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LA VANGUAROI,�" .

Un peligro real
"

Los catalanes sabernos poco de
Terra lliure y durante mucho

. tiempo era corriente dudar incluso
. de su existencia: Pero han pasado
� años, la organización ha insistido

en-manifestar una y otra vez su

presencia. Ha habido juicios, no

ha faltado quien ha reconocido
l

ante los tribunales su pertenencia
.

a ella; han estallado explosivos en

mancs de jóvenes activistas, algu
nas personas han sufrido la perseo
cución del grupo terrorisra, que
además ha emprendido campañas

< de intimidación: No se puede du
., dar de que Terra Lliure existe,
t,�r�ue no se puede negar que 1\C-
: túa, Ahora mismo; tras una cam
, pafia contra compañías eléctricas,

ha anunciado y emprendido otra
.
contra las empresas que apoyen la

; 'candidatura de Barcelona como

·
'ciudad organizadora de los Juegos

, Olímpicos de 1992. Sanyo ha sufri
·

do ya un atentado. La amenaza se
.; extiende de un modo alarmante,
, porque atentar contra los juegos

· Olímpicos de 1992 -'qu,� es el pro-
· pósito que se anuncia- es atentar
, contra Barcelona y por lo tanto
·

contra Cataluña. ,

L'AOTOR
�

AL LLORO•••�
QU£. £NS

VOLEN
lN TO)<ICAR.

-'

I
I,

Estamos ante un peligro êi"êrto y'
comprobado. Un :grupo pequeño
puede producir' un daño grande.
Cataluña no puede '¡)èñnitir que,
bajo capade luchar-per ella, se

, ahuyente a las empresas-que aquí
vienen a invertir; s-e.a:t(:1lte contra

personas que··g�zan:de los der�
chos propios de) ciudadano, se dI-

.

fundan amenazas e intimidaciones
. y se trate de desacreditar nn ernpe- ,

ño tan ambicioso como el de traer

a Barcelona los Juegos'Olímpicos
de 1992. ( ... ) .' ,.��: :'�,;X .-

,

Sean 'quienes 'sean los agentes,
los instigadores -próximos o leja
nos- las motivaciones y los

,I
¡ cálcul�s,la persistència y la acción

de Terra Lliure perjudica a Barce
lona y a Cataluña, porque perjudi
ca a los barceloneses y los catala-'
nes. No só�o porque una organiza-lción terrorista es una lacra para un

I
país cuando, por su cuenta, preï
tende actuar en. provecho de él y,
extiende de esta manera el descré-'
dito y la vergüenza entre la socie-l
dad en la que. açt���_e

esa im�gen q�� p;�yecta tie�e'
consecuencias inmediatas .y tangi

bies en el mundo del trabajo. de l�
actividad económica, de la can VI- I
vencia. ( ... ). '

.-Barcelona! 4 de rnarzo
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Recordo la conversa d'aquesta tarda. Parlàvem

l'Esquerra no té alternativa per canviar aquesta

societat i que, potser, encara no ha arribat el mo

ment de construir i el que cal és destruir, sense I I

I ,
---=-----------.

-
_-

-

, mes.

Aquesta nit, és una mica mes plena la lluna. La
mateixa lluna d'ahir, i tan diferent que ·sembla!. Es
tà trista, contemplant aquest desordre d'edificis, /
cotxes i gent que es mouen per anar enl Ioc , No I'a

companyen els estels, sinó els fanals del carrer, /
els semàfors i els rètols lluminosos dels hotels que.
envolten l'estació.

Els arbres de la plaça d'una

fins a fer-los
-----

-

A
pñàstic.

Iguals, .}odons, perfectes i de plàstic, a1X1 es

com pr����.1 que siguem nosaltres. Però, ho aconse

gueixet'? -Sb'hbla que sí, però, sortosament, encara hi

ha quelc�n dintre nostre que ens fa ser diferents, I

adoptar formes capricioses, no ser perfectes pel si�
tema, ser fins i tot,absoluta i conscientment imper

fectes, no ser de plàstic, no voler ser de plàstic,
ser animals en el més elevat sentit de la paraula, I
no se màquines, senti: �r s�re_4e_�?�--------

_._-_.

--'

Davant la manca d'una alternativa constructiva

que serveixi per a canviar de veritat, què és rnillor�,
la passivitat o la destrucció? La passivitat fa que

el sistema sigui cada dia més sòlid i que nosaltres

ens podrim esperant una alternativa que no arriba. I

esperant, ens tornem cada dia més conformistes, per

dent, a cada segon que passa, una mica de l'esperit

"

di

ti

xell

sis



de lluita i alpaCitat de rebelió que tocs portelli •

dins. c..d.ia segun SOll una mca lIIés "perfectes", sen

tf.- .erJys, , SOllÍ ..és -de plàstic, SOdI l1Iellys animals !.
., . .

.ea IIIaQI.ll.ne8 ._-...,..--
----

Potser sí, el. que cal és començar a destnd:r
arrencar la falç i llençar le sabates per sentin"'

peus les vibracions de la terra. Desfent-nos de
roba i deixant-nos acaronar pel sol, el vent i ].

pluja.

I Volar els edificis, començant pels bancs, els mi
msteris. les comisaries i les casernes i, seguir 7I..!. I pels sindicats i partits polítics que només servei!t
xen per I1Ial1tenir L" equilibri que fa viure fort ellsistema.

Foradar amb les bales els unifonnes dels seus fi
dels servidors, omplint de sang les cantionadea : de 1.::
nostres·ciutats. Nòstres? Nostres o d'ells, és i�J

.

no les volem.

Però; és tan dur destruir sense més. Sento quel
porto dintre meu una força creativa que m'impideix ¡.
dedicar-me a la desta-ucc.íó , O, potser, és por a des-

,

truir-me a mi mateixa enlloc de destruir aquest sis-'
tema opressor. Sé que la resposta pot ser fulminant:
la mort o la presó. Fer 1 'heroi, però, no és res. Sé
que ells tenen tots els mitjans per a convèncer als
altres de que sóc una terrorista o una malalta men

tal. La .por a perdre la vida o la llibertat, què és?'
Pot ser més dolorós encara. La llibertat. Quina lli�
bebtat? La llibertat amb límits, amb eb sells límits.
La llibertat de veure la lluna, la platja i les muR�

tanyes els caps de setmana o les vacances, sempre i
quant compleixi amb el sist81la i em passi la major
part de la meva vida produint. Produint papers ab- I
surds que no serveixen absolutament per res. �e no

ens serveixen a nosaltres, però sí a ells. Els ser-

,veixen per a mantenir i enfortir el seu poder. I no-

,saltres els hi f� i·j�o�e�l�s�h;=i�f�a�isg�. ___

1
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---�"'"La llibertat de poder fer L"3Inor, sempre i �t� � - '"t

�.el;\feln entre quatre parets, amagant quelcom tan nos-

_.�,,�,�,és
el �esig i la capacitat d'estimar. Pero /

_ �.l��ue ?O es productiu, tot el que fa que ens �
fi ent'fC6in els animals que som, és perillós per a
1;.:

•

tat.

�,�,

ç- J�
�__

f-�
-_ 0_.

",
Ens ho deixen _ � per- a que no reventem, però ,J

amb límits per a rÍO �ventar ells. £s la llibertat I
justa i necessària �r",�" 'que nosaltres po..guem agua.!!. .', �
tar i ells puguin Se�. (laminant-nos.

�... -
-

""
---- .� -. "

La llibert;. ..... ',_ ':':"\�\""Per a at nec... � ,

�"'I?'"cOillprar· """Sclr _', -_

tat el llost
"'"'floe. Es aquest -

{'
.,{ �tar ore Preu? �- -'"' -¡petl.ta d,

' Potser
---�===�=

.

.� - _.. . � os.! de iu ir:""", "'O
.

'l .!ber . _

, ,,�\;;""J ��,'\�.' \ l
- .

�--,...........:�""'", "",�"_:�,,,,,,,,
:""'" "':. .•
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Nisa, 28 de juliol de
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ETS TU

Vindré fins a tu,
vull que m 'acompanYis,
que em facis sentir
el calor de la llum
que tu portes dins.

l\'l'estic tornant boig,
necessi to veur-s t+,
tenip;:.,t'3 aqui' amb mi
i sentir el teu cos.
Obrem el camí.

Cr[Juan"O estic amb tu
em corre depressa
la sang per les venes,em posa a gust
i em robes les penes.

----_ .._--

Es que ho tinc tan clar
que tu estàs per mi,
que jb, est1e per (tÚl.
sé que m'ho diràs
saps que diré quellsi"

S{,ja no em pots sentir.
Finalment has trobat
pel morro el teu destí

1 'has aguantatt
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I :��: H�i:� :�t�--
en propietat la

y plaça de cap de la
I Policia IV(unicipal

li I

de Girona
GIRONA. - joan Delort ha
aconseguit en propietat la
plaça d' oficial en cap de la
Policia Municipal de Girona,

I després de superar les proves
de les oposicions convocades

,

t!
per l' Ajuntament de Girona.
Delort, Que ja ocupava aques
ta plaçà d' ençà del passat

I
mes de gener de manera pro
visional, va ser l'únic que es
va presentar a les proves, ja

< que encara que Pere Serra,
e que havia estat cap de la Poli

_, cia de Girona, va presentar la
instància per, tenir opció a la

-'. � plaça,
.

no es v.a presentar a

..� lles proves pertinents.

\I'
�2
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UN 1\1-1'R� QUE. é..STA
MOLí C.ONTE NT OC.
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