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El primer de maig a Barcelona acull reivindicacions que van
més enllà de les protestes laborals
4�50� 6�/7�-� 0� .�/7�� "�8�9:;� · Ar-
milla, pantalons de mudar, barret
anglès -com el seu accent-, ulleres
quadrades i rínxols que fugen del
clatell. És una de les 40.000 perso-
nes que aquest primer de maig del
2003 han sortit als carrers
barcelonins per fer-se escoltar. El Sir
del carrer ha calculat amb cura la
seva ubicació. El centre de l’esglaó
del mig de tots els que pugen a la
catedral és ara totes les seves
possessions juntament amb
l’estandard que sosté amb un braç
ferm i blanquinós. Pels escuts de la
seva bandera -com la pau, les per-
sones i la reflexió- podem dir que
toca de peus a terra, però també ho
fa en sentit literal. Ho fa,
concretament, amb unes sabates
desgastades, però no brutes que,
com ell, han viscut molt sense que el
temps ni l’experiència l’hagin fet in-
servible. Tot al contrari, aquest que
sembla boig és -possiblement-, com
diria Nietzsche, un geni entre una
bogeria d’homes. El silenci i la quie-
tud que envolten el Sir del carrer han
congregat prou gent al seu voltant
com per condemnar el megàfon a ser
un soroll ambiental.

%��	����1���	���	��������	�����	������

L’espai d’expressió és el mateix: el
carrer, però el mitjà d’expressió és

diferent. Partits, sindicats, plataforma
i diverses organitzacions recorren
l’espai a cop de megàfon, música,
globus gegantins i grans pancartes. El
Sir del carrer, en canvi, en silenci, és
capaç de mostrar un discurs més
crític, una reflexió més profunda i una
munió d’idees plasmades en frases
escrites amb preguntes gens
retòriques. “Té sentit el sindicalisme
a una fàbrica d’armes?”, “Hi ha 34
conflictes al món y 0 manifestacions
per ells”, ”Què passa amb les guerres
actuals?”, “I després, un altre cop jo
sol al carrer?”. El Sir porta més de
vint anys manifestant-se de formes
molt diverses als carrers de Barcelo-
na, normalment a Les Rambles, “és
el meu espai d’expressió”. Enyora,
però, temps millors, en els quals afir-
ma que Les Rambles estaven vives,
no com ara, on sembla que només
existeixi la immobilitat de les estàtues.
També troba a faltar més gent en la
concentració del dia del treballador.
Tot i això, al seu voltant, mirades aten-
tes llegeixen els seus missatges i molts
manifestants el feliciten. Des d’aquell
graó es contramanifestava el Sir del
carrer, des d’aquell petit espai
pavimentat i dur, la seva veu anònima
i carregada de seny, en silenci.

Com en les darreres
manifestacions en contra de la gue-
rra, la diversitat va ser un dels trets

més característics. Gent de moltes les
edats i races s’hi va aplegar. Però la
protesta obrera d’aquest any va des-
tacar per la varietat de fets a reivin-
dicar. S’han perdut referències o
objectius més concrets o tot va fa-
tal? La recent guerra a l’Iraq i la
crispació del poble vers el govern del
PP d’una banda, i les properes
eleccions de l’altra, van desplaçar les
obligatòries demandes i queixes
laborals a un segon terme. La
diversitat de temes va fer perdre
força a la reivindicació obrera. La
cultura participativa, de manifestació,
que els darrers mesos ha renascut a
la ciutat comtal ha estat, potser, per-
judicial per a la convocatòria
d’aquesta cita anual. Es van sentir
algunes crítiques: “A la vaga gene-
ral, on estava Comissions?” i també
es cridaren consignes en contra del
decretazo.

Fins i tot es van alçar els punys i
es va cantar Els Segadors. Mentre
els partits, sindicats i plataformes
cridaven i protestaven pel present, a
la plaça més propera, un jove que
s’escapava dels grisos fa quaranta
anys, es trobava recolzat en un
quiosc de gelats, borratxo, ancorat
al passat. I enmig, dempeus en un
graó, el Sir, va una mica més enllà, a
partir del present reflexiona i es pre-
gunta pel futur.
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Demà és el dia.
Sant Tornem-hi.
Demà hi torna a haver una mani-
festació massiva dels estudiants a
Barcelona (la que en deien i en
segueixen dient la ‘capital de la
pau’). I no és una manifestació
qualsevol.

És especial per dos motius: la
forma i el dia. Pel què fa a la for-
ma és especial perquè té dues
parts. La primera és silenciosa,
recordant que ens volen fer ca-
llar, que el govern a deixat d’es-
coltar-nos i que molts mitjans ens
obvien. La segona és igual però
sorollosa. Es tracta d’alçar-nos
per sobre del soroll de cotxes i
escavadores per dir NO. Per dir
PROU. Per dir TOT el què
pensem. Per demostrar que tenim
veu i que no ens faran callar.

El dia està clar que és espe-
cial. Fa temps que els estudiants
estem dient que no oblidem i demà
és el dia per recordar-ho a
tothom. Demà és el dia de tornar
a demostrar què som i què volem.
Demà és el dia per no fallar, per
no faltar ningú, per ser-hi tots i
demostrar que no som quatre,
com el govern vol fer creure a la
societat, sinó que som molts.
Demà és el dia.

Demà serà el dia. No l’últim
dia, no penseu. Serà el següent
dia. El dia de la rentrée com diuen
els francesos. El dia que recorda-
rem a tota la societat catalana i
espanyola que els estudiants
seguim allà.

Ara és el moment de demos-
trar a tothom que no ha sigut una
flor de primavera el què va passar
fa uns dies, sinó que és una fulla
robusta i perenne, que no perdrà
el color fins que hagi fet la seva
funció.

ARA és el moment.
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Seguramente fue cuando me enteré
que él tenía un Premio Nobel de la
Paz y era uno de los principales cul-
pables del uso de napalm durante la
Guerra de Vietnam, quizá ese fue el
momento en que me empezó a fasci-
nar su figura, es como ahora, cuan-
do no puedes entender exactamente
la ironía de tener una guerra para la
paz.

Este no es un artículo relaciona-
do con la figura de Henry Kissinger,
uno de los personajes más fascinan-
tes de la historia de la guerra fría, sino
una nota sobre  los lobbies y grupos
de presión que amenazan el orden
mundial en nombre de uno nuevo (En
inglés NWO, New World Order), y
quizá más dedicado a los grupos ve-
lados que hasta ahora el gran públi-
co desconocía.

Kissinger no es una rara avis den-
tro de la política y la diplomacia oc-
cidental, todo el mundo conoce su
trayectoria pero pocos se acuerdan
de  su papel de reprensentante de la
Trilateral (organismo supranacional
qua al igual que el grupo de
Bilderberg agrupa a oscuros y po-
derosos personajes del mundo de las
finanzas y de la política y que él pre-
side) un organismo fundado en los
años de la administración Carter.
Pues bien, él querido hijo de Sión se
entrevistó con George W. Bush 24
horas antes del ataque al territorio
iraquí.

¿Casualidad? paranoia de
conspiranoicos? No todo acaba ahí,
no es tiempo para hablar de los Pro-
tocolos de Sión, la que sería la pri-
mera gran conspiración contempo-
ránea, denunciada por Lenin entre
otros y utilizada  por el régimen del
Tercer Reich para justificar sus tro-
pelías raciales contra los judíos. To-
dos estamos informados de la perte-

nencia del señor Bush a la organiza-
ción universitaria “Skull and bones”,
una suerte de logia siniestra tal y
como la pintan muchos que se reúnen
mensualmente en el campus de Yale
para cenar con la cubertería de Adolf
Hitler, y que une de esta forma tan
pintoresca a gran cantidad de miem-
bros de la oligarquía estadouniden-
se, no sería de extrañar que ante tal
vajilla más de uno  intoxicado por la
esvástica que lucen sus platos hayan
tenido la tentación de formar un nue-
vo imperio, o Reich en argot clási-
co-bávaro.

La organización eminentemente
masculina (hasta el año ‘91, en “La
Orden” no permitía la entrada a mu-
jeres), blanca, heterosexual y econó-
micamente poderosa pasa por ser un
“club de amigos” o ex-alumnos de
una de las universidades más agra-
decidas por la CIA puede relacio-
narse con gran cantidad de tropelías,
más bien todas, las que se han co-
metido en los EUA y de estos hacia
fuera: Asesinato de Kennedy, “Ope-
ración Fénix” en Vietnam, distribu-
ción de armas para la Contra nicara-
güense, proyectos de lavado de

cerebro en los años 50 y similares,
no es de extrañar pues entender que
Bush padre segunda generación de
“Skull and Bones” fuera durante 13
meses antes de ser llamado por
Ronald Reagan para entrar en su
gobierno junto con Perle, Henry
Kissinger, Powell y otros sujetos que
le ayudarían en posteriormente al su-
ceder a Reagan y han vuelto a la pa-
lestra con la llegada al poder de Bush
junior “tercera generación” de inicia-
dos.

Conspiración o no, paranoia o
punta de un iceberg, será una de tan-
tas cosas que tendremos que adivi-
nar en esta guerra, al igual que los
secretos que guarda “the Tomb” el
siniestro lugar que alberga la
cubertería de Adolf y el cráneo de
Jerónimo, el gran jefe indio y primer
terrorista que amenazó el orden de
los USA, algo así como un Bin Laden
navajo. ¿En esta guerra he dicho? En
esta y en las guerras que vienen.
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Davant el creixent desinterès en la societat per la política tradicional, sorgeixen
nous grups que pretenen canalitzar aquest desencís

����������

�805�/�5088�;%�5��· Queden tot just
20 dies per a les eleccions, i molta
gent es planteja a qui votar o, fins i
tot, si votar. A les manifestacions con-
tra la guerra, per exemple, s’han
pogut veure moltes
pancartes de partits
polítics, però molta
gent considera que
aquests protesten,
reclamen o reivindi-
quen només per
oportunisme, per
treure vots als seus
rivals. “Votar
només serveix
perquè després ells
facin el que els doni la gana”,
comentava una persona al Concert
per la Pau del passat 30 de març.
Però hi ha alternatives.

No tenen ni el finançament, ni la
pràctica en l’activitat política, ni la
presència mediàtica que poden arri-
bar a assolir els partits “grans”, però
ho supleixen amb imaginació i, sobre
tot, difusió per Internet. Són
agrupacions polítiques molt joves, si
les comparem amb els partits que
ocupen dia rere dia les portades dels
diaris, i molt sovint s’oposen a tenir
un “líder”. N’hi ha moltes, i estan molt
disperses, però a poc a poc van unint
esforços.

%����������	
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Un exemple d’això és Otra demo-

cracia es posible, una coalició
promoguda per “Motivats, Espiral
i més d’un miler de ciutadans
independents”. Aquesta coalició, que
s’autodefineix com a “experiment

polític”, ha acon-
seguit tancar llis-
tes electorals per
al proper 25 de
maig a 22
municipis de tot
l’Estat, entre ells
Barcelona i
l’Hospitalet de
Llobregat, les
dues ciutats més
grans de Cata-

lunya. A més, hi ha dues llistes per a
les eleccions autonòmiques, la del
País Valencià i la de Madrid.

El seu objectiu més immediat és
aportar la idea que “una altra
democràcia és possible” a aquells
que s’acostin a
votar als col·legis
electorals el
proper 25 de
maig. De moment,
l’administració ja
ha d’imprimir
paperetes amb
aquest eslògan i
deixar-les als
col·legis elec-
torals. A més, ja
han preparat anuncis per a ràdio i
televisió. “Avui per avui, el menys

important és guanyar vots”, diuen a
la seva pàgina web. Malgrat això, es
comprometen a promoure la
democràcia participativa en aquelles
localitats d’on en surtin regidors.

El seu és un
projecte “en es-
piral”, en cons-
trucció perma-
nent, i per això la
seva pàgina web
està constituïda
sobre el que
s’anomena un
wiki, que permet
a qualsevol per-
sona publicar
comentaris sobre una sèrie de temes.
Un funcionament semblant al de la
xarxa Indymedia.

����� ��� 	 ����� �	 � ��� ��� �	���

Des d’una altra perspectiva, un grup
de professors de la UAB i la UB han

posat en marxa
una candidatura
per intentar cana-
litzar el descon-
tentament de la
gent que normal-
ment vota en
blanc. “El vot en
blanc és el vot
dels ciutadans
conscients però
ingenus que volen

votar però que no se senten
representats per cap partit polític”,

����	��	������
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�80-�#�7��;=/@-�0�.�/7��.�/7:;�A�· Més
de 100.000 persones, segons els
convocants, i 45.000, segons la
policia local, es van manifestar ahir a
Santiago de Compostela, sota una
pluja intensa, per mostrar el seu
rebuig a la gestió de la crisi del
Prestige. La manifestació,
organitzada per la plataforma ‘Nun-
ca Mais’ i encapçalada per una pan-
carta on s’hi llegia “No oblidem”, te-
nia com a objectiu desmentir la
situació de normalitat que ven el PP i

que consideren que no s’adiu amb la
realitat.

Els convocants van
demanar al govern cen-
tral l’elaboració d’un pla
de neteja , la rege-
neració i la repoblació
de la costa i el suport
econòmic als sectors
productius afectats. A la
manifestació hi van
assistir personalitats del
món de la cultura com la

cantant Uxía Senlle, els
escriptors Ma-

nuel Rivas i
Suso de
Toro, i els
a c t o r s
Luis To-
sar i Víc-
tor Mos-
queira, a
més d’una
represen-

tació de les

'��(��������&�����	��)�	���	��"�	����	
Santiago de Compostela clama contra el govern del PP després
de sis mesos de treure cru de les platges gallegues

����������
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diuen a la seva pàgina web.
El que els Escons insubmisos

proposen és que aquells que es trobin
en la situació anterior els votin a ells.
Es comprometen a que els escons

que es poguessin
aconseguir estiguin
buits i a no per-
cebre la quantitat
econòmica que la
llei electoral esta-
bleix pels partits
amb representació
parlamentària. Un
membre d’aquest
no-partit diu: “vo-
lem dir que no cre-

iem en l’actual sistema polític, però
sí en la democràcia i en la política
entesa per solucionar els problemes
dels ciutadans, i no per crear-los”.

ESPIRAL
 www.lawebespiral.org

MOTIVATS
 www.motivats.org

OTRA DEMOCRACIA
ES POSIBLE
 www.otrademocraciaesposible.net

ESCONS INSUBMISOS
 www.esconsinsubmisos.org

�	��
��������
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forces polítiques i sindicals gallegues,
amb excepció del PP. Una vegada a
la plaça, la cantant Uxía Senlle,
portaveu de la plataforma Nunca
Máis, va llegir un manifest en què es
va recordar que del Prestige en sur-
ten dues tones diàries de fuel.

8���	��������	��	
��	

El govern del Partit Popular va con-
siderar aquesta manifestació un sim-
ple acte polític en vigílies de les
eleccions municipals. El conseller de
Pesca, Emilio López Veiga, creu que
la mobilització és “inútil” perquè el
que es demana “ja està fet”. De
moment els organitzadors segueixen
intentant fer canviar aquesta visió.
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El projecte que corri la
veu vol la teva
col·laboració.

Es necessiten redactors,
maquetadors, distribui-
dors, dibuixants, guionis-
tes.

Aquí hi ha lloc per a
tothom.

Pots treballar des de
casa o a la Facultat de
Ciències  de la Comuni-
cacio de la UAB.
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