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El que teniu a les mans és el primer número de la segona 
època del Butlletí Estel Negre. 
De la primera època es van editar 175 números mensuals fins 
l'abril de 2007. 
La periodicitat d'aquesta segona època serà, en principi, 
irregular, és a dir, que publicarem el butlletí segons puguem. 
La publicació d'aquest primer número coincideix amb un fet 
important per a l'Ateneu, com és el seu canvi de seu social. Per 
qüestions legals hem perdut el local que l'Ateneu Llibertari Estel 
Negre i la CNT teníem des de feia més de 35 anys al carrer 
Palau Reial de Palma i hem hagut de marxar a corre-cuita cap 
a altre local, situat aquest, de manera provisional, al carrer 
Joan Alcover de Palma. 
El proper número del butlletí donarem més detalls sobre el nou 
local i sobre les seves possibilitats. 
Només hem de dir que la persona que vulgui col·laborar amb el 
butlletí només ens ha d'enviar els articles o col·laboracions 
(dibuixos, etc.) al nostre correu electrònic 
(estelnegre@gmail.com). Les persones que vulguin col·laborar 
amb el seu treball en la redacció del butlletí també poden 
enviar el seu oferiment o proposta al citat correu electrònic. 
Esperem que la nova etapa de l'Ateneu al nou local sigui d'allò 
més fructífera. 
Llarga vida al Butlletí Estel Negre! 
Llarga vida a l'Ateneu Llibertari Estel Negre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radical. Una paraula que ha adquirit una 
altra significació amb la manipulació continua 
dels mitjans d'(in)comunicació del seu 
significat, donant-li una connotació violenta i 
irracional, enfora d'allò que realment vol dir, 
que no és més que anar a l'arrel del 
problema. Doncs, el mateix ens ha succeït 
amb l'educació.  
Ens remuntem als orígens de la educació 
pública, als primers anys 
del desenvolupament 
dels Estats liberals 
paral·lels al de 
l'establiment de la 
burgesia com a classe 
dominant. Aquests varen 
comprendre que per a 
assegurar la seva 
posició en la història 
havien de transmetre la 
seva ideologia, 
convertint allò que ha de 
ser un procés d'aprenentatge continu, 
racional i que motiva en una eina 
d'adoctrinament social, desposseint de 
l'educació tots aquells valors que podien 
donar a la joventut la possibilitat de créixer 
com a persones lliures d'autoritat, amb sentit 
crític i amb la solidaritat i el suport mutu com 
a valors de col·lectivitat. El model educatiu no 
exerceix un estímul de la capacitat crítica i de 
l'aprenentatge, està enfocat cap a la 
preparació d'eines de treball, mitjançant la 
memorització de coneixements en relació als 
exàmens, que venen a ser com el tests que 
determinen qui és millor o pitjor, portant així 
l'estratificació social a les aules; els «llestos», 
els «ganduls», els «beneits»... Tot això 
sostingut per la figura del professor, que no 
passa a ser més que un interlocutor entre 
l'emissor (la ideologia dominant) i el receptor 
(la joventut); donant a la seva figura un poder 
d'autoritat inqüestionable i de control damunt 
els alumnes, convertint les classes en un 
morter continu de coneixements buits 
d'interès per als alumnes, ja que se senten 
obligats a memoritzar-ho, enlloc d'interessats 
lliures per aprendre-ho; acostumats des de 
ben petits a relacionar escola amb avorriment 
i rutina, ja que no ens fan extreure més 
capacitats que la d'assimilar el que ens 
ensenyen i digerir-ho sense remugar, obviant 

tots els processos necessaris per al correcte 
desenvolupament de l'aprenentatge i el 
creixement personal, que hauria que ser el 
vertader objectiu de l'educació. Però no, el 
que importa és que el dia de l'examen 
recordis quina lliçó han donat, no si la 
comprens, o quines inquietuds ha despertat 
en tu i en els teus companys, per poder 
compartir-les i comprendre-les junts, amb 

diferents punts de vista 
i diferents maneres de 
desembrossar les 
problemàtiques, no 
abandonant a la seva 
sort a cada alumne que 
vol sortir-se de 
l'esquema dictat de 

estímul-resposta, 
d'obtenir un càstig o 
una recompensa 
segons els teus 
resultats. Tot orientat a 

aprovar un model de proves concretes, que 
tal vegada els porti a un treball, i així doblers, 
casa, cotxe, dona, fills, etc., i així passi a 
engrossir la massa humana esclava de la 
jerarquia i el consumisme com a mètodes de 
vida. Segurament sense recordar-se de com 
es feia una asímptota o què era un 
«complement de règim verbal», vés tu a 
saber per a què necessitarà aquests 
coneixements quan es passi vuit hores 
diàries repetint el mateix, al mateix lloc per al 
mateix sou de merda, sense cap opció a una 
altra vida i el que és encara més trist, sense 
l'opció d'una altra vida per els seus fills, que 
han crescut adoctrinats i presoners d'un 
sistema que destrueix persones per a crear 
màquines d'enriquiment.  
No necessitem saber de memòria la «taula 
periòdica» o quines foren les fases de la I 
Guerra Mundial, ni més coneixements 
segats, la qual cosa no vol dir que no els 
pugem estudiar per pròpia decisió; la cultura 
no ocupa espai, però la submissió sí. 
Necessitem pensar, raonar, ser independents 
i tenir esperit crític per no ser submisos. 
Tenim dret a créixer com a persones lliures i 
no com a ovelles predestinades a ser past 
del capitalisme. 
 

(A)germanat 

Educació mal educada 



Per ventura, a més d'una lectora li sorprendrà 
l'afirmació que duu per títol aquest article, 
doncs vivim un moment en què des del poder 
polític s'està duent a terme una campanya de 
desmuntatge de l'escola pública. En reacció a 
això, hi ha un gran moviment social en favor 
de l'escola pública i de qualitat. A més, aquí a 
Mallorca, el professorat més coherent i 
conscienciat està preparant una vaga 
indefinida pel començament del curs vinent 
reivindicant un ensenyament públic de 
qualitat i en català –lluita que volem fer costat 
des d'aquest butlletí. 
Però, més enllà de moments i moviments 
conjunturals, existeix una crítica profunda a 
l'escola pública des del pensament llibertari, 
part de la qual volem dibuixar en aquest text. 
Amb aquest objectiu, hem volgut publicar un 
resum del capítol «Acerca de la educación» 
del llibre Paideia, 25 años de Educación 
Libertaria, de Josefa Martín Luengo. 
Abans de començar amb la síntesi, 
manifestarem que la finalitat de l'escrit que 
ara desenvoluparem és donar a conèixer els 
arguments que ens mouen a proposar un 
altre tipus d'educació basat en l'autogestió. 
 

Al voltant de l'educació 
Primer de tot, cal plantejar que si bé 
l'educació com a projecció humana serveix 
per a ajudar a construir persones capaces de 
transformar el present i contribuir a un món 
millor, l'educació com a instrument pot servir 
per obtenir o per perpetuar el poder. 
L'educació mai no ha estat neutral, ja que 
sota tota idea educativa hi ha una ideologia 
subjacent. No se li pot negar una finalitat i per 
tant una ideologia. En aquest sentit, tant 
l'Església primer, com més tard l'Estat veuen 
clar que amb una transmissió de pautes 
morals, determinats coneixements, horaris, 
exàmens, etc., poden controlar a les 
poblacions i aconseguir que els seus 
sistemes socials es perpetuïn o avancin en el 
seu benefici. En cert moment històric apareix 
la necessitat d'instruir a les masses per evitar 
alçaments i revolucions. 
Aquesta necessitat de control es veu en la 
coerció, element en què, amb diferents 
matisos, coincideixen tant l'escola tradicional 
com la més progressista. Per entendre-ho 
millor, reproduïm el que entén Joel Spring per 

escola no coactiva: «aquella en la que no hi 
ha programes establerts i en la que el 
professorat pot ensenyar el que vulgui, 
essent regulades les seves ofertes per les 
demandes de l'alumnat». Evidentment –i 
sense haver de parlar de la LOMQE– 
l'ensenyament estatal actual és eminentment 
coactiu: els seus programes són rígids; 
l'activitat de l'alumnat és nul·la, essent 
objecte de l'educació i no subjecte; l'autoritat 
que s'imposa no és ni tan sols la del 
professor, sinó la del dogma ideològic que 
sobreposa la relació educativa. El sistema 
educatiu actual ha desposseït la cultura del 
seu sentit real que és aconseguir que les 
ments es nodreixin del passat, es 
desenvolupin progressivament, 
s'autogovernin i es dirigeixin cap als seus 
propis objectius aconseguint el 
desenvolupament d'una sensibilitat humana i 
social, d'una àmplia creativitat i l'assumpció 
d'una escala de valors humans que faci de 
les noves generacions éssers humans més 
aptes per aconseguir la felicitat persona i 
universal. 
L'escola actual no pretén en absolut cultivar a 
la seva ciutadania, sinó sotmetre, preparar i 
ensinistrar persones útils per un sistema 
econòmic de radical capitalisme, molt 
competitiu i per això mateix intensament 
agressiu. Aquesta és l'escola que, d'igual 
manera que l'antiga escola, prepara a una elit 
per dirigir i a la resta per ser dirigits. És 
l'escola alienant que genera cervells 
immadurs com els d'avui on triomfen les 
hamburgueses i el menjar ràpid, la televisió, 
el futbol espectacle, l'addicció a les xarxes 
socials i l'admiració d'altres vides «famoses». 
La realitat és completament decadent i la 
necessitat d'evasió es va convertint en 
norma. 
De fa anys, l'escola va assumir sense 
pal·liatius la competitivitat com a eix 
primordial del sistema. La finalitat que 
ensenya és la promoció per aconseguir un 
lloc de treball altament remunerat, 
desvaloritzant-se altres feines i fent perdre 
protagonisme a la cultura perquè no condueix 
a l'adquisició fàcil de doblers. D'altra banda, 
l'esforç com a base de l'evolució humana es 
va desestimar profundament. Aprovar 
exàmens i anar a fer una carrera «amb 

L'educació pública ni ens satisfà ni ens basta 



sortida fàcil» acaben sent una altra finalitat 
de l'educació, i la persona i la seva formació 
acaben desapareixent de l'espectre social. 
En podem parlar d'excepcions, però els joves 
de les generacions actuals posseeixen una 
tipologia evident: són ignorants 
ideològicament; pensen que la llibertat és 
aconseguir un plaer immediat constant; es 
neguen a l'esforç 
perquè se'ls ha 
educat en una 
cultura del 
consum, el caprici, 
la banalitat, la 
superficialitat i 
l'egoisme; 
assumeixen la 
competitivitat, la 
violència 
acceptada en els 
esports de masses 
i el valor dels 
doblers. D' aquesta 
manera es reprodueix una societat on els 
valors més preuats són els doblers i l'èxit 
personal, obviant el conreu de la 
intel·ligència, la creació, el coneixement de la 
ciència, de la història i d'un llarg etcètera. 
Entenem que estem davant d'una escola 
conservadora pel que fa els privilegis i les 
idees i a la vegada desinformadora. En 
definitiva, una escola per una societat que no 
s'altera davant la fam, la violència, la guerra, 
la tortura, la mort, la discriminació, la 
intolerància, la frustració contínua i la 
infelicitat, fets tant presents en el món d'avui. 
La qüestió dels horaris és una altra crítica a 
fer. Com el sistema necessita persones que 
facin feina moltes hores, l'escola hi participa 
facilitant activitats extraescolars que fa que 
les i els infants arribin a tenir horaris al centre 
educatiu de fins a vuit hores. També s'ha 
d'apuntar a l'obligatorietat d'assistir a les 
classes, al llarg temps que els alumnes 
passen a dins les aules i a la disciplina que 
s'ha d'aplicar per aconseguir-ho. 
Les lleis educatives imposades per l'Estat i 
els acords d'aquest amb les religions 
signifiquen un ensenyament obligatori amb 
currículums predeterminats i depurats, 
exàmens classificatoris, règims de disciplina 
coactiva, silenci a les aules, passivitat de 
l'alumnat, mètode memorístic, moral religiosa 
que introdueix sentiments de culpabilitat, 

càstigs i premis i competitivitat que afavoreix 
l'agressivitat i la violència entre iguals. 
Un altre tema que no podem deixar passar és 
el de la violència que manifesta l'alumnat als 
centres d'instrucció. La seva fi no es projecta 
en el sistema educatiu com una prioritat que 
és precís detenir aviat. Si vertaderament hi 
hagués aquest desig, s'hauria de revisar el 

sistema i arribar a 
la conclusió de què 
és coactiu, 
frustrant, avorrit, 

competitiu, 
discriminador i buit 
dels valors entre 
els quals es troben 
aquells que 
faciliten la 

convivència 
pacífica i solidària. 
L'escola estatal 
serveix a l'Estat, 
l'escola privada 

serveix als seus propis interessos econòmics 
o morals. La nostra proposta, l'escola lliure, 
aquella que no serveix a cap amo, deu ser 
autogestionada i deu servir a les persones 
que la componen. L'escola autogestionària es 
construeix segons les característiques 
desitjos i peculiaritats de les persones que la 
componen i no ha de respondre davant de 
ningú excepte d'ella mateixa. És una escola 
independent i autònoma. 
El nostre afany com a anarquistes és la 
recerca incansable d'una societat millor. 
L'educació que proposem és en i per la 
llibertat, mentre que l'escola de l'Estat o de 
l'Església tria la coerció, la repressió i per tant 
el dolor enlloc de la llibertat i el plaer. 
Podem dir que l'educació lliure també és una 
restricció de la llibertat individual, però 
l'escola autogestionada ho assumeix perquè 
considera que de no triar aquesta via de 
relació, els i les infants serien «educades» 
per l'Estat, l'Església o per grups socials 
educats també per aquestes estructures, el 
que impedeix el procés de llibertat, de 
progrés i de vida racional. És més, fugint de 
la suposada neutralitat, l'escola en llibertat 
educa per construir un tipus de persona 
oposada als interessos de l'Estat o l'Església. 
Una persona capaç de qüestionar el principi 
d'autoritat. 
 

Pep Martí 



L'anarquisme és un moviment social i polític 
que té com a objectiu canviar radicalment la 
societat sense prendre el poder polític. 
Essent refractaris a tot tipus de poder i 
imposició, es vol fer la revolució de manera 
coherent, donant fonamental importància als 
mitjans per aconseguir la meta anhelada, al 
contrari d'altres moviments revolucionaris que 
afirmen que la fi justifica els mitjans. 
Amb aquests principis, l'acció de donar 
exemple i de cercar coherència a l'acció amb 
el discurs són de vital importància. Però 
també la imatge exterior del moviment, que 
és el primer que veu, sent i ensuma la gent. 
 

La irrupció i la influència de la 
contracultura 

Després de la terrible desfeta del moviment 
obrer, a causa del colpisme feixista, la 
Segona Guerra Mundial i del reformisme 
socialista i el totalitarisme comunista, els 
moviments revolucionaris com l'anarquisme 
es queden sense la seva principal base 
humana, sense el seu subjecte revolucionari. 
Així les coses, durant les darreres dècades 
del segle XX l'anarquisme ha sumat a les 
seves files a molta gent influenciada 
majorment per la contracultura dels anys 
seixanta i setanta: el hippisme i el punk, 
principalment. 
Aquests moviments contraculturals basaren 
gran part de la seva acció en la provocació 
estètica i existencial com a manera de 
subvertir la moral burgesa, cristiana i de 
masses. Així, el vestir de manera indecorosa, 
el consum de drogues i la tolerància (o inclús 
el foment) de les excentricitats vàries, foren 
la norma habitual. 
Com se sap, la quasi totalitat d'aquests 
moviments foren absorbits pel Sistema, 
convertits en simples tendències i en 
mercaderies per ser consumides en el variat i 
extens mercat capitalista. Però, així i tot, 
encara hi quedaren reductes autèntics i amb 
potencial transformador, els quals es 
vincularen majorment amb l'anarquisme, que 
a finals del segle XX, en general, només era 
un reducte intel·lectual i nostàlgic dels anys 
gloriosos. 
Una vegada constatats aquests lligams entre 
l'anarquisme postmodern i la contracultura, 
és normal que actualment, al contrari que en 

l'anarquisme clàssic, l'estètica agressiva i 
provocadora sigui l'uniforme habitual i que la 
tolerància a la irresponsabilitat i als vicis varis 
formin part de les característiques del nostre 
entorn. 

 
La provocació visual i verbal en la societat 

de l'espectacle i del consum 
La present societat quasi res té a veure amb 
la qual el moviment llibertari agafà força i es 
consolidà com a gran amenaça del 
capitalisme. Avui dia, submergits dins el 
model de producció postfordista, en l'absurda 
societat de l'espectacle i en els continus 
avanços tecnològics, el poble fa estona que 
s'ha convertit en ciutadania que té per 
ideologia el consum, l'individualisme i la 
passivitat. Amb aquest panorama, pròxim a 
les entropies totalitàries descrites per autors 
com Orwell i Huxley, fan falta més que bones 
intencions per cridar l'atenció de la gent. Així, 
les provocacions poden ser maneres de fer-
se notar. Però, si el que es vol és sumar gent 
i cercar recolzament amb el que queda de 
poble dins la ciutadania, aquestes s'haurien 
d'ajustar als objectius i no ser 
contraproduents: o sigui, que espantin a la 
gent. 
 

Modes, estètiques i radicalismes varis 
Només per la influència que té la 
contracultura i altres subtendències, com 
també per la desorientació general i per 
l'efecte gueto, es poden entendre certes 

Com anem i com ens veuen? 
La influència de la contracultura i els dilemes de com contagiar d'anarquisme a la gent 



maneres d'actuar de part del personal 
llibertari. Aquestes, moltes vegades es 
converteixen en simple moda radical buida 
de contingut, on l'estètica i la posa prioritza el 
fons intel·lectual i l'àrdua feina de la 
militància. 
Per exemple, avui dia els tatuatges, els 
pírcings i els pentinats extrems s'han 
convertit en un nou mercat capitalista de 
masses, i poc tenen de subversiu contra les 
morals i les actituds establertes. Més bé 
serveixen per crear desconfiances entre els 
vells i la gent de poble i per crear tribus 
urbanes. Igualment, l'absurda moda d'anar 
indecorosos i inclús amb greu mancança 
d'higiene corporal, poc ajuda a ser acceptats 
com «amics del poble». La majoria de la gent 
veu tot això com una postura infantil, 
excèntrica, de gent pròxima a la indigència i a 
la marginalitat intencionada. 
En el mateix sac hi podríem afegir la poca 
vista que té la gent amb cans i que els dur a 
les assemblees, a les xerrades i a les 
manifestacions. Com bé recorden els més 
vells, abans, tenir un o més cans a casa solia 
ser cosa de rics. Si es tenia un animal era per 
utilitzar-lo i no per capritx com sol ser habitual 
ara. 
Per altra banda, també cal valorar l'important 
mal que ha fet la tolerància amb les drogues 
per part del moviment. Molta és la gent que 
n'ha patit les conseqüències en forma 
d'addicció malaltissa, infermetat mental o 
problemes varis que també han de patir la 
gent del seu voltant. 
Com a tendències adoptades a posteriori de 
la influència de la contracultura, podríem 
nombrar la moda dels radicalismes verbals i 
ideològics, que encara que es puguin 
justificar d'una manera o una altra (com 
l'alliberament animal, el llenguatge feminista, 
el discurs anticivilització i purismes diversos 
com l'antitreball), fugen de la realitat del 
carrer. Com se sol dir, no toquen amb els 
peus a terra. Per la qual cosa són vists com a 
cosa de gent hiperideologitzada que ha 
perdut el sentit comú. I, en el cas dels 
antitreball, com a cosa de gent propensa a la 
vagància que s'aprofita de l'esforç dels altres. 
Finalment, no estaria gens malament una 
revisió crítica dels tradicionals lemes violents 
que es canten a les manifestacions. Càntics 
que moltes vegades estan fora de joc i que 
només serveixen per impressionar i atemorir 
el personal. 

Les virtuts revolucionàries de la 
intel·ligència i la força física 

Des de fa dècades vivim en una societat 
sense rumb i sense valors comunitaris, que ja 
ha perdut gran part de la seva autonomia i 
que cada vegada està més sotmesa als 
dictats del poder. 
Així les coses, nosaltres, al formar part 
d'aquest cos social, també ens veiem 
influenciats per les tendències socials i difícil 
és mantenir la coherència i la virtut que 
exigeix la militància anarquista. Per això, un 
aspecte que hauria de gaudir de més 
importància dins el moviment hauria de ser la 
salut mental i física. Entesa la primera per 
l'adopció del sentit comú, de la lucidesa i de 
les habilitats socials. I, entesa la segona per 
la bona condició física i la discreció estètica. 
Tot, clar està, des del màxim respecte a les 
personalitats i al marge de puritanismes. 
En els actuals temps de descomposició 
social i humana, l'enteresa física i mental 
cobraran importància i seran vitals per 
mantenir la constància i l'obstinació que 
necessita un moviment revolucionari com és 
l'anarquisme. A la vegada, moderar certes 
tendències extravagants i radicals com les 
descrites, podria ajudar a que el nostre 
missatge i la nostra acció siguin respectats o 
inclús admirats entre el poble. 
La revolució la impulsarà una minoria, però la 
ratificarà i la consolidarà la majoria. 
 

Joan «Marinero» 



No resultaria un exercici infructuós, i encara 
menys avui en dia, realitzar un petit esforç, 
però això sí, continuat, que ens permetés 
determinar en cada moment quines són les 
barreres que impedeixen que desenvolupem 
la nostra vida en llibertat, paralitzant les 
nostres aspiracions i necessitats. 
És probable que la 
major part de 
nosaltres, 
independentment 
del període personal 
en el qual ens 
trobem i del context 
que ens envolti en 
aquell instant 
determinat, arribem 
a la conclusió que 
les cadenes que ens 
fermen a la 
insatisfacció 
individual i 
col·lectiva, estan 
constituïdes per 
l'omnipresent 
Sistema, els seus 
servicials governs i 
la submissió 
originada per 
jerarquies i lleis. 
Sembla ser que 
aquest plantejament 
lògic es deixat en 
segon pla per un 
gran nombres 
d'activistes llibertaris quan aquests co 
mencen a participar en moviments concrets i 
determinats; és aleshores quan entra en joc 
la crítica, que encara que necessària en 
l'exercici de la Revolució Social, deixa de 
cobrar sentit si els destinataris de la mateixa 
són moviments horitzontals independents 
d'institucions que persegueixen els mateixos 
canvis –seria molt més interessant i 
enriquidor que es fes autocrítica–, més 
encara si els raonaments que permeten 
aquestes anàlisis negatives d'organitzacions 
de les quals no participem estan basades en 
lògiques quantitatives o en previsions d'un 
futur incert de les mateixes. Resultaria 

adequat preguntar-se: quants moviments 
llibertaris a dia d'avui consten d'un gran 
nombre d'activistes? Realment esperem que 
un únic moviment concret canviï el món on 
vivim? 
És probable que unes orientacions tinguin 
més sentit que altres si ens cenyim al context 

de la situació 
actual. Podríem, 
per exemple, en 
realitzar una anàlisi 
superficial del 
moment que ens 
ocupa, situar les 

cooperatives 
integrals en la 
cresta de l'ona de la 
Revolució Social, ja 
que com tothom 
percep, la 

desocupació 
representa avui en 
dia un dels grans 
impediments per a 
la subsistència de 
l'individu, i aquestes 

organitzacions 
horitzontals poden 
presentar solucions 

col·lectives, 
cooperativistes i 
d'autogestió. 
Analitzant la 
qüestió des 
d'aquest punt de 

vista, es podria arribar a advertir que altres 
activitats llibertàries, en concret la pràctica de 
l'anarcosindicalisme, ha quedat obsoleta i no 
contribueix en res a remoure les aigües 
estancades que causen la podridura de la 
societat contemporània. Però això no és 
realment cert; si observem la qüestió amb 
una perspectiva més àmplia, i no ens deixem 
portar per la crítica fàcil, percebrem que, ben 
igual que la desocupació, la precarietat 
laboral avança a passos de gegant, cosa que 
justifica més que mai l'existència d'una acció 
sindical llibertària. També es podria entendre 
l'anarcosindicalisme com a una eina que 
únicament permet millorar les condicions 

Un problema actual en els moviments llibertaris: 
La pèrdua de perspectiva i el sentiment de possessió de la Revolució Social 

 



d'explotació a la qual moltes vegades ens 
sotmet el Sistema, però res més enllà de la 
realitat; el treball assalariat, malauradament, 
constitueix pràcticament l'única via possible 
actualment per a la subsistència, i és en la 
lluita horitzontal del dret dels treballadors on 
es pot donar exemple d'altre tipus 
d'organització possible, autogestionada i 
exempta de jerarquies. Un cop més resultaria 
enriquidor analitzar aquesta acció sindical 
anarquista des d'un punt de vista més ampli, 
sense perdre la perspectiva dels mitjans i de 
la fi comuna a tot el moviment llibertari, que 
no és altra que la Revolució Social, per 
aconseguir un món més just, més solidari i 
lliure de dominació i de submissió.  
Per altra banda, també existeixen activistes 
llibertaris que critiquen, més que 
possiblement per la pèrdua de perspectives, 
la realització d'activitats que creen una 
cultura sorgida de les necessitats i de 
l'esperit creatiu de l'ésser humà. Aquesta 
cultura, molt diferent a la imposada en les 
societats burgeses occidentals, ha 
d'entendre's com a necessària si es pretén 
una emancipació del poble, si es pretén un 
canvi social, doncs no és possible tirar a terra 
els barrots de les presons, acabar amb la 
deshumanització de les metròpolis o 

enderrocar els murs de les garjoles escolars, 
si no s'empra una creativitat sorgida d'una 
cultura viva («La cultura com a mitjà per a 
l'emancipació del poble.»). 
Resulta imprescindible que prevalgui el 
respecte i l'ànim per sobre de la crítica buida 
entre els participants de l'agitació social, que 
es trenqui amb l'individualisme i amb els 
sentiments de possessió de la Revolució 
Social; s'ha de visualitzar tota acció llibertària 
com a part d'un moviment anarquista 
complet, doncs si això no esdevé es presenta 
el perill de caure en activitats repetitives, 
mancades de tot sentit i cegades per valors 
morals interns que només permeten la 
realització de judicis injustos i 
contraproduents. 
En definitiva, actuar en favor d'un canvi 
social, cultural i polític és admirable i 
necessari. Defensar la idea segons la qual el 
camí a la salvació és únic, i marcat per una 
estratègia i un estil de vida, és 
contraproduent i concorda amb la prèdica 
cristiana, declarant allò que és acceptable 
per a tothom i rebutjant les consideracions 
personals i emocionals. 
 

Makuishti 
 



Dos apunts de Ramón Acín 
 

Ramón Acín (1888-1936), artista multidisciplinar 
llibertari (pintor, escultor, il·lustrador, humorista, 
escriptor), fundà el periòdic setmanal La Ira. Órgano de 
expresión del asco y de la cólera del pueblo, en el 
primer número (18 de juliol de 1913) del qual publicà 
una vinyeta i la que serà la seva primera col·laboració 
escrita en premsa titulada «Id vosotros», agressiu 
escrit contra la guerra del Marroc. 
La seva professió de mestre fou una acció crítica 
contra l'escola obscurantista, discriminatòria i cruel 
d'aleshores. Acín reivindicava una educació 
il·luminadora, integral, racional i lliure. Els seus escrits 
de temàtica pedagògica trenquen amb els vells motlles: 
«no pegarás a los niños ni con una flor». Aquesta 
crítica a la pedagogia s'evidencia en el següent text 
«Juguetes y martillos», publicat en el Diario de Huesca 
del 6 de gener de 1917. 
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L'origen oblidat del Front d'Alliberament Animal 

(FAA) a Mallorca 
 

L'actual moviment que busca l'alliberament animal a la nostra illa és 
un fenomen jove. La ruptura amb el benestarisme clàssic, l'entrada 
del veganisme com a filosofia de justícia i les noves formes 
d'organització fruit de la politització de l'activisme i del contacte 
amb la resta de moviments socials, ha conformat en els darrers cinc 
anys una generació d'activistes que encaren la lluita antiespecista 
des d'un prisma de coherència i combativitat. 
Per a aquesta nova generació, la horitzontalitat, la desobediència i la 
acció directa, són conceptes que van calant dins el debat de 
maduració del seu activisme, i en aquesta línia, el Front 
d'Alliberament Animal (FAA) és un referent per a moltes d'aquestes 
activistes. 
El Front d'Alliberament Animal va néixer al Regne Unit en 1976, i les 
seves accions de sabotatge i rescat continua a dia d'avui 
demostrant arreu del món que l'acció directa salva vides de la 
explotació especista. 
El que aquesta generació sorgida al segle XXI desconeix és 
l'aparició d'un primer Front d'Alliberament Animal de Mallorca, ara 
fa 27 anys, que durant gairebé un any protagonitzà la lluita directa 
contra la tortura i la explotació animal. 
Aquesta historia, la d'aquell grup i les seves activitats, ja fou 
publicada en el número 146 del Butlletí Estel Negre, del novembre 
de 2004, i hem trobat adient recuperar la tal qual... 
 



En el desplegament mediàtic de celebració
del 75è aniversari de la inauguració del
Coliseu Balear ens ha cridat l’atenció, en
totes les ressenyes històriques que hem
pogut llegir, l’absència de tota referència a
un episodi en la crònica de la plaça de toros
de Palma que considerem important: l’atac
sistemàtic que va patir en 1986 el Coliseu
Balear per part del Front d’Alliberament
Animal (FAA).

El 12 d’abril de 1986, les taquilles de la
plaça de braus de Palma apareixen
cremades i les façanes plenes de pintades
antitaurines on es condemna la «fiesta
nacional» i s’insulta els toreros («No a la
festa nazional», «Toro matao, torero
capao», «No a las corridas»), signades per
un desconegut, fins aleshores, Front
d’Alliberament Animal. L’endemà la premsa
mallorquina relata en portada —juntament
amb la notícia de l’imminent atac contra
Líbia per part dels EUA— la feta, i ressalta
el «claro matiz anarquista» de l’acció;
mentre que, per a la dona que (mal)
guardava el recinte, els autors serien
persones relacionades amb la protecció dels
animals. La reivindicació de l’acte va ser
curiosa: una persona s’acosta a les
redaccions dels diaris locals, demana paper
i bolígraf, anota quatre línies reivindicant
l’acció per part de l’FAA, i marxa per on
havia vingut sense donar cap mena
d’explicació.

El 22 d’abril el Diario de Mallorca publica
una carta enviada pel FAA en resposta a
uns comentaris fets per Jaime Ramón en
aquest mateix diari. Així podem saber una
mica més sobre aquest misteriós FAA: «Els
nostres mètodes es basen en l’acció directa:
estem a favor, per tant, d’accions violentes
contra els béns o els establiments dels
responsables dels sofriments i tortures
efectuats als animals, intentant així causar
llur fallida o crac. Però mai, en cap moment,
no ens declararem partidaris de la violència
física sobre l’home o l’animal, cosa que no
poden dir els causants del patiment animal.»
Sobre les crítiques del periodista a un atac

fet sobre una obra artística de l’arquitecte
Gaspar Bennàssar, la contesta de l’FAA és
contundent: «¿Hagués estat partidari, sr.
Jaime Ramón, de deixar en funcionament
Auschwitz o Dachau si aquests haguessin
constituït monuments d’inqüestionable valor
artístic i cultural?»

No cal dir que els grups ecologistes i de
protecció animal mallorquins van reprovar
tot d’una l’acció de l’FAA i no van saber
donar dades sobre qui podia estar darrera
d’aquests fets. Només el grup llibertari Els
Gnomos va apuntar que evidentment es
tractava d’un grup de caràcter internacional
ja que agafava les sigles i els mètodes de
l’Animal Liberation Front (ALF) britànic i
d’altres grups de «terrorisme animal»
europeus i nord-americans.

L’acció és, fins i tot, portada el 27 d’abril
del suplement d’oci de La Vanguardia i
aquest mateix dia l’FAA realitza una nova
acció. Una pelleteria del carrer Minyones i
una armeria del carrer Brossa van ser
atacades: pintades («Pelleters assassins»,
«Negoci de mort», «Caçadors assassins»),
ensiliconat dels panys i retxades que
deixaren inutilitzades les llunes de les
botigues.

El 30 d’abril es difon als mitjans de
comunicació i als grups polítics i socials de
les Illes el manifest de l’FAA, que reproduïm
en facsímil en aquestes pàgines, on
s’explica la història, els propòsits i els
mètodes d’aquest grup d’acció.

L’1 de maig, l’FAA realitza la seva
actuació més agosarada: la plaça de bous
de Palma ha de ser desallotjada per una
amenaça de bomba durant una «corrida de
toros infantil». El Cos Nacional de Policia va
haver de buidar la graderia de sol de la
plaça durant l’«espectáculo de los enanitos
toreros», després que una trucada de l’FAA
informés sobre la col·locació d’un explosiu.
La policia va trobar un «artefacte» a l’interior
d’una cridanera bossa d’esport vermella
situada entre les graderies sis i set,
declarant que va sentir clarament el «tic-
tac» d’un rellotge.  El grup d’artificiers de la

policia va comprovar que es tractava d’un
fals «paquet bomba», «encara que molt bé
simulat» (sis espelmes connectades a un
rellotge despertador amb uns cables i una
pila): «Los especialistas en desactivación de
explosivos indicaron que de ser verdadera
la bomba hubiera provocado una catástrofe,
puesto que la onda expansiva hubiera
alcanzado a una gran parte del coso taurino,
que se encontraba repleto de niños
contemplando el gracioso espectáculo de
“los enanos torereos”. Las velas pesaban
unos ciento cincuenta gramos cada una, lo
que su equivalencia, en caso de que se
hubiera tratado de dinamita hubiera sido la
de un kilo de este explosivo, que pudiera
haber causado numerosas víctimas entre el
público.» (Ultima Hora, 2/5/86). Cal fer
avinent que l’«espectáculo taurino-cómico-
musical» de «toreo bufo» en qüestió era
completament il·legal ja que l’accés de
menors de 14 anys a places taurines on es
matin toros, ja en aquelles dates, era
prohibit. Les «forces de l’ordre» haurien
d’haver impedit l’accés dels infants, que
eren una gran part de les tres quartes part
de públic de l’aforament total del Coliseu
Balear, i això no es va fer. També és prohibit
la presència de mones, encara que siguin
toreres, juntament amb bous, i tot i així va
haver-hi un «número» d’aquestes
característiques. En aquest àmbit és
interessant recordar que van ser un diputat
per Mallorca del Grup Popular, José María
Lafuente, i un diputat andalús, Herrero, els
que van aconseguir reunir els vots suficients
en el Parlament Europeu d’aleshores per
rebutjar una proposta italiana que pretenia
condicionar la permanència del Regne
d’Espanya en la Unió Europea al compromís
hispanoportuguès de liquidar la «fiesta
nacional» en un període màxim de cinc
anys... Què ha passat amb aquest
compromís?

Mentrestant el col·lectiu que viu de la
tauromàquia a l’illa protesta. El matador
Francisco Gabriel Pericàs, el banderiller
Fabio Sánchez i el mosso d’estoc José
Batista Grillito fan rodes de premsa per
palesar el seu malestar: «Nosotros no
somos asesinos, como nos llama esa gente
(...). Así como muchas veces hemos toreado
a beneficio de subnormales, de
damnificados por catástrofes o de hospicios,

estamos dispuestos incluso a torear una
corrida benéfica a favor de las sociedades
protectoras de animales.» (El Día de
Baleares, 3/5/86).

Jesús González, un dels nous
empresaris de la plaça de braus, denuncia
en el Diario de Mallorca (3/5/86), que el
Coliseu Balear pateix una «persecución
sistemática» per part d’un «grupo de
individuos carentes de principios» i que «por
parte nuestra, desde luego, están
controlados todos ellos» (!?). L’Associació
per a la Defensa dels Drets dels Animals
(ADDA) manifesta, en la mateixa pàgina del
diari, que denunciarà davant el jutjat totes
les curses taurines on hi hagi presència
infantil, alhora que es referma que l’ADDA
res té a veure amb l’FAA.

El gerent de la plaça de toros, Bartomeu
Alou, exterioritza en el Baleares (3/5/86)
l’«aberración» de l’FAA que «puso en
peligro la vida de 7.000 niños que se
encontraban viendo el espectáculo
tranquilamente» i informa que no havien
cursat cap tipus de denúncia a les autoritats
perquè era millor no fer publicitat del cas.

Des d’un altre front, Laura Freixas, en un
article de dues planes de La Vanguardia
(18/5/86) sobre la història del Moviment
d’Alliberament Animal britànic, remarca les
implicacions d’aquests grups amb el
moviment anarquista i cita com a exemple el
Front d’Alliberament Animal mallorquí.

El 12 de juliol l’FAA realitza una nova
actuació contra la plaça de l’arquitecte
Bennàssar. La façana és agredida amb
centenars d’ous carregats amb pintura roja,
fet que obligarà l’empresa a pintar de bell
nou la fatxada. Aquesta acció és

EL FRONT D’ALLIBERAMENT
ANIMAL, 18 ANYS DESPRÉS
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de Palma que considerem important: l’atac
sistemàtic que va patir en 1986 el Coliseu
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havia vingut sense donar cap mena
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una carta enviada pel FAA en resposta a
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aquest mateix diari. Així podem saber una
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que su equivalencia, en caso de que se
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(ADDA) manifesta, en la mateixa pàgina del
diari, que denunciarà davant el jutjat totes
les curses taurines on hi hagi presència
infantil, alhora que es referma que l’ADDA
res té a veure amb l’FAA.

El gerent de la plaça de toros, Bartomeu
Alou, exterioritza en el Baleares (3/5/86)
l’«aberración» de l’FAA que «puso en
peligro la vida de 7.000 niños que se
encontraban viendo el espectáculo
tranquilamente» i informa que no havien
cursat cap tipus de denúncia a les autoritats
perquè era millor no fer publicitat del cas.

Des d’un altre front, Laura Freixas, en un
article de dues planes de La Vanguardia
(18/5/86) sobre la història del Moviment
d’Alliberament Animal britànic, remarca les
implicacions d’aquests grups amb el
moviment anarquista i cita com a exemple el
Front d’Alliberament Animal mallorquí.

El 12 de juliol l’FAA realitza una nova
actuació contra la plaça de l’arquitecte
Bennàssar. La façana és agredida amb
centenars d’ous carregats amb pintura roja,
fet que obligarà l’empresa a pintar de bell
nou la fatxada. Aquesta acció és
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boicotejada pels mitjans de comunicació
que han arribat a un acord de silenci amb
els empresaris del Coliseu per no fer cap
«publicitat» dels actes de l’FAA. Només el
diari d’àmbit estatal El País se’n farà ressò
en el reportatge central de tres pàgines del
seu suplement dominical del 14 de
desembre de 1986, on examina les «festes»
a les quals s’exploten animals i els grups
que n’estan en contra, fent menció dels cinc
grups del Frente de Liberación Animal (FLA)
que operen a l’Estat: tres de madrilenys, un
a Pamplona i l’FAA de Mallorca, el més actiu
a parer del diari. Segons Ismael López
Muñoz, en un altre article intitulat «Las
torturas a los animales» (El País, 21/12/86),
Arsenio Escobar, autor del reportatge del
dominical citat, havia contactat directament
amb el clandestí grup de defensa animal
mallorquí.

Però on l’FAA parla en primera persona
és en l’entrevista mantinguda amb el
col·lectiu llibertari Els Gnomos publicada en
el número 22 de la revista barcelonina La
lletra A, de setembre de 1987. Els Gnomos
eren els corresponsals a les Illes d’aquesta
interessant publicació que encara avui
s’edita. En aquesta entrevista es
desmenteix la creença que circulava que
l’FAA eren les mateixes persones que
formaven Els Gnomos o l’Eusko Borroka,
grup independentista de suport a ETA que
va sorgir a Palma per aquells anys. La llarga
entrevista aclareix tots els aspectes d’aquest
grup d’acció (propòsits, mètodes,
pensament polític, funcionament intern,
accions reivindicades, repressió, relacions
amb altres grups...) i evidencia la gran
preparació dels membres de l’FAA tant
intel·lectualment com operativament.
Segons el Front d’Alliberament Animal, totes
les seves «accions estan preparades amb
antelació, tenint previst els pros i els

contres, i assumint els riscos que tota acció
d’aquest tipus té. A l’hora de dur a terme les
nostres actuacions prenem totes les
precaucions possibles: guants,
passamuntanyes, disfresses, vigilàncies,
etc.; sempre tenim la possibilitat de ser
detinguts, de fet a Anglaterra hi ha activistes
de l’ALF dins presons». El grup de militants
«és reduït, ja que preferim que no se’ns
sumin més activistes; per motius d’efectivitat
pensem que és millor la creació de petits
grups autònoms i independents». Sobre si
mantenen contactes amb grups afins,
contesten: «Sí, mantenim contacte
permanent amb l’ALF britànic al qual enviem
informació de totes les nostres accions,
aquests informes són publicats en un butlletí
periòdic internacional. Així mateix, tenim
contactes amb l’FLA de Madrid que utilitza
els mateixos mitjans d’acció que nosaltres i
amb grups legals antitaurins i de defensa
dels animals.» Els membres de l’FAA, que
eren tots vegetarians, acaben l’entrevista
contestant la pregunta que si tenen alguna
anècdota que contar: «Idò... sí, tal vegada
aquella que publicà un diari local respecte a
l’amenaça de bomba efectuada per
nosaltres el Primer de Maig, on deia que la
Policia Nacional pogué escoltar clarament el
“tic-tac” del rellotge de la falsa bomba, quan
en realitat el rellotge estava fotut i no tenia
ni tan sols maquinària. (Rialles).»

Aquesta entrevista va ser el cant del
cigne de l’FAA. Que sapiguem, no van fer
cap acció més. L’«aventura», doncs, va ser
efímera, ja que només va durar un any, però
va posar sobre la taula un debat
completament desconegut a la nostra illa.
Sobre qui s’amagava darrera de l’FAA pot
ser mai no coneixerem la resposta, no
sabem si va ser un grup autòcton format ad
hoc per mallorquins o si va ser un escamot
que es va desplaçar de la península per fer
les accions. El que sí queda clar és una
cosa: l'FAA forma part de la història
politicoecologista de Mallorca i de la plaça
de toros de Palma, per això ens sembla que
calia rememorar els fets evocats quan se
celebra el 75è aniversari de la seva
inauguració, esperant que més pres que
tard aquest magnífic edifici de l’arquitectura
modernista es destaurinitzi i serveixi per fer-
hi festes no sagnants.
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Manifest programàtic del Front d’Alliberament
Animal, presentat als mitjans de comunicació i
als grups polítics i socials el 30 d’abril de 1986.




