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9�3:-�;-)(��<(�· Entre els dies 1 i 3
d’abril van ser detinguts 3 joves de
Torà d’edats compreses entre els 19
i 20 anys, acusats de llençar arte-
factes incendiaris en diversos caixers
i en un repetidor de telefonia durant
els anys 2000 i 2001. L’operació va
ser duta a terme per ordre del jutge
de l’Audiència Nacional Baltasar
Garzón, el qual els acusa d’un delicte
de “terrorisme de baixa intensitat”,
comprès en l’article 577 del Codi
Penal. Per tant, als detinguts se’ls
aplicà la Llei Antiterrorista. Cal dir
però que els col.legis d’advocats de
Barcelona i Lleida, des del primer
moment van manifestar el seu rebuig
a la decisió judicial i l’actuació poli-
cial, recordant a Garzón el pret
fonamental de tota persona a la
pressumpció d’innocència, i en cas
d’estar provat, a considerar els actes
com a delicte de danys (competència
de la justícia ordinària) i no pas com
a terrorisme (competència de
l’Audiència Nacional).

)�������������

El primer jove (Jordi V.) va ser
detingut quan sortia del seu treball a
Calaf, tot i que la família no se’n va
assabentar fins l’endemà, quan va

����������� ����*�����

denunciar la seva desaparició. L’en-
demà, múltiples dotacions de mossos
d’esquadra i de policia de paisà van
ocupar la petita vila de Torà. Al
vespre es va efectuar el registre al
domicili del detingut. Així mateix, es
va escorcollar un lo cal dels joves del
poble i una masia propera al poble.

La matinada del 3 al 4 d’abril van
ser detinguts 2 joves més (Jordi T. i
Toni C.), mentres dormien a casa
seva. També es va escorcollar la
vivenda d’aquests. La informació re-
mesa als familiars i amics en tot
moment va ser nul.la. I durant diver-

sos dies després de les detencions,
familars i amics desconeixien on es
trobaven els detinguts. D’altra ban-
da, en les vivendes dels detinguts no
es va trobar cap mena de prova
inculpatòria. Tansols,  segons infor-
mes policials, es va trobar material
incendiari en  el local del jovent i en
la masia escorcollada. El primer
detingut, Jordi V, va haver de ser
ingressat el primer divendres després
del seu arrest a la UVI de l’Hospital
Santa Maria de Lleida, perquè va
patir un quadre de taquicardia i
d’angoixa greu.

Els detinguts de Torà continuen detinguts en situació
de presó incondicional sense fiança

(������*����

Actualment Jordi V. es troba a la presó d’Aranjuez i
Jordi T i Toni C a Alcalà Meco, esperant encara prendre
declaració davant el Jutge Garzón, el qual després
d’agafar-se vacances per Setmana Santa va estar de
viatge per diferents països fins el passat dilluns, fent
conferències sobre els drets humans, per guanyar-se així
el Premi Nobel de la Pau. Ni la familia ni els advocats
saben quan podran declarar els 3 joves, tot i que ja fa
gairebé un mes que es troben en situació de presó in-
condicional sense fiança.
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El pasado 27 de abril hubo un en-
cuentro en la ciudad de Nueva York.
Los avezados estadounidenses, ve-
teranos hoy, que se lanzaron a de-
fender los ideales repúblicanos en la
Guerra Civil española, se reunían
después de 64 años. Simultáne-
amente, la capital financiera era tes-
tigo de un encuentro más conocido:
los soldados procedentes de la Gue-
rra de Irak comenzaban a volver a
sus casas, victoriosos, y sanos y sal-
vos. Tanto unos como otros solda-
dos habían luchado por la demo-
cracia, unos contra el fascismo
franquista, los otros contra la dicta-
dura de Sadam. Sin duda cabe que
el enemigo no era el mismo, pero ¿era
la misma causa? ¿luchaban por la
misma democracia?

 En la película “La vida de Brian”,
Brian siente la necesidad de que ha
de hacer algo por su pueblo, que su-
fre la opresión romana. Con ese ob-
jetivo se afilía a un grupo político. De
poco le sirve sin embargo, pues mien-
tras el pueblo judío reclama ayuda,
los componentes de su partido se

dedican a debatir inacabablemente
sobre procedimientos, nomenclatu-
ras y planificaciones.

Los miembros del partido de
Brian se pierden en debates ideoló-
gicos, en disputas sobre el partido;
han confundido el fin por los medios,
han primado el control del poder so-
bre la utilización de ese poder para
el fin por el que fue fundado. ¿Quién
acaba ayudando al pueblo judío? No
aquellos que se0 debaten en y por el
poder, sino aquel que ignora sobre
ideologías, aquel que simplemente
sintiendose Brian, judío, necesita no
hacer partido, sino tomar partido.

Tal vez aquellos soldados de
Nueva York, tanto los que volvían de
la Guerra como los que remomara-
ban una de otras tantas guerras, no
lucharon por la misma democracia.
Tal vez lo común que tengan sea que
ambos lucharon contra los abusos de
poder, a favor de la libertad de las
personas y de los pueblos. Si el fin,
entonces, se desplaza de <<a favor
de la democracia>> a <<en contra
del abuso de poder>>, ¿quién que-

da impune? Si quien hace política no
son los que hacen partido sino los que
toman partido, ¿qué papel tienen se-
ñores como Bush, Blair y Aznar?,
que traicionan el fin por el que se les
dotó de poder.

Recordemos que en el libro -re-
cién llevado a las pantallas- de “El
Señor de los anillos”, no son los que
ostentan el poder los que salvan al
mundo; pues de lo que precisamente
se trata es: salvar al mundo del po-
der (de la traición del poder).

Tal vez debieramos renunciar a
tanta ideología, a tantos Ejes del Mal,
y a tantas palabras huecas en defini-
tiva, y, por un momento, volvernos a
plantear cual es el problema en defi-
nitiva. La cuestión no es la conclu-
sión absurda de renunciar a la Políti-
ca, sino de renunciar a esta política.
Y que mejor modo para empezar,
que empleando este 25 de mayo el
poder que nos otorgan las urnas, para
restaurar el poder allá donde cree-
mos que debe estar. 
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Aquesta nit, mentre tots dormíem
plàcidament, s’ha engegat una
maquinària propagandística terri-
ble. Aquesta nit ha començat una
esbojarrada cursa pel poder lo-
cal, pel control de pobles i ciutats.
Durant aquests dies no pararem
de veure rostres immaculats,
enormes somriures i promeses de
futur. Ara els toca el torn a ells,
ara ens han de vendre el producte.
A nosaltres, la ciutadania, només
ens queda restar quiets i escoltar,
deixar-nos convèncer i jutjar el dia
25. No ens deixen cap més camp
d’acció.

 Tot i això, cal dir que la nostra
és la millor tasca que es pot fer.
Per única vegada en els propers
quatre anys, nosaltres decidirem.

No ens hem de prendre la
nostra tasca a la babalà. Tenim
una responsabilitat, l’essència de
la democràcia és a les nostres
mans. Hem de ser conscients, ara,
més que mai, hem de demostrar
que no oblidem, que sabem jutjar.

Ja no som el poble poc expe-
rimentat, que té una nova joguina
a les mans, ja som lluny de la
transició, hem tingut experiència,
tots hem crescut, i els nostres
criteris i la nostra responsabilitat
han d’haver crescut amb no-
saltres.

Cal demanar, exigir, trans-
parència, perquè cal que sàpiguen
que no els serà fàcil de convèncer
una ciutadania  que està molt
desenganyada des de fa molt
temps.

 Cal que decidim, perquè és el
poble qui hem de tenir el poder.
Demostrem, d’una vegada per
totes que sabem jutjar, que no ens
tornaran a enganyar.

             Que corri la veu!
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L’home frustrat es va quedar parat
quan es va llevar i va veure que la
cara li havia desaparegut: No tenia ni
ulls, ni nas, ni boca, ni orelles, ni
celles, ni res, només pell tersa i inva-
riable. No va valer la pena que
s’intentés fregar els ulls per mirar-se
dues vegades davant el mirall. No va
valer la pena que intentés plorar, ni
que intentés lamentar-se en veu alta.
Li va semblar que ni ell valia la pena.
S’havia convertit en tant sols un ésser
qualsevol.

Amb el temps es va adonar que
no tenir cap peculiaritat física a la cara
ja era tota una peculiaritat. No existia
cap altre ésser tan qualsevol com ell.
No existia ningú tan normal que fos,
valgui la redundància, normal. Per
això, un director de cinema es va fixar
en ell per fer una pel·lícula en que ell
interpretava a un home deformat que
l’utilitzaven per exhibir-lo al circ.
Després va venir l’èxit i la fama a la
televisió. Els mesos següents van ser
un seguit d’aparicions en concursos,

en gales, en revistes del cor que
especulaven sobre quantes dones
havien anat a parar al llit d’un dels
homes més sexys del món segons una
prestigiosa
publ icació
britànica. Ser
un qualsevol
l’havia portat
a l’estrellat,
ser normal
era, en defini-
tiva, notícia.
De sobte,
però, la noti-
cia diària va
cansar a la
gent, i el fet
diferencial de
la normalitat
va esdevenir
avorrit: ara
l’audiència volia persones amb grans
ales d’escarabat a l’esquena. De res
van servir els intens que va fer aquell
que un dia va ser un home frustrat

per sotmetre’s a la cirurgia estètica i
implantar-se unes ales grans i fas-
tigoses. La seva època ja havia
passat i de res va servir les decla-

racions pro-
vocatives a
la televisió i
rebaixar-se
la dignitat a
q u a l s e v o l
preu. Els
dies en què
els nens es
disfressaven
per carnes-
toltes amb
una careta
sense nas, ni
boca, ni ulls,
ni celles, ni
orelles ja no
van tornar

mai més.
La qualitat per la qual va desta-

car –no ser ningú- la va perdre en el
mateix moment en que la seva

mediocritat va aparèixer per la pan-
talla. Els anys que van venir després
de caure en l’ostracisme van ser molt
durs. Tot i haver-se operat per tenir
nas, boca, ulls, celles, orelles –també
s’hi va fer posar una piga- i tenir unes
ales d’escarabat ben formoses, l’oblit
i la indiferència al qual es va veure
abocat va resultar molt pitjor que el
que s’esperava aquell matí quan es
va llevar. Quan caminava pel carrer
o anava pels llocs, ningú notava la
seva presència i no s’adonava de
l’existència ínfima d’aquell desgraciat.
Havia acabat desapareixent entre les
masses que l’havien creat.

Era ateu, però després d’ingerir
una quantitat considerable de barbi-
túrics li hagués agradat que li fessin
un funeral per veure que algú es
recordava d’ell en comptes de morir
a la banyera i desaparèixer pel
desguàs.

2(3<�<(�1))�3(�
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3�:(<<-A · El Comitè Espanyol del
Consell Internacional de Museus
(ICOM) ha acusat avui al Govern
espanyol i les forces armades de la
Coalició Internacional entre EUA  i
Gran Bretanya d’actitud negligent en
relació amb la “irrecuperable i crimi-
nal” acció d’espoliació cultural que
van patir importants ciutats iraquianes
en la recent Guerra.

En una nota publicada avui, el
Comitè Espanyol de l’ICOM lamenta
i condemna la passivitat demostrada
per part de les forces armades de la
Coalició Internacional a l’hora de
protegir els museus i jaciments
arqueològics iraquians davant les
referides accions d’espoliació patri-
monial.

Per a aquest organisme, l’actitud
negligent s’agreuja pel fet que ja
s’havia anunciat la possibilitat que
tinguessin lloc, i perquè aquesta
inhibició incompleix la vigent le-
gislació internacional en matèria de
protecció del patrimoni històric en cas
de conflicte armat, així com les seves
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pròpies lleis internacionals en el
mateix sentit.

3�7��
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La nota sol·licita al Govern
espanyol que impulsi davant els seus
socis, aliats, i davant organismes
internacionals en què hi és present,
les accions precises per  osar en va

lor i/o reformar els tractats i protocols
ja existents en matèria de protecció
internacional del patrimoni històric
artístic de la Humanitat, així com exi-
gir el seu compliment. A més, sol·licita
del Govern espanyol un esforç afegit
de lideratge, en el control i la lluita
internacional contra l’espoliació i
tràfic il·legal d’obres d’art.

3�:(<<-A� · El Dia d’Europa com-
memora que el 9 de maig de 1950,
Robert Schuman, va presentar la
seva proposta de creació d’una Eu-
ropa organitzada, instrument indis-
pensable pel manteniment de rela-
cions pacífiques. Aquesta proposta,
coneguda com a Declaració
Schuman, es considera l’inici del que
avui és la Unió Europea.

�C
���� ���� ��

El 9 de maig s’ha convertit en el
símbol europeu que, juntament amb
la moneda única, l’euro, la bandera i
l’himne identifiquen l’entitat política
de la Unió Europea.

Durant aquesta diada se celebren
festes i activitats que apropen Euro-
pa als ciutadans i agermanen els
diferents pobles de continent. En-
guany, aquesta data ve marcada i sig-
nificada per l’ampliació de la Unió
Europea que augmenta la seva quota
de socis amb la signatura del Tractat
d’Adhesió per part dels 10 nous
països que entraran a formar part de
la Unió Europea a partir de l’1 de
maig de l’any 2004.
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El projecte que corri la
veu vol la teva col·la-
boració. Aquí hi ha lloc
per tothom.

��������D�������������8���


