
L
a setmana passada vam rebre,

en el mateix dia, dues notí-

cies de diferent transcendèn-

cia però amb el mateix protagonis-

ta: Gas Natural-Unión Fenosa. A

diferents diaris d’àmbit estatal

se’ns informava dels beneficis

rècord obtinguts per Gas Natural-

Unión Fenosa: 1.195 milions d’euros

nets el 2009, un 13,1% més que el

2008 segons publicava El País,

xifra que no estava gens malament

pels temps de crisi que vivim.

Unes hores més tard, moltes

persones vam rebre per Internet, de

companys de Guatemala, la notícia

de l’assassinat del company Octavio

Roblero, dirigent del Front de

Resistència dels Recursos Naturals

i Drets dels Pobles (FRENA). Octa-

vio va ser assassinat davant del seu

negoci a la terminal d’autobusos de

Malacatán. El seu nom figurava a la

llista de persones que, per estar

sota amenaça de mort, van interpo-

sar un recurs d’exhibició personal

entregat a la Presidència de la Cort

Suprema de Justícia de Guatemala,

el passat 20 de gener, com a mesura

de protecció. Les amenaces de mort

les havia rebut per estar denun-

ciant, des del FRENA, els abusos

contra la població que estava

causant l’actuació de Deocsa,

l’empresa filial guatemalenca

d’Unión Fenosa-Gas Natural al

Malacatán, al departament de San

Marcos.

En el mateix correu electrònic

se’ns recordava que el primer

dirigent assassinat del FRENA fou

en Víctor Gálvez, mort el 24 d’octu-

bre de l’any passat, cunyat d’Octa-

vio. I que poc després, en el marc de

l’Estat de Prevenció, una espècie

d’estat de setge decretat per l’Álva-

ro Colom, president de Guatemala,

per protegir els interessos d’Unión

Fenosa-Gas Natural de les protestes

de la població, va ser assassinada

Evelinda Ramírez el 13 de gener.

Semblen crims amb un objecte clar

i comú: deixar sense caps als

moviments populars que estan

denunciant a Unión Fenosa-Gas

Natural. No tenim proves de la

relació directa entre l’empresa i els

assassinats però l’eliminació de la

protesta beneficia a la transnacio-

nal espanyola.

Davant d’aquests crims, ¿què

podem esperar dels directius de

Gas Natural-Unión Fenosa i del

govern espanyol? Sembla que

podem esperar ben poc si donem un

cop d’ull a la dependència que

tenen les empreses espanyoles de

l’IBEX 35 de les seves filials a

Amèrica Llatina. En el cas que ens

ocupa, i per l’any 2006, el resultat

operatiu de Gas Natural i Unión

FENOSA depenia en un 25% de les

seves filials llatinoamericanes.

Semblen molts diners per a que

Gas Natural i Unión Fenosa antepo-

sin el respecte als Drets Humans

per sobre del benefici i molts diners

per a que abandonin Guatemala

retornant les empreses distribuïdo-

res de l’energia a l’Estat, a més de

restituir a la població pels impactes

generats. Massa diners per a que

Zapatero posi els Drets Humans al

cim de la piràmide normativa de

l’Estat espanyol, per sobre dels

drets comercials i obligui les

transnacionals espanyoles a respec-

tar-los més enllà de les seves

fronteres. Massa diners, sembla,

per a que Zapatero, a més, lideri a

Nacions Unides la iniciativa per la

creació d’un Codi Normatiu vincu-

lant per a les empreses transnacio-

nals i proposi la creació d’un

Tribunal Internacional com el de La

Haia, per jutjar les esmentades

corporacions per la vulneració dels

Drets Humans.

Mentre, seguirem creant xarxes

com Enlazando Alternativas o el

col·lectiu RETS: Respostes a les

Transnacionals, per resistir i

denunciar les empreses transnacio-

nals, no oblidant, per a que els

assassinats com els d’Octavio,

Evelinda i Víctor no restin impu-

nes.

Beneficis sense moral
Erika González i Jesús Carrión • Membres d'Enlazando Alternativas i del Col·lectiu RETS
opinio@setmanaridirecta.info

AQUÏARA

A
questes lletres que surten

des de l’interior de la grisa i

freda presó de Brians prete-

nen tornar-vos tota l’escalfor i

l’afecte a qui, amb el seu suport i

solidaritat, heu aconseguit matar

dia rere dia la solitud i la rutina

que amaga el tancament; als i les

que em doneu tants d’ànims i força

en aquests moments i traspasseu la

barrera que ens separa fent que en

cap moment no deixi de sentir la

llibertat; a tots i totes les que

demostreu que, amb un simple

paper i bolígraf, es poden retornar

l’esperança i les ganes de continuar

lluitant; a tots i totes les que lluiteu

contra aquest negoci de la tortura,

el càstig i la repressió que són les

presons.

I a vosaltres... què us puc

explicar que no sapigueu: com es

reprimeix una lluita? Com s’emmu-

rallen les veus? Com les seves

fastigoses lleis controlen les

nostres vides?

Podria explicar-vos com el dia

15 de desembre de 2009, abans que

sortís el sol, un grapat de guàrdies

civils van entrar a casa meva, es

van emportar tot el que van voler i

em van segrestar.

Podria intentar explicar-vos el

que vaig sentir en sentir crits de

dolor i de por des del calabós d’una

comissària.

Podria transmetre-us les expe-

riències que algunes preses han

volgut compartir amb mi, en les que

em parlen d’humiliació, de tortura,

d’impotència, de solitud.

Podria parlar-vos sobre el que

he pogut observar, des d’aquesta

banda del mur, d’aquest “negoci

penitenciari”, que es beneficia de

les persones segrestades i de com a

això li diuen “reinserció” (estranya

paraula...).

Podria il·lustrar, amb el que he

presenciat en aquest mes i mig que

porto privada de llibertat, el funcio-

nament del sistema sanitari a la

presó, on la metadona i altres

drogues legals són el millor mètode

de control; i on la salut i la vida de

les persones importen molt poc.

Podria parlar-vos de la tristesa

que sento quan, als matins, sento

dir a moltes la frase “un dia menys”

en lloc d’”un dia més”.

Podria dir-vos que, rere aquests

murs, s’aïlla i es destrueix les

persones.

Però... tot això ja ens sona,

veritat? Ja ho hem sentit abans, ja

ho hem viscut, ja ha passat moltes

altres vegades, ja ho sabem. Sabem

que ens trobem dins d’un sistema

injust en el que se’ns condemna a

“no viure”, en el que la falsa idea de

“benestar” encega les persones i les

condemna, en el que la feina ens

lliga, les seves lleis ens controlen i

la presó ens reprimeix i castiga.

Em nego a ser víctima de tot això,

ni tan sols ara em sento així. Jo vull

ser, i sempre seré, el seu “problema”. I

és per això que el que realment vull

transmetre-us amb aquestes paraules

són les ganes de continuar lluitant,

de no rendir-nos, de continuar fent

front, d’intentar, almenys, respirar

lliures i sentir-nos vius i vives.

Penso en vosaltres i em sento

viva i lliure, i és que la vostra

solidaritat ha sabut ser més forta

que les seves reixes.

Per això aquesta carta va dirigi-

da a tots i totes les que cada dia feu

que valgui la pena lluitar, a totes les

persones segrestades en aquests

centres d’extermini, a tots i totes les

que lluiteu dins i fora de les presons.

Rebeu una fraternal abraçada

carregada de Llibertat i rebel·lia.

* Podeu escriure-li a:

Tamara Hernández Heras.

C.P. Brians - Dones.

Carretera de Martorell a Capellades, km 23.

08635, Sant Esteve Sesrovires.

Lletres des de l’altra banda del mur
Tamara Hernández Heras • Anarquista empresonada al C.P. Brians
opinio@setmanaridirecta.info
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