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, � 3  � &,89*  · El passat dissabte es
va celebrar a València la manifestació
del 25 d’Abril. Unes 40.000 perso-
nes van marxar pel centre de la ciutat
sota el lema “Salvem el País, salvem
el territori”. La marxa va ser convo-
cada per Acció Cultural del País
Valencià i comptava amb el suport
de diverses plataformes ciutadanes
com eren el Col·lectiu per l’Horta,
la Plataforma per una ràdio i televisió
pública, en valencià i de qualitat, el
Salvem el Cabanyal-Canyamelar i la
Plataforma per la llengua.

La manifestació va estar amenit-
zada per diversos grups de dolçaines
i una gran banda de tambors ano-
menada “Proletaris del ritme” que
estava composada per estudiants de
percussió de tot el País Valencià. La
marxa va ser molt festiva i els
participants van cantar nombroses
proclames i cançons com: “Per la
terra i per la gent, Catalunya in-
dependent”, “Amb Espanya anem de
cul”, “Fora la bandera espanyola” i
“Tots a Mestalla a fer una falla”,
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La diada del 25 d’Abril omple de festa la ciutat valenciana

aquesta darrera fent referència a que
a la mateixa hora a l’estadi del
València C.F. Aznar estava fent un
míting. A més, uns quants manifestants
van fer un grafiti a la façana del BBVA
on es podia llegir entre unes flames
“Crema el capital”.

Al finalitzar la marxa, diversos
representants de les plataformes
participants es van adreçar als
manifestants i la Plataforma per la
llengua va inflar un globus on es llegia
“Per la unitat de la llengua”.

Després de la manifestació es van
celebrar els concerts del Tirant de
Roc al pàrquing del Campus de
Tarongers de la Universitat de
València. Els grups que van partici-
par foren Brams, Gerard Quintana,
Obrint Pas i Dr. Calypso, que van
comptar amb un nombrós i animat
públic que no va parar de ballar
durant tot el concert, encara que la
manifestació havia estat llarga i el lloc
de les actuacions estava apartat del
centre. La primera idea d’on fer els
concerts va ser la plaça de bous o

l’Albereda però, com ja va sent ha-
bitual, ni l’Ajuntament ni la
Generalitat van deixar que fos en cap
d’aquests llocs.

	>���$���
�������������?��<��
���.

Aquest any és el 25è aniversari de la
creació d’Acció Cultural del País
Valencià. Aquesta associació és
l’encarregada de convocar cada any
la manifestació del 25 d’Abril. I és
que el 25 d’Abril del 1707 es va
produir la batalla d’Almansa entre les
tropes borbòniques i les austríaques.
Com ja sabem, els botiflers van
guanyar als maulets, cosa que va
suposar un ràpid avenç de les tropes
borbòniques per tot el País Valencià
i Aragó perquè a partir d’aquesta
batalla ja no van trobar gran
resistència. És per aquest motiu que
cada 25 d’Abril es celebra a la ciutat
de València una multitudinària
manifestació per a reivindicar la
pèrdua de les llibertats nacionals que
vam començar a perdre aquell dia
de fa quasi 300 anys.
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Des que el Prestige es va enfonsar a
les costes gallegues molts ciutadans
estem esperant que arribi l’hora de
posar al seu lloc els nostres
governants. Tots tenim ganes de do-
nar la nostra opinió i castigar el PP
per la guerra a l’Iraq, la LOU, la
retallada de llibertats al País Basc...
Fa dies que pensem que el dia 25 de
maig potser se’ls passarà factura i per
fi se’ns escoltarà. De fet, no tindran
més remei. De la nostra decisió en
depèn qui hi haurà a cadascun dels
ajuntaments catalans i espanyols
durant els pròxims quatre anys.

Però hi ha catalans que no podran
ni expressar-se tot i que tenen moltes
coses a dir. I és que a Catalunya hi
ha ciutadans de primera i de segona.
Persones que tenen dret a un
contracte, a una vivenda i a dir-hi la
seva quan hi ha eleccions i altres que
no. Aquests a qui no es permet ni
opinar són els 450.000 immigrats que
conviuen amb nosaltres, a les nostres
ciutats. D’ells, 341.668 estan
regularitzats i uns 120.000, segons la
Generalitat, viuen en la il·legalitat. Ni
els uns ni els altres podran visitar les
urnes a finals de mes. Només ho
podrien fer si fossin europeus

Dues persones aquesta setmana
han guanyat i recollit els seus
premis: una nord-americana a
Espanya i un espanyol a nord-
america. El guardó Príncep
d’Astúries de les Lletres —aviat
Jeb Bush proposarà rebatejar-lo
com a Premi President de la
República espanyola— l’ha
rebut Susan Sontag. El trofeu
ianqui que ha guanyat José María
Aznar (de nom desconegut enca-
ra) consisteix en el privilegi de
desfer-se impunement de partits
polítics per fer campanya. De
manera —citem textualment—
“democràtica i neta”, és clar.

Ella i ell tenen en comú el seu
interès per la política exterior dels
Estats Units. Però mentre ella es
mostra crítica en els seus assajos
i llibres amb l’actuació del seu
govern, ell dóna suport als plans
d’aquest. Tots dos han hagut de
treballar durant molts anys per
obtenir els respectius reconeixe-
ments, bé que ho han fet amb
eines prou diferents. Aquest és el
detall que els distingeix: no ha estat
el què, sinó el com.

Tot i que els esforços dels dos
giren entorn el mot “poder”.
Sontag lluita amb la força de les
lletres per la pau i la igualtat,
denunciant els abusos de poder en
els seus llibres. Aznar aposta per
la força de les armes per acapa-
rar (pel bé de tots) aquest
esmentat poder.

La Susan va néixer a “l’Estat
de la llibertat” fa ja 70 anys i mai
no ha deixat d’exercir el seu dret.
En Josep Maria porta gairebé
dues candidatures i no en farà cap
més. Els dos han estat premiats
en reconeixement a la seva
aportació a la societat. Susan,
moltes felicitats!
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Arriben les eleccions, però el dia 25, 450.000 catalans que ja tenen més de
divuit anys no podran votar

comunitaris, però és clar, són de fora
el continent. No diuen que és català
tot aquell que viu i treballa a
Catalunya...? No ho sé, potser el
problema és que molts d’ells
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únicament poden sobreviure i ser
explotats a Catalunya... ah! Ara ho
entenc tot!
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Dos dies incomunicats, ni tan sols una
trucada, ni un petit contacte amb
l’exterior, res. Així els van aplicar la
llei antiterrorista a cinc joves de
Corbera de Llobregat durant les
passades festes majors de l’esmentat
poble.

Dos dies de repressió,
d’agressions, d’humiliacions i de
maltractaments repetits dins una cel·la
claustrofòbica que feia poc més de
sis metres quadrats. Com si tornéssim
a les èpoques de “el Generalísimo”,
les tortures físiques feien acte de
presència quan, en preguntar als
“acusats”, no s’obtenia la resposta
esperada.

Falses acusacions de pertinença
a grups independentistes radicals, de
contactes amb l’esquerra abertzale,
de delinqüents amb antecedents
penals... un munt d’acusacions falses
que no justificaven, ni justificaran mai,
els maltractaments i les tortures
rebudes durant aquells dos dies
infernals i interminables.

“Venien a les tres de la matinada,
quan amb prou feines havíem pogut

E�%B*�%*0�/ · L’escriptora, psiquiatra, i
activista social Nawal al Sa’dawi, tal
i com la introduí el també escriptor
Francesc Parcerisas, va fer ahir una
conferència al rectorat de la UAB.
Acompanyada del seu marit, Serif
Hetata, Sa’dawi va fer una xerrada
curta però plena de significat per les

&�' �(B�)��� *���
��
��(
��
���+�


������


adormir-nos, ens obrien la llum i
començaven a cridar que ens
aixequéssim. Quan ja estavem en la
posició que ens havien dit, tancaven
la llum i marxaven rient” explicava
Albert Pla, un dels joves detinguts.
Això formava part del joc; un joc al
que havies de jugar, del que havies
de formar part tant sí com no, un joc,
però, en el que sempre acabaves
perdent.

“No tornaré a dormir amb la porta
tancada” era una altra de les
afirmacions que repetien els joves en
de sortir del jutjat després de decla-
rar. Està clar que no només van patir
danys físics; els danys psicològics
també es van fer patents i,
segurament, encara sovintegen en
algun malson dels joves detinguts. I
és que haver de passar dos dies sent
humiliat, ridiculitzat, torturat, en de-
finitiva, privat dels més elementals
drets humans, acaba marcant
qualsevol ésser humà.

Aquesta situació es repetix massa
sovint en casernes de la guardia civil
d’arreu de l’estat espanyol, on els

membres de l’esmentat cos, fent ús
(o abús?) del poder “que el Estado
les otorga”, es prenen la justícia per
la seva mà i retrocedeixen en el temps
tornant a fer palès que la dictadura
potser no ha acabat.

Així doncs, potser ens hauríem de
platejar on han anat a parar els drets
humans. Què se n’ha fet del dret a la
integritat física? I on és la
“suposada”autoritat que ha de vetllar

����������

pel compliment d’aquests drets? Són
aquestes mateixes persones que tor-
turen les que ens han de protegir? Són
aquestes persones que et reprimeixen
a cop de porra les que han de vetllar
per la nostra seguretat? Està bé, es
condemna la violència des de la
violència. És una estranya
contradicció, no?

4&%/&�89&%#�A

cinquanta persones, la majoria do-
nes, que assistiren a l’acte.

Sempre amb un somriure a la
boca, l’escriptora egípcia definí la
seva manera d’entendre el món, la
seva filosofia de vida. A través d’una
dura crítica al capitalisme, va expli-
car que ella no es maquillava perquè

no tenia por a ocultar la seva edat,
que no hi trobava el sentit a donar
diners al consumisme per amagar la
seva identitat rere una màscara anti-
arrugues. També féu al·lusió a la idea
que la por, en tots els seus formats,
debilita la capacitat de les nostres
ments d’expressar-se amb llibertat, i

va declarar-se absolutament en
contra de tot aquell qui es posa
el nom de Déu a la boca per
justificar les injustícies. Quasi
sense voler-ho, va donar una
lliçó d’humanitat i honestedat
als assistents, a qui va cedir
molt ràpidament la paraula per
expressar dubtes sobre les
seves paraules, les seves idees
o les seves obres. Les paraules
d’agraïment van ser quasi
constants per les lliçons
donades a través dels seus
llibres a moltes dones del món.
La impressió que va transmetre
va ser d’esperança, a través
d’una rialla ininterrompuda i
sincera. I és que, tal i com digué
ella, “en l’esperança i en el
coneixement, hi ha el poder per
canviar les coses”.
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%�B&88*D�· El Departament de Presons
de Tennessee, als Estats Units, ha
retirat de la llista de propietats
autoritzades per a presos les mà-
quines d’escriure i els processadors
de text informàtics. Això vol dir que,
donat que cap tribunal nord-americà
no accepta documents manuscrits, els
presos veuran retallada la seva
autonomia  per a gestionar els seus
propis judicis, havent d’autoritzar
sempre els advocats pertinents.

Harold H. Thompson, anarquista
empresonat des de 1979, s’encar-
regava de gestionar el seu judici i els
dels seus companys, però ara ja no
ho podrà fer, perquè se li ha espatllat
la màquina d’escriure i el Depar-
tament de Presons ha prohibit por-
tar-les a arreglar.

Actes com aquest de dur les cau-
ses legals dels seus companys havien
fet que Thompson fos en repetides
ocasions represaliat pels carcellers,
funcionaris de presons i grups d’ex-
trema dreta, com ara Germandat
Ària.��
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