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Se'ns fa un poc difícil trobar ses paraules adequades per a
expressar tot el que ens fa sentir aquesta tercera edició de les
jornades, però ho intentarem. Si els resultats d'un projecte són posi-
tius, sense cap dubte són font de satisfaccions. Ara bé pots anar
comprovant com aquests mateixos projectes van creixent, les
sensacions són encara més intenses, i això és el que ha succeït.
Sobretot sentim una polida alegria de poder realitzar i gaudir d'una
nova edició, seguida d'un profund entusiasme en comprovar com
anem agafant força. Com anem creant xarxes de lluita i amistat cada
vegada més fortes, a dins i fora de l'illa, demostrant que estem més
actives amb el pas dels temps i que anem creixent.

Aprenent a cada pas, recuperant les nostres arrels i
desenvolupant noves tàctiques, noves plataformes o noves
investigacions amb la finalitat de continuar contestant i combatent,
tant amb ses fones com amb ses lletres. Amb voluntat d'anar
aprenent, reflexionant i propagant aquest foc anarquista que consu-
meixi totes les opressions, incloses les pròpies. Amb motivació per a
continuar endavant. No aturarem mai de caminar.
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III Jornades Llibertàries de

MENORCA



L’estiu de 1899 Menorca va rebre la
visita de Belén Sárraga (Valladolid, 1873-
1951), lliurepensadora que pertanyia a la
francmaçoneria. Quan aterrà a Menorca era
la directora de la publicació La Consciencia
Libre editada a València. Feia dos anys que
en aquella ciutat havia creat l’Associació
General Femenina, que tenia com a màxima
aspiració la instrucció i l’educació de la
dona. Així doncs, l’Associació pretenia crear
grups afins arreu de les ciutats i pobles de
tota Espanya per crear escoles diürnes i
nocturnes per a nines i dones.

Poc abans de l’arribada a Menorca,
Sárraga s’havia enfrontat al fanatisme
religiós i havia hagut de suspendre els seus
mítings a la Península i, fins i tot, havia estat
detinguda. En el moment en què arribà a l’i-
lla, Sárraga ja era prou coneguda dins el
món lliurepensador i anticlerical, fet que
generà moltes expectatives entre els
menorquins. A més, l’illa gaudia d’un
important ambient lliurepensador i hi havia
organitzades diverses lògies maçòniques,
societats espiritistes, cercles republicans i
un incipient moviment anarquista, que feu el
seu esclat a partir de la publicació de El
Porvenir del Obrero (1898-1915), un diari
impulsat pels anarquistes Joan Mir i Mir i
Joan Manent Victory.

La visita de l’anarquista i lliurepensadora
Belén Sárraga a Menorca
(1899) CATALINA MARTORELL FULLANA

membre del Grup d’Estudis Els Oblidats
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. . .a finals del segle
XIX, l’ illa gaudia
d’un important
ambient lliurepen-
sador

. . .L’arribada de
Sárraga a l’ illa no
va estar exempta
d’enrenous i pro-
blemes. . .
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Bélen Sárraga anà a fer propaganda per tal de combatre a
l’Església catòlica, que en aquells moments continuava gaudint del
monopoli educatiu, i intentar allunyar la dona dels confessionaris.
Per això reivindicava una instrucció femenina laica.

L’arribada de Sárraga a l’illa no va estar exempta d’enrenous
i problemes. Per exemple, el batlle de Maó es negà a cedir el teatre
on la lliurepensadora havia de realitzar el míting. Però una multitud
anà a l’ajuntament a sol·licitar-ho i el batlle no pogué suspendre
l’acte de propaganda. A més de Maó, Sárraga també va visitar altres
indrets com Alaior, Ciutadella, Ferreries o Es Mercadal i ho va fer
acompanyada del seu espòs, Emilio Ferrero. Durant tota la seva gira
per Menorca els seus actes gaudiren d’un nombrós públic. Un dels
principals temes dels quals parlà fou de la revisió del procés de
Montjuïc.

Es diu que a partir de la visita de Sárraga a l’illa de Menorca
els lliurepensadors menorquins es plantejaren constituir una escola
d’educació integral. Així començava la reivindicació a favor de
l’ensenyament racional i laic que tant d’èxit tingué a l’illa. L’escola
integral no es creà, però el 1904 s’inaugurà una escola a Maó a
imitació de l’Escola Moderna que Francesc Ferrer i Guàrdia havia
creat a Barcelona. Després de la seva estada a Menorca, Sárraga
passà per Mallorca i es reuní amb els republicans del Casino d’Unió
Republicana de Palma, tot i que no tingué temps de poder-hi fer cap
acte de propaganda i continuà cap a València on l’esperaven altres
lliurepensadors per marxar cap a Port-Bou (Girona) per realitzar un
nou míting.

EPISODIS DE LA MENORCA LLIBERTÀRIA
FLORIÀ CARDONA PONS

ESTUDI PRELIMINAR SONYA TORRES

ATENEU LLIBERTARI ESTEL NEGRE, PALMA, 2005

EXEMPLARS
ESTELNEGRE@GMAIL.COM
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Era un calorós dia de maig de 1906 en un petit poble de
Menorca, Alaior -o Lo, com li deia la gent de la terra. La primavera
havia arribat amb força. I el pare, Jaume Barber, anava i venia pel
passadís. L’havien anat a cercar a la feina. Havia arribat el dia i estava
molt nerviós. Què seria? Havien decidit que si era nina, el seu nom
seria Palmira i, si era un nin, el seu nom seria Palmiro. Els havia costat
triar un nom. Per les seves conviccions llibertàries, el seu ateisme
militant, la vida que havien decidit emprendre allunyada de la tradició i
dels “neos” -que era com anomenaven als catòlics militants- havien
decidit que no posarien cap nom catòlic al seu descendent o, almenys,
cap que no tingués un significat més enllà de l’atorgat per l’Església.
Sabien que els padrins s’enfadarien, que la família no ho entendria. A
Menorca la tradició era molt clara; els fills s’anomenaven com els
padrins i amb noms del santoral.

La comare va acabar de fer la seva feina, va fer net el nadó, va
comprovar que la mare, na Rita Piris, estava bé i va exclamar, perquè
se sentís arreu de la casa: “és una nina!”. “Palmira -varen pensar a
l’instant tant el pare com la mare-, el seu nom serà Palmira”.

Palmira era un nom molt poc comú a Menorca. Fins i tot pot
ser que figurés amagat en el santoral. Això no importava. El vertader
motiu d’haver triat aquest nom era un altre. I tampoc tenia a veure,
almenys directament, amb la ciutat siriana del mateix nom, que va ser
totalment destruïda per un terratrèmol al segle XI.

Palmira o meditacions
sobre la revolució a Menorca

PERE J. MUNAR GARCIA
membre del Grup d’Estudis Els Oblidats
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Palmira era, des de feia més de 100 anys i per als
lliurepensadors, un símbol. El 1791, en la convulsa França,
Constantin François de Chasseboeuf, més conegut com Volney o el
compte de Volney, va escriure la seva obra més famosa: Les ruïnes
de Palmira. L’obra, que des d’aleshores es va traduir i reeditar en
moltíssims idiomes i va acabar a moltíssimes de les prestatgeries
dels ateneus, centres obrers o les pròpies cases dels treballadors,
tenia un subtítol que explica prou bé les seves intencions:
Meditacions sobre les revolucions dels imperis. Es tracta d’una
novel·la amb un contingut filosòfic important. En ella s’hi expressen
idees com que la humanitat s’ha oblidat de les lleis de la natura i de
“l’idioma de la raó” i això ha desembocat en guerres invocant a
suposats déus. Segons Volney, en un al·legat antireligiós, és l’home
qui ha creat un Déu venjatiu, passional. Per a l’autor, les religions són
el cau de la ignorància que dominen el poble analfabet i acaba
imaginant una gran assemblea de la humanitat, que ha abandonat
les religions i es governa a si mateixa, elegint els seus governants,
teixint un futur racional i feliç regit per principis justos i igualitaris.
Així doncs, Palmira havia renascut d’entre les runes en l’imaginari
dels obrers que ara la feien seva i posaven el seu nom als seus fills,
com a símbol de la raó, la llibertat i la igualtat.

Com la seva vida, precària, dura, sempre batallant i
sobrevivint, l’elecció del nom i que es fes oficial no fou una tasca
senzilla. Les inscripcions civils, que no passaven per l’Església, ja
eren de per si una anomalia. Però posar-li un nom com aquell i, a
més, amb un clar sentit revolucionari, ho dificultava encara una mica
més. En els últims sis o set anys, en tot Menorca, que se sabés,
només una vintena de nins, tots ells fills de companys en la idea,
havien estat inscrits amb noms allunyats de la fe catòlica o amb un
sentit que la sobrepassava. I cada any que passava eren més els
nins amb noms mitològics, geogràfics o directament anarquistes.
Havien llegit a les pàgines de El Porvenir del Obrero de Maó que
molts companys havien posat noms com Galileo, Luz, Emancipación,
Armonía, Solidaria, Redención, Darwin, Proudhon, Federación,
Copérnico... Tots ells símbols del nou món que volien construir: un
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món racional, solidari i just. Volien que el nom de cada infant fos el
seu destí i suposés una passa més en el camí cap a l’emancipació
dels desheretats del món.

A Menorca, des d’inicis del segle XX almenys s’inscriviren un
Palmiro i una Palmira. La seva filla no seria ni la primera ni l’única:
Palmiro Andreu Palou, fill de na Maria i en Vicenç, havia nascut el
novembre de 1904. Poc després, el gener de 1905, va néixer na
Palmira Salom Mercadal, filla de n’Antònia i en Joan. Així doncs, que
se sabés, la seva Palmira seria la tercera Palmira menorquina en
només dos anys.

Però el jutge municipal encarregat del registre civil no els ho
posà gens fàcil; no simpatitzava amb la idea anarquista. Al poble es va
crear un bon rebombori. Els pares, lluitadors, no permetrien sota cap
concepte que el seu dret de triar un nom -que, a més, s’estava posant
a molts indrets de la geografia espanyola i del qual ja hi havia casos a
la mateixa Menorca- els fos trepitjat. Les pressions dels capellans i
els sectors reaccionaris no pogueren aturar la voluntat d’en Jaume i
na Rita i finalment el jutge hagué d’accedir a inscriure el nom de
Palmira Barber Piris al registre.

Molt probablement, el 18 de maig en Jaume i na Rita, amb na
Palmira en braços, acudiren a l’Escola Lliure d’Alaior o al local de la
societat de socors mutus Paz y Unión a comprar, com cada setmana,
El Porvenir del Obrero. Però aquell número 253 de la històrica
capçalera anarquista tenia aquell dia un valor especial. Després dels
articles del savi Anselmo Lorenzo i de Pedro Gori; després del conte
anticlerical signat pel Doctor Hortaliza; després d’articles sobre els
atemptats, les bombes, la repressió i la presó a diversos llocs de la
geografia mundial -crònica d’un temps; després del reclam de les vuit
hores de treball; allà, en petit, a la secció “Ecos y comentarios” sortia
el naixement de la seva filla. Els companys de Maó se n’havien fet
ressò i ara tots els revolucionaris menorquins coneixien la bona nova
del naixement de la seva filla Palmira. Aquell diari el guardarien per
sempre més.
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El cas de na Palmira Barber Piris no és un cas excepcional ni
aïllat, sinó una demostració del nivell d’arrelament de la cultura
llibertària i lliurepensadora a la Menorca de principis del segle XX.
Una idea que configurava una manera de viure, entendre i sentir que
anava més enllà d’unes elits dirigents o de quatre obrers conscients
que escrivien un diari. Era una idea que havia arrelat en una bona
part de la població que sentia la necessitat de viure d’una altra
manera i fer possible aquell món nou basat en la raó i en la ciència,
en el qual no hi hauria ni explotadors ni explotats i la humanitat
viuria lliure i feliç.

. . .a les pàgines de El Porvenir del Obrero de Maó molts
companys havien posat noms als seus fills i filles com Galileo,
Luz, Emancipación, Armonía, Solidaria, Redención, Darwin,
Proudhon, Federación, Copérnico. . .

Tots ells símbols del nou món que volien construir: un
món racional, solidari i just.



El text que el lector té a les mans estudia i reconstrueix les actuacions i la vida
-malauradament, sovint, també la mort, l’ infortuni i la violència- de tota una sèrie concreta i
particular d’homes, dones i famílies, amb noms i llinatges, també amb malnoms, que
s’ implicaren de manera decisiva en el dia a dia dels canvis socials, econòmics i polítics de
Llucmajor en els anys trenta del segle XX. Uns anys, inicialment oberts a l’esperança i el futur
de molts, que, abruptament, havien de passar a ser plens de crispació i tensió, profundament
dramàtics per a una part ben important de la població. Arribats aquí, deixeu-me dir que el
text és un escrit dur. Passem a conèixer un munt de casos, documentats i explicats amb tota
la seva cruesa, de persones i famílies que patiren la repressió, i també alguns d’altres que
l’exerciren o l’animaren. Quan els protagonistes tenen cara i ulls, és impossible parlar de
pressions, vexacions, morts i assassinats al marge dels sentiments. El lector es veurà,
segons crec, inevitamblement commogut, en el terreny més directe d’una història que no
defuig ni les emocions, ni els deures de la solidaritat.

LA GUERRA CIVIL A LLUCMAJOR
ILLA EDICIONS
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juliol de 1936
El Primer Congrés de les
Joventuts Llibertàries de

Menorca

A les acaballes del regnat d’Alfons XIII es van anant
agrupant a Mallorca i a Menorca alguns joves al voltant de
l’anarquisme. L’esperança transformadora i modernitzadora de la
Segona República prest va decebre els sectors més exigents de
l’obrerisme. Als inicis republicans a la CNT es va materialitzar un
conflicte entre els partidaris de la proclamació ipso facto del
comunisme llibertari (faistes) i els partidaris de col·laborar, com ja
s’havia fet durant la dictadura, amb les forces progressistes
republicanes (trentistes). Malgrat tot, el moviment llibertari vivia
temps d’enfortir i ampliar les seves estructures, a les Balears
–amb les casuístiques particulars de cada territori– també es va
viure el creixement de l’anarcosindicalisme, l’aparició d’ateneus i
escoles lliures i, entre d’altres, el debat sobre la necessitat d’una
veu exclusivament del jovent anarquista. Així, des de 1932 actuen
el grup «Juventud Libertaria» d’Alaior i un altre homònim a Palma,
relacionat amb l’anarquista Miguel Rigo, un dels elements més
actius de l’anarquisme mallorquí i dinamitzador també dels grups
com Los Intransigentes i altres grups propers a la Federació
Anarquista Ibèrica (FAI) a Mallorca. Arreu de l’estat la situació era
més o manco similar, entre 1931 i –fonamentalment– el 1932 van
proliferar organitzacions juvenils anarquistes a multitud d’indrets.
El creixement i el debat sobre la necessitat i viabilitat de les
agrupacions juvenils va ser molt present en el moviment llibertari.
Entre el 18 i el 22 d’agost de 1932 es va celebrar a Madrid
l’encontre constitutiu de la futura Federació Ibèrica de Joventuts
Llibertàries (FIJL), la nova organització va créixer amb veu pròpia
i es va constituir com un nou element per vertebrar l’anarquisme
a l’estat, juntament amb la CNT i la FAI.

JORDI MAÍZ CHACÓN
membre del Grup d’Estudis Els Oblidats
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A Mallorca i a Menorca, petites agrupacions de joves
relacionats amb l’anarquisme sovint es reunien entorn els sindicats
o els ateneus, agrupats en nuclis culturals o d’educació, a poc a poc,
forjaren sinergies i xarxes que generen l’aparició de col·lectius
específicament juvenils. Aquests grups van tenir els seus alts i
baixos, van desenvolupar-se o en el cas de la «Juventud Libertaria»
de Palma es van anant transformant amb gent que anava i tornava i
amb nous joves que es van apropar a l’organització. A Palma, la crisi
sindical va afectar també a les JL que –en la pràctica– van
desaparèixer entre 1934 i 1935, fins a la seva reaparició i
transformació en JL de Palma en 1936, al poc temps apareix també
l’organització juvenil a Eivissa. A Menorca, el jovent llibertari tenia
les seves particularitats, però amb la ‘normalitat democràtica’
republicana es van visibilitzar les llavors que anys enrere es van
escampar arreu del territori. La presència de diverses escoles lliures
i laiques a diversos pobles, l’aparició de mestres racionalistes
–majoritàriament catalans– per Menorca i la relació d’alguns joves
menorquins amb anarquistes amb càrrecs organitzatius com Joan
Perelló Sintes, conegut amb el pseudònim de Liberto Callejas,
aleshores director de Solidaridad Obrera, feia tot plegat, causa
comuna per apropar a alguns joves cap a l’anarquisme més orgànic.

El 1936 representa un nou fil d’esperança per l’anarquisme a
les Balears. Es va consolidar el Comitè Regional de la Confederació
General del Treball a les Balears, adscrita a la CNT, la implantació a
Eivissa i Formentera era un fet cada vegada més visible i a Mallorca
s’obrien nous sindicats. La veu de les dones i dels joves, guanyava
pes als espais tradicionals de sindicats d’ofici, espais fins aleshores
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molt masculinitzats i on les qüestions laborals havien monopolitzat
quasi les accions i converses. Amb l'apertura de nous ateneus a Inca
i Palma i amb la creació de diverses agrupacions de la FAI a diverses
viles com les citades o també a Pollença i Ciutadella, consolidant el
moviment llibertari de les Balears que aspirava a ampliar els seus
tentacles. A Menorca el context organitzatiu també era favorable,
malgrat el fort creixement de les agrupacions socialistes i, ara
també, comunistes, l’anarquisme a Menorca tenia encara un ampli
recorregut. Dispersos per les diferents viles, joves a títol individual o
en petites agrupacions van crear estructures cada vegada més
àmplies i presents en el si de l'heterogeni moviment llibertari. Les
seves trobades quotidianes, als espais sindicals, a les escoles o als
grups de teatre o actes culturals construïren un univers propi amb
els temes stricto sensu juvenils o més propers a les seves
inquietuds eren l’ordre del dia. Les diverses agrupacions de les
joventuts llibertàries de Menorca gaudien ja d’un considerable grau
d’implantació i ara calia consolidar la seva organitzativa. Per això,
l’Ateneu Racionalista de Maó i la publicació Fructidor feien una crida
la celebració del Primer Congrés de les JL menorquines, a celebrar a
Alaior el 5 de juliol de 1936. La selecció d’Alaior era ben lògica i es
devia a dues qüestions bàsiques. La primera era la seva ubicació
geogràfica al centre insular i, la segona, era que a localitat hi havia
–segurament– el grup de joves més nombrós i més capacitats arrel
de la continuïtat de l’escola lliure del poble, amb una trajectòria de
llarg recorregut.

La iniciativa surt del grup de joves que circulen per l’Ateneu
Racionalista maonès, la convocatòria es va fer pública a Fructidor i
reflexionava sobre la necessària coordinació dels diferents grups de
joves llibertaris que s’han creat per Menorca. El congrés tenia per
objecte analitzar la feina de la citada publicació aleshores òrgan de
l’Ateneu i de les JL menorquines; també establir normes i
mecanismes per relacionar-se entre si i amb altres organitzacions
del jovent de fora l’illa, així com la propaganda a desenvolupar a
Menorca per ampliar l’organització. També, a l’ordre del dia del
congrés es volia fer un estudi sobre les viabilitats i les possibilitats
econòmiques illenques i analitzar les activitats que es podien
organitzar contra la guerra, dada l’especial situació geoestratègica
de Menorca i la presència més que visible de bases i efectius
militars.
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Les organitzadores de l’encontre consideraven de vital
necessitat una trobada de joves a Menorca, per avaluar les
temàtiques pròpies de la joventut i també per visualitzar el muscle
revolucionari de les organitzacions anarquistes menorquines i la
dels seus militants més joves:

"La tarea que la juventud menorquina se propone llevar a cabo no
es nada fácil, sus propósitos son elevados, pero para ello se hace
necesario el máximo de sacrificio, todo intento de superar la
organización y conquistar a toda la juventud requiere infinidad de
luchas y desvelos y para ello es preciso que todos se apresten a
contribuir en esta ardua empresa. Todos los que se precien de
jóvenes en el pensamiento, han de demostrarlo de manera efectiva.
Cada cual tiene su trabajo, todos colaboraran, aunque
silenciosamente; por ello que nadie se jacte de superior a otro y se
entregue sin vanidades a la causa que tanto les necesita".

A l’acte hi van acudir militants de les JL de Ciutadella, Maó,
Es Castell, Sant Lluís, i d’Alaior on se celebraven les reunions. La
taula del congrés va estar presidida per Alfons Sastre Medina, un
jove ciutadellenc de 21 anys, que feia de sabater des dels 8 anys i
Pedro Sintes d’Alaior que va actuar en qualitat de secretari a les
primeres sessions. A les segones sessions el president fou Marcelo
Manent d’Es Castell, amb 26 anys i el secretari fou José Cardona
Sintes, un jove de Sant Lluís que tenia 17 anys. Cal destacar que es
va acordar la creació d’un futur Comitè Comarcal de les JL de
Menorca, amb seu permanent a Alaior, un Comitè que actuaria com a
dinamitzador de les agrupacions locals que hi havia i les que es
crearien a les diferents localitats. També es va acordar la
comunicació directa amb les JL de Palma per avaluar la creació
d’una possible Federació Regional de Joventuts Llibertàries,
organització que operaria internament a la Federació Ibèrica de
Joventuts Llibertàries (FIJL). Per ampliar l’organització, els seus
efectes i atreure a nous joves a les JL es va acordar la creació d’un
pla propagandístic amb actes amb la participació dels companys
amb una millor oratòria; es va acordar crear delegacions locals a
Fructidor i aprofundir en temàtiques més properes als joves. I
l’encontre també va avaluar la feina del Fructidor, després del debat
sobre alguns assumptes interns del periòdic, es va acordar donar un
fort impuls a la seva edició. La feina del setmanari fou vital, la
direcció va estar en mans de Clodoaldo Villalonga, un anarquista que



15

també va estar relacionat amb les JL. En finalitzar el Congrés es va
fer un míting en el Popular Cinema amb la participació de Joan
Camps (es Mercadal) que fa una crida específica a les dones joves
de Menorca, Bartolomé Escudero (Maó), Joan Bagur (Maó), Juan
Sintes (Maó) i Josep Pons (Maó) que es felicita per la gran
participació de les dones a l’encontre.

El congrés va tenir una bona acollida a Menorca, però no
sembla que l’encontre tingues molta repercussió fora de Menorca,
només es va rebre una proclama d’ànims i felicitació, amb data de 3
de juliol de 1936, de la Federació Regional de JL de Llevant.
Aparentment no va ser-hi present ningú en representació dels joves
de Mallorca ni de les Pitiüses, ni la premsa anarquista de Mallorca es
va fer ressò dels actes. Per tal de normalitzar la situació i també per
fer complir els acords del Congrés el nou Comitè Comarcal de les JL
de Menorca va fer una crida pública per relacionar-se i mantenir
contacte amb totes les organitzacions juvenils de les Balears,
emperò la crida era el 18 de juliol de 1936, data que marca un abans
i un després per a les organitzacions anarquistes illenques. Les JL
de Menorca es van enquadrar en la mobilització per aturar el cop
d’Estat i la vida orgànica va desaparèixer durant un temps. Sembla
que moltes de les feines van quedar aturades, la prioritat era el
conflicte i bona part dels participants de les JL de Menorca es van
integrar en grups de defensa i més endavant en van incorporar a
alguns comitès organitzatius locals per tal de normalitzar al màxim
la situació a Menorca.
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Glòria als sanguinaris
TRAMUNTANA NEGRE

Ha tornat a passar, una altra vegada vàrem comptar amb el
magnífic honor de ser amfitriones de tan respectables militars de
l'OTAN. En vista de la grata benvinguda rebuda anteriorment i de les
memorables experiències viscudes en el passat, varen seleccionar la
roqueta per a tal demostració de força, batejada amb es poderós nom
de Trident Jackal 19.

Varen arribar a centenars, procedents de vint-i-quatre països
diferents, demostrant la gran germanor occidental, i amb totes les
eines possibles, demostrant un gran desplegament altament
professional. Amb la suspicàcia que els caracteritza, i per motius obvis,
no varen proporcionar gaire informació. Podríem aventurar-nos de
totes formes en afirmar que de ben segur pogueren realitzar
perfectament els seus entrenaments necessaris per a seguir repartint
pau per al món amb plena eficàcia. A més, aquesta estança a s'illa
se'ns ofereix com a una bona oportunitat. No tan sols ens provoquen
un augment d'activitat en l'economia, sinó que també n'ofereix la
increïble possibilitat que, tan honorables i detallistes senyors,
organitzin amb tota cortesia activitats enfocades a la població més
jove. Dos dies fantàstics que els permetran transmetre lliçons i valors.
Dies en els quals els demostraran com de necessari és el seu ofici,
com de gloriosa és la seva història i majestuosament pacífica la seva
existència. Mai se sap d'on pot sorgir un futur reclutament fruit d'una
bona doctrina, quin serà un nou motiu de satisfacció per a la pàtria i
occident!

I si tot això no fos prou benedicció, aquestes maniobres han
servit per a certificar el quarter militar de Bétera com a totalment
utilitzable per l'Aliança Atlàntica! Profundament commovedor. He
decidit resar unes plegàries i encendre un ciri a la Verge del Toro en
gratitud. Suplicant que mai els agafi una forta tramuntanada i puguin
seguir jugant a pistoletes.
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Menorca en
Anarcoefemèrides

L'objectiu d'Anarcoefemèrides, des de la seva creació el 2007, és
retre un homenatge a totes les persones que dedicaren les seves
vides al pensament anarquista, vides que moltes vegades van ser
truncades justament per pensar així. En Anarcoefemèrides figuren
sobretot biografies de militants, agitadors, pensadors llibertaris,
però també esdeveniments, publicacions, congressos, etc. I, com
no podria ser d'una altra manera, també hi figuren biografies de
persones nascudes a Menorca o vinculades amb l'illa. Aquí en
teniu dues a tall d'exemple.

EMILIÀ PÁEZ CERVI
per Anarcoefemèrides

anarcoefemerides.balearweb.net

Redacció de SolidaridadObrera

Liberto Callejas al centre
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anarcoefemèrides
Liberto Callejas

El 1884 neix a Maó (Menorca, Illes Balears), encara que
alguns citen altres anys i altres indrets (Sant Lluís, Ciutat de
Mallorca, etc.), el destacat periodista i propagandista anarquista i
anarcosindicalista Joan Perelló Sintes –encara que alguns creien
que es deia Alexandre Perelló Sintes o Alexandre (o Joan) Callejas
Pons–, conegut sempre com Liberto Callejas, encara que també
va fer servir el pseudònim de Marco Floro. Sembla que havia
nascut en una família coneguda a l'illa i que son pare era
republicà i maçó. D'infant quedà orfe de mare i son pare marxà a
Mallorca amb sos fills majors buscant millorar econòmicament;
ell restà amb uns parents, que volien que seguís estudis
religiosos al Seminari de Ciutadella; però, el més segur és que no
s'acomplís aquesta expectativa. Finalment passà part de la seva
infantesa i joventut a Mallorca. Cap al 1915 retornà a Menorca,
però el 1917 ja estava instal·lat a Barcelona (Catalunya) i, ja sota
el nom de Liberto Callejas i de Marco Floro, participava en
activitats de diversos grups anarquistes, activitats que el
portarien durant sa seva vida 48 cops a la presó, experiència que
implicà conèixer multitud de militants anarquistes (Josep Viadiu,
Marcos Alcón, Felipe Alaiz, etc.). El 1919, quan passava una
temporada engarjolat a la presó Model de Barcelona, conegué
Joan García Oliver. En aquesta època es proclamava «anarquista
pur, individualista i enemic de tot gregarisme» i no estava afiliat a
cap sindicat o organització, però García Oliver aconseguí que el
Comitè Propresos li fes costat, cosa que suposava assistència
jurídica i econòmica. La seva gran cultura autodidacta el portà a
dirigir el 1921 la revista Los Galeotes. Semanario de Estudios
Sociales. Aquesta incorporació en el món de la premsa
anarquista donarà lloc a entaular coneixement amb un gran
nombre d'intel·lectuals llibertaris, especialment Hermós Plaja
Saló, una amistat que durà tota la vida. El 1922 llegí la llarga
relació d'obrers assassinats pel pistolerisme en l'Assemblea de la
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Fusta que se celebrà al Teatre Victòria de Barcelona. Va ser
destinat a València com a redactor de Solidaridad Obrera, amb la
missió de refer aquesta publicació i donar-li un nou impuls. Poc
després tornà a Barcelona i s'instal·là en una habitació de la
taverna que el cuiner anarquista Narciso tenia al carrer Cadena i
on també vivien Irenófilo Diarot, també redactor de La Soli, i
García Oliver. El 10 de març de 1923 visqueren de molt a prop la
mort del secretari general de la Confederació Nacional del Treball
(CNT) catalana Salvador Seguí i Rubinat, assassinat pels pistolers
de la patronal en aquell carrer. L'octubre de 1922 va ser un dels
fundadors del grup d'acció anarquista «Los Solidarios»
(Buenaventura Durruti, Francisco i Joaquín Ascaso, García Oliver,
Aurelio i Ceferino Fernández, Ricardo Sanz, Josep Xena Torrent,
Gregorio Suberviola, Joaquín Cortes, Adolfo Ballano, etc.) i, amb
Felipe Alaiz, director i principal redactor de la publicació Crisol,
periòdic de gran format que es feia amb diners de «Los
Solidarios» i es repartia de franc. Fugint de la dictadura de Primo
de Rivera, el 1924 s'exilià a París (França), seguint les passes de
Durruti i Francisco Ascaso que havien marxat l'any anterior. A la
capital francesa va viure al passatge de Bouchard i va fer feina de
fuster. Sempre en contacte amb García Oliver i altres exiliats
llibertaris, creà la revista Iberión, que més tard canvià el nom per
Liberión. En aquella època presidí l'Editorial Anarquista
Internacional, animada per Sébastien Faure, Valeriano Orobón
Fernández i Virgilio Gozzolo, entre d'altres, i que publicà
l'Encyclopédie Anarchiste. El 1927 signà el manifest «Temps
Nous» i entrà a la CNT. El seu ofici més conegut fou de fuster, però
va fer diverses feines, entre elles la d'enterrador de morts. A París
freqüentà els cercles de refugiats, activistes, conspiradors i
militants de tots els països i entaulà una forta amistat amb
Nèstor Makhno. El 1929 fou un dels creadors del periòdic La Voz
Confederal, editat a Brussel·les (Bèlgica); en aquest any i en
aquesta ciutat assistí a una trobada internacional d'anarquistes,
amb Durruti, Francisco Ascaso, Cortés, Pedro Orobón, entre
d'altres. Amb la proclamació de la II República espanyola retornà
a la Península. El Ple Regional de la CNT de Catalunya de l'11 al
13 d'octubre de 1931, l'encarregà, amb Alaiz, de l'edició del diari
Solidaridad Obrera, donant-li una orientació més acostada a la
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Federació Anarquista Ibèrica (FAI) i els
seus postulats (violència il·legalista,
expropiacions, insurreccionalisme, ana-
coindividualisme, etc.). El gener de 1932,
arran del fracàs de la insurrecció
anarquista de la conca minera de l'Alt
Llobregat, va ser deportat amb altres
companys amb el vaixell Buenos Aires a
Bata i les Illes Canàries fins al setembre
d'aquell any. A finals de l'estiu de 1932
va ser nomenat director de Solidaridad
Obrera, en substitució d'Alaiz, que
estava empresonat, càrrec que
mantingué fins al desembre de 1933 en
el Ple de la Federació Regional del
Treball de Catalunya (CRTC) celebrat
entre el 5 i el 13 de març d'aquell any a
Barcelona, després de presentar
l'informe del periòdic, presentà la seva
dimissió, encara que sembla que va
continuar en el càrrec. El 1932 publicà el
fullet Mi pueblo i l'any següent Instinto y
razón, per a l'almanac de Tierra y
Libertad. Amb Eusebi Carbó Carbó i
Josep Peirats Valls, mantingué la
posició ortodoxa de l'anarquisme
clàssic, hostil a qualsevol intervenció en
la política parlamentària i
l'electoralisme. El 19 de març de 1933
intervingué en el gran míting de la FAI,
organitzat pels grups i ateneus
llibertaris barcelonins, celebrat al Palau
de les Arts Decoratives de Montjuïc,
juntament amb Frederica Montseny,
Francesc Isgleas Piarnau, Josep
Claramunt Creus, Abelardo Saavedra del
Toro, Bru Lladó Roca i Tomás Herreros
Miguel. A Madrid, també en aquest any,
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fou el segon director de la revista CNT, òrgan oficial del sindicat
anarcosindicalista. El setembre de 1934, en el Ple de Regionals de
la CNT, va ser nomenat director de CNT, però durà poc temps en el
càrrec. Com a director de CNT, l'octubre de 1934 va rebutjar
formar qualsevol aliança amb partits de dretes per portar a terme
la vaga general revolucionària. Arran d'aquests fets
revolucionaris, CNT va ser tancat i abandonà Madrid i retornà a
Barcelona. Després d'acusar la policia catalana d'assassinat i de
ser una agència del terror al servei de la patronal en les pàgines
de CNT, va ser acusat per injúries i condemnat pel Tribunal
d'Urgència de Madrid a la pena de desterrament de Catalunya.
Aleshores, fugint de la repressió i a causa de la tuberculosi que
patia, decidí retornar a Menorca i l'estiu de 1935 s'instal·là a Maó.
A l'illa es relacionà amb els membres de les Joventuts Llibertàries
de Menorca i de l'Ateneu Racionalista de Maó, entitats que
publicaven, des de 1934, la revista quinzenal Fructidor. Periódico
de cultura y sociología, en la qual acabà participant com a
redactor i com a director a partir del 15 de juny de 1935,
publicació que fou transformada per la seva empenta en
setmanari. El sindicat anarquista maonès d'aleshores anava per
lliure i ell va formalitzar el seu ingrés a la CNT, redactant els nous
estatuts i tramitant la seva alta. A la tardor de 1935 retornà a
Barcelona i es reincorporà a Solidaridad Obrera –els articles que
no passaven la censura a La Soli de Barcelona, eren publicats a
Fructidor de Maó. El 22 de desembre de 1935 participà en el gran
míting de la CNT contra la pena de mort celebrat al Teatre
Olympia de Barcelona, amb Tomás Herreros, Vicente Pérez,
Francisco Ascaso i Vicente Ballester. En 1936, en el debat sobre si
realitzar campanya antielectoral i sobre si participar en la vida
política, és mostrà fermament contrari a la postura de García
Oliver d'entrar en els governs republicans. En aquella època va
estar a punt de deixar la propaganda llibertària i dedicar-se a
l'ensenyament en una escola racionalista i abandonar els càrrecs
orgànics. Però el juny de 1936 va ser nomenat president de la
Secció de Periodistes del Sindicat Únic de Professions Liberals de
la CNT i director de Solidaridad Obrera per votació sindical, càrrec
aquest que mantingué només fins el 8 de novembre d'aquell any,
quan fou destituït per defensar els principis més purs de
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l'anarquisme i criticar el col·laboracionisme governamental
–«quatre ministres que es diuen anarquistes». Aquest mateix any
participà en la creació del setmanari anarquista Ideas, que s'edità
a l'Hospitalet de Llobregat, i que mantingué una línia bel·ligerant
contra la participació confederal en la política. En aquesta època
treballà d'acomodador de cinema i s'afilià al Sindicat
d'Espectacles de la CNT. Les seves idees el portaren a formar part
de l'Agrupació «Los Amigos de Durruti». Fou la persona a qui, el
19 de novembre de 1936, Durruti va escriure l'última carta abans
de morir, missiva que va ser publicada pocs dies després en el
periòdic barceloní La Noche. El 3 de maig de 1937 intervingué en
l'acte organitzat per «Los Amigos de Durruti» celebrat al Teatre
Goya de Barcelona, on es projectà el documental 19 de Julio. El
juliol de 1937 entrà en la direcció de la Federació Nacional de la
Indústria de l'Espectacle Públic (FNIEP) d'Espanya i va ser
nomenat delegat de Propaganda del Comitè Nacional de la CNT.
El maig de 1938 tornà a Solidaridad Obrera. Amb el triomf feixista,
el 2 de febrer de 1939 creuà la frontera francesa per Portbou i
s'establí a la Colònia Infantil Ibèria de Lió (Arpitània). El juliol de
1939, a bord del vaixell Mexique, arribà a Mèxic. A la capital
asteca trobà feina de fuster en l'empresa Vulcano, però acabà
donat de baixa per la seva tuberculosi pulmonar crònica. A
principis de 1941 es traslladà a La Puebla, on romangué uns
mesos. Després entrà a fer feina per al Fomento Industrial de
México (FIM). A finals de 1941 fou ingressat al Sanatori Espanyol,
cosa que es repetirà sovint a causa de la seva malaltia. El 1944,
amb Hermós Plaja, participà en unes jornades internacionals
organitzades per les Joventuts Llibertàries de Mèxic. A partir de
l'1 de novembre d'aquell any entrà a formar part del grup editor de
Tierra y Libertad i de la revista Inquietudes, que sortirà uns mesos
més tard. Aquest grup editor estava format per una cinquantena
d'anarquistes de diverses nacionalitats, la majoria refugiats
polítics. També va participar en la Revista Humanidad. En el debat
sobre la creació d'un govern en l'exili es declarà fortament
anticol·laboracionista i el gener de 1945 presentà una proposta
davant l'Assemblea contrària a l'elecció de ministres entre els
exiliats per entrar en aquest govern i a favor de donar la paraula i
decisió als anarquistes de l'interior, tesí que sortí triomfant.



23

Membre de la Federació Anarquista de Mèxic (FAM), el desembre
de 1945 intervingué en el seu Congrés Nacional. El gener de 1946
fou l'orador convidat en un míting de la FAM. El 17 de novembre
d'aquell any fou un dels oradors del gran acte commemoratiu de
les morts de Durruti i de Flores Magón que tingué lloc al Palau de
les Belles Arts de la Ciutat de Mèxic i on van intervenir refugiats
anarquistes, com ara Joan Papiol i Jaume Magrinyà, i anarquistes
mexicans, com Cecilio López i Efrén Castrejón, i l'artista Concha
Michel. El 1947 substituí Hermós Plaja en la direcció del periòdic
mexicà Solidaridad Obrera. En els anys cinquanta es guanyà la
vida treballant en una revista comercial creada per Cano Ruiz i
també ocupà el càrrec de bibliotecari de l'Orfeó Català, lloc de
trobada dels exiliats catalans. El 1954 revisà, correguí i prologà la
traducció al castellà realitzada per Isabel del Castillo del llibre de
l'anarquista francès Fernand Planche, La virgen roja, dedicat a
Louise Michel. El 1957 també prologà l'obra d'Hermós Plaja El
sindicalismo según sus influencias, escrita tres anys abans, i el
1958 participà en el suplement literari de Solidaridad Obrera,
editat per la CNT parisenca, amb un article titulat «Pasión y
muerte de García Lorca». Durant els anys seixanta, ja vell, visqué
retirat a la Ciutat de Mèxic, però cada dissabte participà en les
tertúlies del Cafè do Brasil, amb Patricio Navarro Avellán, Severino
Campos Campos i Hermós Plaja. Durant sa vida col·laborà en
diferents publicacions llibertàries, com ara Cenit, CNT, Crisol,
Cultura y Porvenir, Espectáculo, Fructidor, Fuego, Los Galeotes,
Iberión, Inquietudes, Solidaridad, Solidaridad Obrera, Suplemento
de Tierra y Libertad, Tierra y Libertad, Umbral, La Voz Anarquista,
etc. Els seus últims anys els passà a l'Asil d'Ancians del Sanatori
Espanyol. Liberto Callejas va morir el 20 de desembre de 1969 en
el citat asil de la Ciutat de Mèxic (Mèxic) d'un tumor maligne als
pulmons i l'endemà va ser enterrat al Panteó Espanyol. L'abril de
2010 l'historiador Josep Portella Coll publicà unes importants
notes biogràfiques sobre Liberto Calleja en la seva obra Llibre
d'exilis.
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anarcoefemèrides
Octavio Alberola Suriñach

El 4 de març de 1928 neix a Alaior (Menorca, Illes Balears)
el militant anarquista i guerriller antifranquista Octavio Alberola
Suriñach, també conegut com Juan o El Largo. Fill dels militants
llibertaris José Alberola Navarro, mestre racionalista que va ser
conseller d'Instrucció del Consell d'Aragó durant la Guerra Civil, i
Carmen Surinach. El 1939 es va exiliar a Mèxic amb sa família. A
la capital del país asteca va estudiar enginyeria civil i va militar en
les Joventuts Llibertàries. Va ser detingut en 1946. En aquesta
època va crear les Joventuts Llibertàries Mexicanes i en la
fundació del seu òrgan d'expressió Alba Roja, i les Joventuts
Espanyoles Antifranquistes. En 1957, amb Ocaña Sánchez, va fer
mítings a Mèxic, i també va viatjar a Europa, on va fer contactes
amb Gurucharri i Acracio Ruiz a Londres. De tornada a Mèxic va
militar activament en el «Movimiento Español 59» (ME/59),
preparant accions de guerrilla i es va relacionar amb Joan García
Oliver. Va participar activament en l'ajuda als revolucionaris
cubans del «Movimiento del 26 de julio». En 1960 va ser secretari

Octavio Alberola
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de Defensa de la Confederació Nacional del Treball (CNT) per a
Amèrica i en 1961 va representar els cenetistes mexicans en el
Congrés de Llemotges, en el qual es va crear Defensa Interior (DI),
organisme clandestí del Moviment Llibertari Espanyol (MLE)
encarregat de la lluita antifranquista. En 1962 es va instal·lar
clandestinament a França i va formar part de DI amb García Oliver,
Cipriano Mera i altres, convertint-se en el seu màxim activista entre
1962 i 1965. L'11 de setembre de 1963 va ser detingut en una
batuda contra les Joventuts Llibertàries. A partir de 1965 el seu
nom apareix lligat a nombroses activitats dirigides a copejar el
règim franquista. Fervent partidari de les tàctiques violentes i de
l'acció directa, aquest any va mantenir una forta polèmica amb
Gaston Leval sobre aquest tema. En 1966 va ser un dels militants
que amb més vigor es va oposar al cincpuntisme en la conferència
novaiorquesa d'aquell any. En aquests anys va estar íntimament
relacionat amb la Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries (FIJL) i

Octavio Alberola i Ariane Gransanc

Palma, 16 de març de 2005
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amb la revista Presencia i a partir de 1966 va militar en el grup
anarcosindicalista d'acció «Primer de Maig», responsable
d'accions violentes contra el feixisme espanyol, entre elles l'intent
de segrestar l'ambaixador espanyol de la CEE Alberto Ullastres i a
Bèlgica el febrer de 1968, fets pels quals serà detingut el 9 de
febrer d'aquell any i serà empresonat cinc mesos en una presó
belga. A mitjans dels anys 70 va instal·lar-se a Lieja (Bèlgica), on
treballarà com a educador en un institut mèdic psicopedagògic
fins al 1974, que va retornar clandestinament a França. El maig de
1974 va ser detingut a Avinyó en relació amb el segrest del
banquer espanyol Baltasar Suárez, director del Banc de Bilbao a
París, i per la seva pertinença als Grups d'Acció Revolucionària
Internacionalistes (GARI) i empresonat durant nou mesos. Des de
1975 va treballar de maquetista en un diari fins a la seva jubilació
en 1994. Durant els anys de reconstrucció de la CNT a Espanya va
tractar d'influir, sense gaire èxit, des de la revista El Topo Avizor.
Quan es va produir l'escissió de la CNT, Alberola, sempre oposat a
l'esgleisme, va seguir les passes dels escindits i va col·laborar en
la seva premsa. A França va participar en les activitats del
«Comite des journees de reflexion anti-autoritaire» (COJRA). Entre
els anys 1980 i 2000 va portar el programa Tribuna
Latinoamericana en Radio Libertaire de París. A començaments
dels anys 2000, amb Antonio Martín Bellido, Lluís Andrés Edo,
Vicenç Martí, Sergio Hernández, i altres, va crear el grup per la
revisió del procés dels militants llibertaris Joaquín Delgado
Martínez i Francisco Granado Gata, garrotats el 17 d'agost de
1963. El desembre de 2003 va ser un dels fundadors a París dels
«Grupos de Apoyo a los Libertarios y Sindidicalistas
Independientes en Cuba» (GALSIC). Ha col·laborar en Askatasuna,
Bicicleta, Cenit, CNT, Frente Libertario, Historia Libertaria, Libre
Pensamiento, A Plebe, Polémica, Presencia, Rojo y Negro,
Ruptura, Ruta, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, El Topo
Avizor, El Viejo Topo, etc. És autor de llibres com Los problemas
de la ciencia. Determinismo y libertad (1951), Contestación y
anarquismo (1974, amb Víctor García), El anarquismo español y la
acción revollucionaria (1961-1974) (1975 i 2004, amb sa
companya Ariane Gransac), Appunti critici sul movimento
libertario spagnolo e la CNT (1979), La oposición libertaria al
régimen de Franco (1993, en col·laboració), etc.
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La Federació Obrera de
Menorca

i la col·lisió de forces

El 17 de març de 1918, l’Ajuntament des Mercadal va
cedir la sala d’actes per celebrar una assemblea que havia de
reunir a representants dels treballadors de tots els municipis de
l’illa de Menorca. Les persones allà reunides van constatar la
necessitat d’unir tot el moviment obrer menorquí, una unió que
segons ells, si s’hagués produït amb anterioritat, hauria minvat
les penúries que colpejaven a la societat menorquina de principis
de segle. Acordaren posar els fonaments per a la creació de la
Federació Obrera de Menorca. La FOM va esdevenir una realitat el
juliol de 1918.

JOAN CAPÓ

Ciutadella, 17 de gener de 1919, manifestació Pro-subsistencies

organitzada per la Federación Obrera
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La Federació Obrera es declarava apolítica i promovia la
neutralitat amb relació a les dues forces predominants dins del
moviment obrer: el socialisme i l’anarcosindicalisme. Si més no, ja
des d’un primer moment, els socialistes començaren a treballar
perquè la FOM ingressés a la UGT: al II Congrés de la FOM,
celebrat el 28 de novembre de 1920, tot i parlar de neutralitat, els
socialistes aconseguiren que la Federació adoptés com a pròpia
la declaració de principis fonamentals formulada pel XIV Congrés
de la UGT.

L’oficiosa neutralitat de la FOM va entrar a debat al IV
Congrés de la Federació que es va celebrar al municipi des Castell
el desembre de 1922. En aquella ocasió es va votar
democràticament l’ingrés de la FOM a la CNT. Els socialistes van
veure com, de manera democràtica, la Federació escollia
ingressar en l’organització anarquista.

Per què va tenir èxit l’opció de la CNT? L’investigador
Josep Maria Quintana argumenta que Menorca mantenia una
important tradició anarquista lligada al caràcter apolític de la
CNT. També cal tenir present la deportació de 36 sindicalistes
catalans a la fortalesa de la Mola el 1920, entre els quals hi havia
Salvador Seguí (el Noi del Sucre) i l’advocat Lluís Companys.
L’abril de 1922 els presos foren alliberats i protagonitzaren
diferents actes de propaganda a varis municipis de Menorca. Un
altra fet que destaca Quintana és la celebració a Mallorca, el 22
d’octubre de 1922, del Congrés constitutiu de la CNT de les
Balears on hi assistiren delegats d’Alaior i des Castell.

Un cop presa la decisió d’ingressar a la CNT, els
socialistes demostraren el seu malestar, i els seus moviments
durant els mesos posteriors es dirigiren a obstaculitzar l’ingrés de
la Federació a la CNT. L’acord d’entrar a la CNT no es va fer
efectiu. La situació empitjorà considerablement després del 13 de
setembre de 1923 amb el cop d’Estat de Primo de Rivera. El maig
de 1924 el govern del dictador va declarar il·legal a la CNT. A partir
de llavors, l’argumentació socialista es sustentà en la il·lògica
acció d’ingressar en un organisme il·legal. És més, el socialista
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Largo Caballero, va entrar a formar part del govern de Primo de
Rivera, fet que afavorí els interessos de la UGT. Amb la CNT
declarada il·legal, i amb els socialistes promovent la inacció
dintre de la FOM, la Federació s’endinsà en una etapa complicada.
Els anarcosindicalistes van tenir problemes per desenvolupar les
seves tasques durant la dictadura. Mentrestant els socialistes,
aconseguiren portar la Federació cap a la neutralitat (Congrés de
Ciutadella, 17 d’abril de 1927), per després, aprofitant l’empenta
aconseguida, tornar a posar a la FOM al punt de mira de la UGT.
Els fets s’acceleraren a l’assemblea ordinària del 12 de gener de
1930. La idea dels socialistes era aprovar uns nous estatuts, si
s’aprovaven, també es certificava l’ingrés a la UGT. L’assemblea
va acordar ingressar a la UGT per 18 vots a favor, 17 en contra, i
una abstenció. Els anarcosindicalistes no van veure gens neta
l’estratègia dels socialistes, ja que aquests obligaren a votar als
participants de l’assemblea amb només una lectura del nou
reglament, sense donar temps per poder meditar i debatre una
decisió tant transcendental. Durant els dies posteriors a
l’assemblea, els anarcosindicalistes mostraren el seu descontent,
ja que consideraven que la FOM passava a defensar els
interessos del partit socialista. Els acusaren de treballar només
per aconseguir l’ingrés a la UGT i situar-se en l’òrbita d’un partit
que aspirava a governar. La família obrera menorquina quedava
dividida: els socialistes es mantingueres a la FOM, mentre que els
anarcosindicalistes crearen el Centro de Sociedades Obreras,
conegut com Es Sindicat. La divisió es va mantenir fins el 1936.
Aquell any, en motiu de la guerra, es va constituir un comitè
d’enllaç entre les dues organitzacions.

BIBLIOGRAFIA: CASASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel, Història de Menorca, Editorial

Moll, Palma, 2005; QUINTANA, Josep M., Monàrquics i republicans a la Menorca

de la Restauració (1874-1931), Pagès Editors, Lleida, 2019; La Voz de Menorca

21/03/1918 i 29/01/1930.
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De verde y pardo:
ecología y nazismo en la

Alemania de los años treinta

Hace relativamente poco, durante la presentación en la
librería Traficantes de Sueños del fanzine El bibliocausto en la
España de Franco (Piedra Papel Libros, 2018), de Francesc Tur,
surgió en el debate posterior una especie de interrogatorio
público a propósito de la naturaleza del fascismo español. La
mayoría coincidimos en que, en buena medida, el régimen
franquista justificó la mayor parte de su acción política sobre
valores reaccionarios, de conservación, vinculados a la Iglesia
católica y, por tanto, muy alejados del discurso público del que, al
menos en un primer momento, se dotaron los partidos fascistas
de Italia y Alemania.

JUAN CRUZ
http://labandadeloscuatro.blogspot.com/
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Leyendo el primer capítulo de Ecofascismo. Lecciones sobre la
experiencia alemana (Virus, 2019), que se titula «Ecologismo
fascista. La “rama verde” del partido nazi y su antecedentes
históricos», de Peter Standenmaier, no hago sino reafirmarme en
lo que hablábamos antes. Desconocía totalmente las conexiones
entre el movimiento nacionalsocialista y los grupos que, ya en los
años treinta, defendían el respeto a la naturaleza, la puesta en
marcha de una agricultura ecológica —o al menos no sometida al
industrialismo— y abominaban de la vida en las ciudades bajo el
régimen de la economía industrial.

No os exagero si os digo que, en un capítulo de apenas cuarenta
páginas, tengo marcadas más de la mitad porque hay fragmentos
a través de los cuales el lector puede tomar conciencia de la
estrategia de encuadramiento de masas puesta en marcha por el
NSDAP. La recuperación del movimiento de los wandervögel, un
nombre por el que se conocía a los jóvenes que buscaban un
modo de vida más sencillo y "auténtico" alejándose de la ciudad,
es buen ejemplo de lo anterior; pero hay muchos más. No cabe
duda de que, a día de hoy, poca gente relacionaría el nacimiento
del ecologismo con los primeros pasos del nazismo, pero, por
ejemplo, el zoólogo Ernst Haeckel, quien acuñó el término
«ecología» en 1867, creía "científicamente" en la superioridad de
la raza nórdica, en los perjuicios de las mezclas raciales y en los
beneficios para la salud de la nación de la eugenesia y otras
políticas activas de control racial.

Si os interesa el tema, haceos con el libro. La segunda parte, de
Janet Biehl, no me ha interesado tanto porque está relacionada
con la conexiones entre el movimiento ecologista y los
movimientos de extrema-derecha en la Alemania posterior a la II
Guerra Mundial, pero también anima a investigar algunos de
estos vínculos. En definitiva, un acierto editorial de Virus.
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Socialisme autoritari català
en temps turbulents

El paper històric del PSUC

Després de l’arribada al poder de Hitler a Alemanya el
1933, la URSS liderada per Stalin va adoptar l’estratègia de
contenció a tota costa del feixisme per mitjà de l’aliança entre els
partits comunistes d’arreu d’Europa amb els socialdemòcrates i
fins i tot amb els partits burgesos. Aquesta estratègia
anomenada de Front Popular es va aplicar entre d’altres a França
i a Espanya a les eleccions de 1936 i tindrà una gran importància
dins el desenvolupament de la Guerra Civil Espanyola.

ADRIÁN BARANDA
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Dins tot plegat, el PSUC s’originarà en part per aquesta
voluntat d’unificar forces durant el conflicte civil i malgrat la seva
retòrica en favor del poder popular proletari el cert és que
defensarà les classes mitjanes i burgeses i intentarà evitar la
revolució social que defensaven la CNT-FAI i el POUM.

Aquest darrer partit (Partit Obrer d’Unificació Marxista)
fundat el 1935 era l’altra cara del marxisme català, tota vegada
que defensava una línia política oposada a l’estalinisme i en favor
de la revolució social.

Certament durant la Guerra Civil el PSUC va destacar per
ser juntament amb el PCE l’enllaç polític i militar entre la URSS
(únic estat juntament amb Mèxic que va donar suport al bàndol
republicà) i el govern de la República, afavorint el domini
comunista en la darrera fase del conflicte, quan Juan Negrín va
ser cap del govern (maig de 1937-març de 1939).

Aquesta polèmica actuació a Catalunya es va traduir en la
participació de Joan Comorera (1894-1958) en la Generalitat de
Catalunya des de setembre de 1936 com a conseller de Serveis
Públics, posició des de la qual en aliança amb Esquerra
Republicana va combatre les col·lectivitzacions promogudes per
CNT i POUM i va defensar un ordre burgès antirevolucionari com a
estratègia per a derrotar el feixisme franquista.

Més greu tanmateix va ser l’aplicació d’aquesta
estratègia al carrer, on a punta de pistola es va acabar amb
moltes de les conquestes revolucionàries del poble i va acabar
havent una micro guerra civil dins el conflicte principal als carrers
de Barcelona en el que es coneix com a Fets de Maig de 1937. En
aquest s’enfrontaren les forces republicanes a favor i en contra de
la revolució i el PSUC va estar en contra de la mateixa imposant
juntament amb la burgesia finalment la seva visió del conflicte.
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Degut a aquest mateix motiu antirevolucionari igualment el
PSUC va afavorir la persecució del POUM i els seus militants
després dels Fets de Maig fins que el partit va ser suprimit i el seu
líder Andreu Nin il·legalment empresonat, torturat i assassinat es
suposa que per forces secretes de la URSS.

El líder principal del PSUC aleshores era Joan Comorera, qui
ho serà fins a 1949, any en que serà expulsat del partit per voler
mantenir una línia política diferent de la del PCE.

En conjunt es podria dir que el PSUC fou un partit molt
particular per al seu entorn especialment pel que fa a la seva
combinació entre catalanisme o qüestió nacional catalana i
marxisme estalinista.

Aquests trets essencials es mantindran durant la seva acció
a l’exili i la clandestinitat essent un partit molt destacat en la
resistència antifranquista. Un cop torni la democràcia a Espanya es
presentarà a les eleccions del parlament de Catalunya de 1980
obtenint gairebé un 20% dels vots i 25 diputats, resultats que
decauran notablement 4 anys més tard amb només 6 diputats.
D’aquest període també s’hauria de destacar el treball de Jordi Solé
i Tura, membre del PSUC com a un dels redactors de la Constitució
de 1978.
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Els mals resultats a partir de 1984 afavoriren la integració
el 1987 del partit en Iniciativa per Catalunya, on encara avui en dia
es manté. Igualment l’any 1997 una escissió anomenada PSUC-
viu es va integrar en Esquerra Unida i Alternativa.

Des del punt de vista anarquista es pot dir que el PSUC
fou des del seu propi inici un element contrari als interessos de la
classe obrera, antirevolucionari i reaccionari. Com a partit
defensor del socialisme autoritari i sota el control de Stalin en la
pràctica va aplicar molts de trets del capitalisme més ferotge com
són l’intervencionisme a territoris aliens (pel seu paper com a
instrument de la URSS a Espanya), la defensa dels interessos de
classe de la petita i mitjana burgesia sota la bandera nacionalista
catalana i el parlamentarisme liberal eurocomunista i
socialdemòcrata durant la Transició i els primers anys 80.
Tot plegat demostra un cop més que quan arriba el moment de la
veritat, com fou l’esclat revolucionari espanyol el 1936, el
socialisme autoritari, es digui socialdemòcrata o comunista, es
posiciona a favor del status quo capitalista i assassina si es
necessari als vertaders revolucionaris com els col·lectivistes de la
CNT (i alguns de la UGT) o els comunistes dissidents com del
POUM. Es possible que en un futur la historiografia permeti veure
amb els mateixos ulls l’assassinat de Buenaventura Durruti o
d’Andreu Nin que el de Rosa Luxemburg propiciat pel SPD.
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Lilith

El món avui és com ahir
i jo soc Lucrècia amb la daga clavada al pit,
perquè la mort és molt més digna
i em dona molta més pau
que l’empremta calenta dels seus dits a l’entrecuix,
que la brutor d’un cos colonitzat
per la impunitat del poder dels homes.

ROSER JUANEDA ARRIARAN
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I, acte seguit,
soc Judith decapitant Holofernes,
soc la ràbia d’Artemisa,
la llum i la foscor d’un quadre,
i cada gota de sang que vessa.

Però la solitud no m’abandona
i els segles mai canvien les coses,
estem condemnats a repetir la història
i, com Ofèlia,
sura sobre l’aigua el cos inert de la innocència
i es marceixen les flors dels cementiris
on descansen, abatudes, totes les meves germanes.

Per elles porto roses tatuades
i un missatge per a les Eves reencarnades:
la millor de les venjances és que siguem felices.

I per això jo soc Lilith,
rebel i insubmisa,
que se sap resilient i invencible
i que empunya amb fermesa el punyal
per clavar-lo a la gola del mascle.

Sempre ho he sabut,
i als artells hi duc escrita la paraula
venjança,
però el món avui és com ahir
i aquesta nit,
imparables,
em travessen les llàgrimes
per les galtes.



Manuel Escorza del Val es uno de esos personajes históricos maltratados y
difamados por un interminable ejército de historiadores, periodistas y escritores
aposentados sobre cómodos mitos revestidos de verdades. Y ello desde que estalló,
aquel 19 de julio de 1936, esa gran revolución de signo libertario que buscaba
transformar la sociedad de raíz, haciéndola más justa y libre. Quizá es por esto, por la
defensa que el primero realizó de ese proceso revolucionario, por lo que muchos siguen
empeñados en alimentar la leyenda negra que sigue oscureciendo al personaje,
magnificando su participación en las tareas represivas durante los primeros meses de la
Guerra Civil.

Lo cierto es que Manuel Escorza tuvo que lidiar con todo tipo de violencias: con
la de los fascistas y emboscados tras la derrota del golpe, con la desatada por las
potencias extranjeras y sus servicios de inteligencia, con la puesta en marcha por el resto
de organizaciones de la retaguardia republicana y, por si fuera poco, con la “violencia
amiga” de la militancia afín (cuando esta escapaba al control de las propias
organizaciones libertarias). Y las enfrentó con inteligencia y dureza, en tanto que todas
empujaban los hechos hacia un destino común: el fracaso de la Revolución social en mar-
cha.

Pero Escorza fue mucho más que todo eso: propuso nuevos caminos,
desbarató complots, fomentó pactos y alianzas, negoció la formación de gobiernos y no
quitó la cara en la lucha, mucho más que política, que se estaba librando en las cloacas
de la sociedad… Hablar de Escorza es, en definitiva, aproximarse a los servicios de
inteligencia de la CNT-FAI durante la Guerra Civil Española.

EL ECO DE LAS MULETAS
PIEDRA PAPEL LIBROS



Menorquí i anarquista. Home d'idees en un temps convuls i canviant. Fundador
el 1923 de Los Solidarios (Durruti, Ascaso, Emeterio. . . ) ,"un grup anarquista, un grup
d'acció, per lluitar contra els 'pistoleros', contra la patronal i contra el govern". Va ser
director de Solidaridad Obrera. Col.laborà en diferents publicacions: Crisol, Liberación,
Fructidor, Tierra y Libertad, CNT, Iberión.. . on va exposar i difondre les seves idees
antiautoritàries per les quals va treballar amb dedicació i de manera apassionada.

L'ideal llibertari i l'estima per la lletra impresa son incommovibles al llarg de la seva vida;
no així la seva trajectória vital: Menorca, Mallorca, Barcelona, París i, finalment, Mèxic.
Menut i frágil com un jonc, lleuger d'equipatge, va traçar el camí dels homes lliures
mitjançant el seu compromís de lliurepensador.

LIBERTO CALLEJAS, L'ANARQUISTA INCOMMOVIBLE
SES VOLTES




