que hi viuen.

Per tant, el concepte de patri-
moni natural (inclou espècies, sis-
temes naturals i també el paisat-
ge) l'hem d'utilitzar com un dis-
tintiu més de la nostra nació. Quan
el nostre desenvolupament està
afectant el patrimoni natural, sen-
yal que hem de fer un cop de timó
i trobar aquella ruta que ens per-
meti viure sense destruir el patri-
moni del nostre país. Sinó els nos-
tres néts, amb raó, ens escopiran
a la cara.

LLAA RREEMMAATTAADDAA
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