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PRÓLEG

 
 

 
 El que tens entre les mans és un conjunt d'articles que han estat traduïts 
amb la finalitat de convidar a les i als lectors a reflexionar sobre la relació que 
mantenim en el nostre dia a dia amb la natura. La nostra manera d'entendre-la i la visió 
antropocentrista que se'ns ha inculcat des que va començar el nostre procés de 
socialització i culturització. 
  La idea (cristiana) que l'ésser humà està per sobre de la resta d'espècies i 
que tot el que l’envolta està fet per a satisfer-lo ha de ser destruïda per cada una de 
nosaltres. D'aquesta oposició contra l’antropocentrisme (i especisme) sorgeix 
l'ecologisme revolucionari. Aquest moviment no és només una manera de pensar, sinó 
que també duu implícita una forma de vida harmònica amb la naturalesa, així com una 
lluita per defensar-la dels seus agressors. 
 L'ecologisme revolucionari és dut a la pràctica per molt poques 
“organitzacions”, entre les quals caldria esmentar a Earth First! i a MOVE (que encaixa 
millor dins de l'ecologisme social). No obstant això, si hi ha una no-organització que fa 
de l'ecologisme revolucionari una amenaça; es tracta de l’Earth Liberation Front (Front 
d'Alliberament de la Terra). L'E.L.F. està format per cèl·lules inconnexes de la mateixa 
manera que l'A .L.F.; de fet l'A.L.F. va ser qui va inspirar el naixement de l’E.L.F.. En 
ambdós casos les seves integrants mantenen una postura completament 
antiespecista. 
 Poques han estat les accions reivindicades per l’E.L.F. a Espanya, nosaltres 
tenim notícia de tan sols dues. La primera va tenir lloc al gener de l'any 2003 i va ser 
enviada a l'antiga web d'Acción Vegana de forma anònima. El comunicat duia adjuntes 
unes fotos en les quals es veia com la cèl·lula de l’E.L.F./A.L.F. incendiava diverses 
naus d'una granja de visons en la província de Sòria. En la segona d'elles, en el 2008, 
un senglar va ser retornat al seu entorn salvatge. 
 Els textos que apareixen en aquesta publicació han estat traduïts del llibre 
Igniting A Revolution (2006), tret a la llum per la cooperativa anarquista nord-
americana AK Press. Dit llibre recull més de 40 articles escrits tots per persones 
directament involucrades amb el moviment ecologista revolucionari o d’altres lluites. 
Per la nostra banda, hem decidit seleccionar només alguns d'ells, per a compartir-los 
amb qui estigui interessat/da. El fet que haguem triat aquests textos no implica que 
estiguem d'acord amb tot el que en ells se’ns planteja, per contra els/les partíceps 
d’Acción Vegana tenim la nostra pròpia forma de veure les coses. Hem intentat evitar 
fer anotacions en cadascun d'aquests punts que no compartim, tanmateix, en algun 
cas concret ho hem trobat necessari. 
 Els textos es succeïxen en un ordre que no ha estat escollit a l'atzar, pel que 
vam suggerir que sigui respectat pels lectors i lectores. En cas que la lectora ja estigui 



Encenent la flama de l’ecologisme revolucionari 

 4  

familiaritzada amb la terminologia, idees i pràctica de l'ecologisme revolucionari pot 
seguir l'ordre que consideri més adient. 
 També apareixen tres capítols extrets del llibres The Earth Liberation Front 
1997- 2002, redactat per Leslie James Pickering, implicat per aquells temsps a l’Ofinia 
de Premsa del Front d'Alliberament de la Terra de Nord Amèrica. 
 A més dels escrits traduïts de l'obra Igniting a Revolution i la de Leslie J. 
Pickering, ha estat inclòs un text que se'ns va enviar anònimament a la pàgina fa ja un 
parell d'anys. Es tracta del Memories of Freedom, un increïble relat que narra la 
història  real de l'Operació Bite Back. Aquesta “operació” la va portar a terme l'A.L.F. a 
EUA i va aconseguir desestabilitzar la indústria pelletera americana al complet. Per a 
portar-la a terme, Rod Coronado, un indi nord-americà, es va infiltrar durant un any al 
món de la indústria pelletera, investigant quins eren els pilars que sostenien aquesta 
indústria, i posteriorment estudiant com derruir-los. Quan ja coneixia al seu enemic a la 
perfecció, ell i la cèl·lula de l'A.L.F. a la qual era membre començà l'Operació Bite Back 
causant immensos estralls al negoci de les pells. En resum, es tracta d'un text brillant 
que recomanem a tota aquella persona que vulgui saber el veritable significat dels 
termes “estratègia”; “planificació”; “acció” i “contundència”. 
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ECOLOGISME REVOLUCIONARI 

 
-Una introducció- 
Per Mark Osma 
 
 
 En el context polític actual l'ecologisme revolucionari ha d'entendre's a partir 
del que el diferència de la vessant principal de l'ecologisme (1). Per les ecologistes 
compromeses, l'ecologisme revolucionari representarà en el futur, una lluita en la que 
moltes més es voldran implicar després d'adonar-se que la corrent principal de 
l'ecologisme és innadequada per a respondre a la crisi que pateix el món natural, com 
també de les seves lletges estratègies polítiques. 
 Pels ecologistes revolucionaris, l'ecologisme comú és el que el filòsof i 
activista noruec Arne Naess va denominar “ecologisme superficial”. Per Naess 
l'ecologisme superficial és una visió reformista i tecnocràtica que busca la comoditat 
emprant el sistema econòmic i el sistema actual d'interessos polítics. Està enfangat en 
la càrrega de mantenir una organització per mitjà de donacions i subvencions, i per a 
ells els contractes són decisius per a mantenir el lideratge pel que fa a altres grups de 
l'ecologisme comú. 
 Les ambicions dels líders són clau en les decisions que aquests prenen 
mentre negocien amb les grans corporacions i es reuneixen amb el govern per a donar 
beneficis als interessos de la seva ONG. En alguns aspectes, són indistingibles de les 
corporacions a les que s'oposen, les quals segueixen principis molt semblants. Naess 
també diu que l'ecologisme superficial es caracteritza per tenir una perspectiva 
humanocentrista o “antropocèntrica”, aquesta postura provoca una llunyania de la 
natura i s'aferra a una visió disfuncional de dominar i controlar a aquesta, visió que és 
precisament l'arrel de la crisi ecològica. 
 En frontal oposició, l'ecologisme revolucionari del que parlo aquí es basa en 
el concepte d'ecologia “profunda” de Naes (“deep ecology”). L'ecologia profunda 
difereix de l'ecologia superficial en dos punts fonamentals. Políticament, rebutja els 
canvis mitjançant tràmits burocràtics i el seu objectiu va molt més allà que les reformes 
dins d'un sistema tecnocràtic d'explotació a la natura; a nivell filosòfic, defensa una 
visió del món “biocèntrica” que busca reintegrar a les i els éssers humans al 
mediambient mitjançant formes de relacions interindividuals, valors i postulats ètics 
radicalment singulars. 
 Aquest assaig pretén mostrar algunes diferències fonamentals entre la 
vessant principal de l'ecologisme i l'ecologisme revolucionari, entre l'ecologia 
superficial i la profunda. Òbviament existeixen diferents maneres de veure l'ecologisme 
revolucionari, però la majoria de les postures són properes al concepte d'ecologia 
profunda. L'ecologia profunda tracta el problema fonamental de l’antropocentrisme i la 
separació humana de la naturalesa. Malgrat això, encara que els aspectes filosòfics de 
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l'ecologia profunda són també profunds, els seus aspectes polítics són “superficials” i 
no estan capacitats per a mostrar de forma adequada una teoria i una pràctica 
mitjançant les quals es puguin forjar noves institucions socials. Jo marco una distinció 
entre accions radicals i canvis revolucionaris, i afirmo que mentre que les tàctiques 
com l'acció directa i l’ecosabotatge puguin ser “radicals”, no són revolucionàries perquè 
per si mateixes no poden donar lloc a un sistema social qualitativament nou. Aquesta 
transformació requereix un nou moviment social i una visió positiva d'una nova 
societat, aquests requisits encara estan per inventar-se.  
 
Semàntica revolucionària i biocentrisme  
 Perquè un moviment insurgent pugui comunicar-se de forma efectiva amb el 
poble necessita un missatge polític nítid. És un requisit que l'ecologisme revolucionari 
encara no compleix ja que presenta un missatge polític confús. És bàsicament un 
missatge de “no”, com “no facis això i no facis allò altre”, però no presenta un marc 
viable mitjançant el qual orientar les accions per arribar a una transformació social. Hi 
ha hagut diversos intents de crear un missatge d'ecologisme revolucionari, començant 
pel famós assaig d’Arne Naess sobre ecologisme profund (1989), el treball de George 
Sessions (1987, 1993), Bill Devall (1980, 1988), a més de Warwick Fox (1984, 1999) i 
de poetes com Gary Zinder (1969, 1990). Probablement la versió més clara del 
missatge polític de l'ecologisme profund és el de Bill McKibbens en The End of 
Nature/La Fi de la Naturalesa (1989, 1999). A continuació es resumiran els principals 
arguments de l'ecologisme profund que són acceptats per moltes dels tendències de 
l'ecologisme revolucionari.  
 L'ecologisme superficial està representat per les batalles culturals i polítiques 
contra la contaminació i la sobreexplotació dels recursos. Cultural i políticament, 
l'ecologisme superficial està vinculat a l’antropocentrisme, la visió que l'existència 
humana i els seus desitjos són el punt central de l'univers. Sosté la popular creença 
que allò salvatge està sent malgastat si els humans no ho empren. També està unit a 
la moderna experiència social del consumisme, lligada també amb l'orientació 
antropocentrista. La lluita política dels grups de l'ecologisme comú està unida a les 
tàctiques convencionals de fer campanyes per a rebre donacions, tàctiques 
legislatives, pactes i debats organitzats als mitjans de comunicació de masses. 
L'ecologisme superficial assumeix que el problema ecològic pot ser solventat sense 
necessitat que hi hagi una transformació social i personal fonamental, i que amb sèries 
vàries de petites reformes serà suficient. 
 L'ecologisme profund parteix del rebuig dels arguments humanocentristes 
sobre la relació de la societat i el medi ambient. Tota forma de vida ha de gaudir de 
certs drets (sense ser especificats), i la societat humana ha de reconèixer el valor 
intrínsec de la natura. Per tant, l'ecologisme profund duu implícita una ruptura amb el 
mecanicisme ontològic de la naturalesa. Requereix un sistema ètic basat en el 
biocentrisme (o “ecocentrisme”), i una aplicació del principi d'igualtat i de justícia al 
món natural. 
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 La veritable diferència entre l'ecologisme superficial i el profund són les 
seves teories contraposades sobre la natura. Per exemple, aquestes perspectives 
veuen els boscos com fenòmens completament distints; per a l'ecologisme superficial 
els boscos es converteixen en un conjunt de recursos, per això els boscos són valorats 
en funció dels beneficis que puguin proveïr-los a les societats humanes. Per a 
l'ecologisme profund el bosc té un valor intrínsec independent de l'ús que li donin els 
humans. 
 Una declaració central de l'ecologisme profund és la dels vuit principis 
fonamentals, desenvolupats per Bill Devall i George Sessions en l’obra Deep Ecology 
(1970). 
 

Principis fonamentals de l'ecologisme profund: 
1. El benestar i la florescència de la vida humana i no humana a la Terra 

tenen valor per si mateixos. Aquests valors són independents de la utilitat 
que suposi el món no humà als propòsits humans.  

2. La riquesa i diversitat dels éssers vius contribueïx a la realització d'aquests 
valors i són valors en si mateixos.  

3. Els humans no tenen dret a reduïr aquestes riqueses i diversitat excepte 
per a satisfer les seves necessitats vitals. 

4. La prosperitat de la vida i la cultura humana és compatible amb un 
substancial decreixement de la població humana. La florida de la vida no 
humana necessita d'aquest decreixement poblacional.  

5. La interferència actual dels humans al món no humà és extensa, i la 
situació empitjora ràpidament.  

6. En conseqüència, l'organització política ha de ser canviada. La política 
afecta a les estructures econòmiques, tecnològiques i ideològiques. L'estat 
de les coses ha de ser profundament diferent al del present.  

7. El canvi ideològic és el d'apreciar la qualitat/qualitat de la vida en lloc 
d'adherir-se a un augment pel que fa al nivell de vida; nivell que implica 
major capacitat de consum. Hi haurà una clara consciència sobre la 
diferència que existeix entre el que és “big” (n de t: gran, quant a 
grandària, aparença) i el que és “great” (bé, enriquidor).  

8. Aquelles/s que accepten els principis prèviament anomenats senten el 
desig de lluitar per fer realitat els canvis necessaris.  

 
 Devall i Sessions amplien la tesi sobre ecologisme profund d’Aldo Leopold i 
Arne Naess. Els seus vuit principis clau sobrepassen la desalentadora tasca d’esclarir 
l'ecologisme profund i ens proporcionen unes millors guies que orientin el nostre 
comportament. El fort èmfasi al biocentrisme, el reconeixement d'una crisi al món 
natural, i la crida a l'acció són els principals distintius de l'ecologisme profund. Els vuit 
principis representen un projecte (encara per culminar) d'asseure les bases de 
l'ecologisme revolucionari. 
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 L'ecologisme profund fa una crida darrere de la desaparició de l'estil de vida 
consumista que domina a la societat moderna i a les aspiracions de l'individu. Busca 
l'expansió de la consciència de cada individu perquè pugui “autorrealitzar-se”, es tracta 
d'una extensió de la consciència per a identificar-se amb altres éssers vius. 
 L'ecologisme profund fa una crida perquè es doni immediatament un dràstic 
esforç per a reduïr la població humana. Afirma que la societat humana necessita 
adaptar el seu progrés material i tecnològic a la biodiversitat (Naess 1988 , 1989). 
Relats de persones membres del Front d'Alliberament de la Terra i d'altres 
organitzacions ecologistes radicals han sostingut arguments en concordança amb els 
principis de l'ecologisme profund. En molt poques ocasions s'aconsegueix una 
acceptació d'aquestes idees de grans nombres de persones. Els individus es veuen 
atrets per l'ecologisme revolucionari via diàlegs/discussions parlades, i al passar d'un 
grup moderat a un altre més radical. La potent combinació de canviar creences i 
comportaments, com la decisió de canviar a una dieta vegetariana o vegana, fomenta 
el creixement personal i facilita que els individus s'allunyin de les orientacions 
antropocèntriques i s'acostin al biocentrisme. Els canvis tant en les creences com en el 
comportament són fonamentals per a assolir “l'autorrealització”, quelcom molt 
important per a l'ecologisme profund. 
 La filosofia biocentrista de l'ecologisme profund abasta grups com ara Earth 
First! (La Terra Primer!), The Sea Shepherd Conservation Society (La Societat 
Conservacionista dels Pastors del Mar), i l'Earth Liberation Front (Front d'Alliberament 
de la Terra). Les companyies fusteres, estacions d'esquí, laboratoris centrats en la 
producció de llavors transgèniques i els magatzems on es conserven, les granges de 
factoria, laboratoris d'experimentació animal, i les anomenades “trophy homes” (n de t: 
mansions enmig d'espais salvatges) són atacades per les radicals. El missatge polític, 
òbviament derivat de les bases de l'ecologisme profund, afirma que la naturalesa té 
importància pròpia, que les i els éssers vius no humans tenen drets inalienables, i que 
la biodiversitat ha de ser respectada per sobre del consumisme. 
 El biocentrisme de l'ecologisme revolucionari comparteix alguns elements del 
missatge sostingut per la tendència principal de l'ecologisme, encara que durant els 
debats, la vessant principal s'apressa a condemnar les tàctiques de sabotatge com 
una eina legítima per a protegir la terra. Les activistes que practiquen l'acció directa 
creuen que entre els ecologistes de la línia principal hi ha moltes que si senten una 
simpatia cap a l'acció directa. Com va dir Paul Watson sobre Sea Shepherd “som com 
la noia de nit, tots volen estar amb nosaltres, però ningú vol ser vist amb nosaltres”. 
 El missatge polític de l'ecologisme revolucionari es caracteritza per la seva 
acceptació de l'acció directa. Els radicals afirmen que l'ecologisme de la línia principal 
mai podrà tenir èxit. L'èxit necessita canvis fonamentals, i la línia principal de 
l'ecologisme creu en una successió de reformes que aniran en augment. Però hi ha 
poques proves que donin suport aquesta teoria. L'argument més poderós contra la 
línia principal de l'ecologisme prové, no de les ecologistes radicals, sinó dels científics 
del món, els quals meticulosament han documentat un procés de deteriorament del 
món natural en continu augment (Wilson). 
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 Durant la segona meitat del segle XX els grups de la línia principal de 
l'ecologisme van pretendre aconseguir canvis polítics mitjançant campanyes per a 
recollir donacions, disputes tècniques sobre el llenguatge legislatiu, i la lluita perquè 
se'ls donessin càrrecs en les agendes polítiques. Els grups de la línia principal de 
l'ecologisme van negociar amb grans corporacions i polítics, fent concessions i traint 
als seus objectius originals. Es valoraven a si mateixos utilitzant els estàndards 
convencionals –la quantitat d'accés al sistema polític, la grandària dels seus comptes 
corrents i la quantitat de treballadors que tenien, així com la capacitat que tenien els 
seus directius per a relacionar-se amb polítics amb la finalitat de beneficiar els 
interessos del grup (Dowie)-. 
 Els advocats “ecologistes” ara treballen per a companyies de recursos 
naturals i el Dia de la Terra s'ha convertit en una oportunitat que tenen les 
corporacions per a “enverdir” la seva imatge al fer donacions per als projectes locals 
d'organitzacions. En lloc de solucionar el problema, les reformes sempre fracassen. 
Com un cotxe sense frens, el creixement econòmic sembla que només pot ser aturat 
amb un xoc frontal.  
 Malgrat les diferències, la línia principal de l'ecologisme i l'ecologisme radical 
concorden pel que fa a les adversitats que afectaran enormement en un futur 
immediat. La llista de calamitats pot ser dividida en les antropocènctriques i les 
biocèntriques; les primeres afecten a la societat humana i les últimes a la vida no-
humana. Un exemple de llatzèries antropocèntriques o humanocentristes inclouen 
l'arrassament de les ciutats costaneres a causa de les grans tempestes i l'augment del 
nivell del mar o l'augment constant del càncer de pell. Els danys biocèntrics o no 
centrats en l'ésser humà, com l'extinció, preocupen molt més als ecologistes radicals i 
als científics que al públic en general (tret que els animals o plantes en qüestió siguin 
atractius per al públic, com és el cas dels elefants, els llops o els “redwoods”). 
 Un clar exemple de llatzèria biocèntrica sense cap interès públic és el 
preocupant decreixement de la població de granotes i el gran augment de les 
mutacions que sofreixen, probablement causades per l'elevada quantitat de radiacions 
ultraviolades i la seva exposició a agents químics sintetitzats (Blaustein i Wake). La 
motivació dels ecologistes revolucionaris recau en la seva identificació amb la vida 
biòtica i amb tota la naturalesa, i en la seva creença que lluiten en defensa de la 
integritat d'un món natural en contínua evolució que està sent atacat. Un de les 
mancances cardinals de la línia principal de l'ecologisme és l'absència de rebot a la 
seva orientació antropocèntrica. 
 
El dèficit social de l'ecologisme profund 
 Des d'aquestes bases sorgeix l'ecologisme revolucionari i les seves 
prescripcions socials: el despertar espiritual, l'educació ecològica, i un canvi polític i 
econòmic fonamental. Pel que fa a aquest últim aspecte, el missatge polític dels 
ecologistes revolucionaris és feble. Tot i les seves elaborades bases teòriques i la seva 
claredat, l'estricte pla capitalista i les estratègies d'interessos polítics continuen sense 
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tenir una amenaça real per part d'una teoria elaborada sobre la transició a una societat 
ecològica futura.  
 L'ecologisme revolucionari sorgeix de trets propis del socialisme 
descentralitzat, anarquisme, i fins i tot del tribalisme, però no formula una alternativa 
coherent al capitalisme global. S'estanca més aviat en una filosofia de “no facis” en 
referència a la destrucció i alteració ambiental. El poderós i positiu missatge de 
l'ecologisme profund necessita ser integrat en la pràctica de la vida ordinària de les 
persones.  
 
Esperança per al futur 
 Gairebé tothom marca una línia de defensa que inclou el que necessita ser 
defensat. Poques de nosaltres acceptem de bon grat ser atacats físicament o que ens 
robin. Per a molta gent, la pèrdua d'algunes llibertats és l'espurna que les mou a 
recórrer a protestes i rebel·lions violentes. Els països declaren la guerra per a defensar 
la seva sobirania, les seves fronteres i la seva independència. Les ecologistes 
revolucionàries dibuixen aquesta línia en defensa de la natura. 
 Per a unes poques la desaparició de l'últim 5% dels boscos ancestrals 
d'Estats Units les fa contraatacar a les companyies de la fusta. Per a unes altres, 
l'extinció i tracte que reben els i les animals les fa mobilitzar-se en la seva defensa. 
Mentre es recrudeixi el desastre ambiental i les persones experimentin els seus 
efectes de diferents maneres, més gent s'unirà a l'ecologisme revolucionari. 
 Un epitafi ha estat acceptat per la comunitat científica conforme es demostra 
el canvi mediambiental provocat pels humans. Encara que la majestuositat de la 
naturalesa queda palesa contínuament, els científics han observat una desaparició 
d'espècies, canvis en l'hàbitat, i la saturació d'agents contaminants en els ecosistemes. 
La mentalitat materialista i la recerca d'explotar la naturalesa pròpia del capitalisme 
asseguren l'acceleració de la destrucció ecològica. Un epitafi similar ha d'arribar a a la 
societat.  
 La primera gran catàstrofe conseqüència dels danys mediambientals 
produïts pels humans alterarà la percepció pública de l'ecologisme revolucionari de 
manera que en lloc de ser classificades com a “terroristes” se'ls i les veurà com a 
heroïnes i herois. Una de les principals declaracions de les ecologistes revolucionàries 
és que els nostres néts i les nostres besnetes no ens preguntaran perquè no ens 
esforcem més a reprimir als ecologistes actius, sinó perquè no ens unim a elles en la 
seva lluita per defensar la natura. 
 El nivell de canvi necessari en la societat humana perquè pugui compartir la 
Terra amb les seves altres habitants espanta a pràcticament tothom que recapaciti 
sobre això. No obstant, els i les ecologistes revolucionàries no se senten atemorides. 
Insisteixen que podem aconseguir arribar a el canvi necessari. La seva perseverança 
està motivada per un sentiment d'esperança en una societat humana que respecti el 
món viu que ens envolta. A pesar del fet que hàgin d'enfrontar-se a atacs violents per 
part dels treballadors de seguretat de les corporacions o que hàgin de sofrir llargues 
sentències de presó, continuen compromeses amb la defensa de la natura. Les seves 



Encenent la flama de l’ecologisme revolucionari 

 11  

pàgines web i les seves declaracions escrites parlen de la importància intrínseca de 
totes i tots els éssers vius, de la nostra responsabilitat pel que fa a la naturalesa, i la 
seva visió de la societat humana en harmonia amb el món natural. L'ecologisme 
revolucionari creu en un futur de pau i prosperitat per a tots i totes les éssers vives. 
 
1.- El terme “mainstream” apareix contínuament en els textos originals escrits en 
anglès. El terme es compost de les paraules “main” que vol dir principal i “stream” que 
es refereix al corrent d'un riu. En català no existeix cap terme equivalent, així que hem 
decidit traduir-lo com “ecologisme de la línia principal”, “ecologisme comú” o “de la 
vessamt principal”. Es refereix a la línia seguida per grups com Greenpeace o Amics 
de la Terra, que es troba en clara contraposició pel que fa a la perspectiva de 
l'ecologisme revolucionari, aquesta contraposició resideix tant en la visió que tenen 
ambdues perspectives del món com en les activitats que porten a terme per a defensar 
la natura. 
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PROJECTAR L'OMBRA D'UN GEGANT 
L'Ecologisme Revolucionari i la seva Implementació Pràctica a Través del Front 

d'Alliberament de la Terra 
 
 
Per Davey Garland 

Som les Elfin, (1) 
Aquells que duen 

L'antorxa i la flama, 
Viure o morir 

I mai rendir-se, 
Som el verí 

De la salvatge pluja de la nostra Mare. 
 

-Extret de “La Nit dels Elfin,” (escrit desprès de la primera Nit de la Terra, el 5 de novembre del 
1992), en Ecowars and Other Poems (Ecoguerres i demés poemes), de Davey Garland. 
 
Llaurant un nou rol 
 Per a discutir la naturalesa de “l'ecologisme revolucionari”, cal comprendre 
com, on i per part de qui són usades les seves idees. Jo ho analitzaré dintre del 
context britànic de la dècada dels 90. L'ecologisme revolucionari es va formar arran 
d'una hibridació d'idees procedents dels camps de l'ecologisme social i l'ecologisme 
profund, i es va dur a la pràctica en les accions dels grups d'Earth First! (EF!) i de 
l'Earth Liberation Front (E.L.F.). Els conceptes claus de l'ecologisme profund –com 
desenvolupar mecanismes tecnològics no dominadors, i la creença que tot té un valor 
intrínsec apareix per primera vegada en els escrits del filòsof (i activista) noruec Arne 
Naess. El treball de Naess, al costat del d'unes altres, il·lustra com la societat moderna 
ha desviat i marginat a les humanes de la naturalesa. L'ecologisme profund afirma que 
per a tornar a unir-nos amb els móns naturals hem de portar a terme un nou procés 
d'autorrealització basat en identificar-nos amb el món no-humà. Earth First! (n de t: 
literalment vol dir “La Terra Primer!”) es va inspirar i va assentar les bases sobre 
aquesta filosofia biocentrista des que va aparèixer per primer cop amb les seves 
campanyes ecologistes el 1980. Les mateixes idees bàsiques mantenia l'E.L.F. quan 
aquest es va escindir de l'Earth First! britànic. 
 L'ecologisme social, per altra banda, aposta per un model d'organització 
social llibertari i descentralitzat que rebutja tota jerarquia, inclòs l'esforç humà de 
dominar la natura. El seu fundador, Murray Bookchin insisteix que els problemes 
mediambientals són problemes socials i no poden ser resolts sense atacar les 
institucions jeràrquiques tals com el patriarcat, les classes socials, el racisme i l'Estat. 
Sobretot, argumenta Bookchin, hem de superar el capitalisme i aconseguir crear 
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comunitats autònomes i descentralitzades que funcionin sota els principis de l'ecologia 
i l'anarquisme. Per Bookchin i els seus seguidors, l'ecologisme profund és una visió 
primitivista, misantrópica i espiritual, la qual cosa afavoreix l'aparició de mètodes 
individualistes per a aconseguir el canvi, en lloc d'afavorir els mètodes socials de canvi. 
És el teixit sociopolític de la nostra societat, un sistema jeràrquic i de poder, el que ha 
de ser derrocat i reconstruït a continuació si volem avançar. Aquest complex projecte 
no és una qüestió de senzillament abandonar una manera d'existència desviat de la 
natura per arribar a una espècie de nirvana espiritual. Els ecologistes socials rebutgen 
una gran part del missatge dels ecologistes profunds, argumenten per exemple que la 
societat no pot desfer-se de la seva evolució tecnològica, sinó que ha d'unir 
harmònicament la tecnologia amb l'ecologia. Tampoc és necessari que la societat 
redueixi la població humana, sempre que desenvolupi formes de producció i consum 
sostenibles. 
 De totes maneres, activistes com Judi Bari i organitzacions com les MOVE, 
un grup radical afro americà, van defensar l'ecologisme profund a l'afirmar que la 
injustícia social i la destrucció ecològica compartien una mateixa arrel. 

 Les creences tant de Bari com dels MOVE suggereixen que 
es pot establir una diferència entre un ecologisme profund social i un 
altre associal. Mentre que els dos rebutgen un enfocament 
antropocentrista, l'ecologisme profund associal no para esment al fet 
que la destrucció ecològica és el resultat d'una practica social en 
concret, i d'unes institucions, o almenys està influït per elles. De la 
mateixa manera, mentre que ni la proposta de Bari ni la de les MOVE 
rebutgen el valor intrínsec de les altres espècies, ambdues a més 
s'involucren en altres moviments socials en defensa dels i les humanes 
(1999, 149-150).  

 Moltes idees tant de la filosofia de l'ecologia social com de la profunda van 
ser decisives a l'hora de dur a la pràctica la resistència per part del moviment 
ecologista radical britànic en els primers anys dels 90. Jo crec que les activistes es 
basaven en ambdós enfocaments, a causa de l'ampli espectre i diversitat de col·lectius 
i persones a les quals el moviment volia atraure. En realitat, es van fer adaptacions per 
a encaixar en les situacions concretes que els activistes estaven experimentant durant 
les accions dels diferents col·lectius. 
 Personalment a mi em va inspirar Bari, i més tard els MOVE, però mai m'he 
sentit atret per les idees de l'ecologisme profund, ja que la meva pròpia història política 
m'ha fet allunyar-me de qualsevol enfocament estrictament biocentrista. Jo em vaig 
sentir fascinat tant per Bari com per Bookchin, encara que en ocasions vaig estar 
confús sobre fins a quin punt em percebia proper a ells. Veient-los retrospectivament, 
estava més prop de Bari i el seu enfocament a favor de dur a la pràctica una 
organització comunitària, abastant tots els temes, ja sigui el de l'alliberament animal, 
de la terra, o de les humanes.  
 En 1994, després de llegir un article d'un activista obrer i ecologista nord-
americà, Orin Langelle (i més tard conèixe'l), es va acabar la meva confusió al llegir 
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sobre l'ecologisme “revolucionari”. Per a gent activa com jo que estaven lluitant en 
molts temes diferents, l'ecologisme revolucionari va unir la divisió entre l'ecologisme 
profund i l'ecologisme social, agafant el millor d'ambdues filosofies: mantenia una base 
teòrica sociopolítica, alhora que també es centrava en la urgència d'establir noves 
relacions amb la natura. L'ecologisme revolucionari era conscient dels molts obstacles 
institucionals (i no només dels personals o ideològics), com el poder de l'Estat que 
hauríem de superar si volíem assolir els nostres propòsits i reconstruïr les nostres 
comunitats. Com Orin Langellw resumeix sobre l'èmfasi holístic d'aquest enfocament: 

L'ecologisme revolucionari reconeix que totes les formes de vida són “iguals” 
i les pràctiques de dominació (entre les quals podem esmentar l'homofòbia, 
el racisme, l'especisme, etc.) són part d'un mateix model de control que 
condueix a l'explotació de tot, la qual cosa inclou el planeta viu i que respira: 
Gaia. Una ferida a una és una ferida a tots (1994). 

 Aquesta cita no només demostra una actitud d'ecologisme profund a 
l'incloure totes les formes de vida i de respectar a tots els sectors de la comunitat (tant 
humans com no humans) que són explotats o reprimits, el seu to polític toca la fibra 
sensible a algú que no necessàriament encaixi en el model tradicional d'ecologista; 
blanca, de classe mitjana, i universitari. Hi havia moltes activistes de classe 
treballadora o d'ambients marginals que es van sentir enlluernades per les lluites 
ecologistes mitjançant campanyes socials i de salut, en les seves comunitats, llocs de 
treball o cases ocupades. Uns altres es van involucrar als temes ecologistes des de les 
seves experiències en el moviment per l'alliberament animal, en el qual lluitaven contra 
la vivisecció o empraven tàctiques d'escamot com la del sabotatge de la caça. Les 
activistes per l'alliberament animal no només estaven més endurides i adobats que 
unes altres que estiguessin participant per primera vegada en un moviment radical. 
Gairebé totes tenien una gran experiència a portar a terme accions directes, i tenien 
una consciència política profunda, però amb un enfocament no dogmàtic, i tenien clar 
que rebutjarien seguir una forma d'oposició prèviament organitzada i tancada, que era 
el que en aquests moments estava fent Earth First! 
 
Més enllà d'Earth First! L'aparició de les ELFin 
 Moltes d'aquestes accions directes més contundents van ser responsables 
d'allunyar a l'Earth Fist! britànic de la seva ingenuïtat política per a passar a un estil de 
major confrontació. Això no va succeïr fins que el moviment ecologista radical va 
aterrar al món real i s’adonà que havia d'actuar segons el seu discurs o perdrien 
credibilitat. La seva habilitat per aparentar ser dures es va veure qüestionada, i 
eslògans com “No Compromise in Defense of Mother Earth!” (2), van quedar en 
paraules buides quan l'EF! britànic va rebutjar reconèixer, per no dir donar suport, un 
dels ecotages més importants ocorreguts a Gran Bretanya. En aquest sabotatge 
ecològic es va destruir la maquinària emprada per a extreure la torba a Thorne Moore, 
Yorkshire. La companyia Fison havia controlat Moore durant alguns anys, i aquesta 
havia estat l'objectiu de moltes campanyes per part de grups ecologistes de la línia 
principal, entre els quals va destacar Friends of the Earth (Amics de la Terra). 
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Immediatament després del sabotatge va estendre's el pànic dintre l'oficina d'Earth 
First! a Londres, les activistes d'EF! es distanciaven en desbandada de l'incident, com 
també ho van fer moltes altres organitzacions ecologistes. 
 Booth (1994) comenta aquesta conjuntura en l'evolució del moviment, fent 
veure com les dues ales van decidir separar els dos tipus diferents d'accions com a 
conseqüència dels fets de Thorne Moore: 

Molt poc després (abril 1992) EF! va convocar una assemblea a Brighton, 
en ella es va acordar entre els dos grups que no era intel·ligent que 
s'ataquessin entre ells, i que EF! adoptaria una política en la qual el 
monkeywrenching (3) no seria ni condemnat ni defensat. Els sabotatges 
serien signats sota les sigles de l'E.L.F. (Earth Liberation Front). Aquesta 
fórmula de distanciament va ser emprada per la tendència manipuladora 
dels eco-buròcrates per a marginar a l'E.L.F., la intenció contrària a la de 
l'assemblea de Brighton.  

 Aquesta “respectable” (o ecocràtica) ala d'EF! molt freqüentment es negava a 
esmentar les accions directes o els sabotatges en les seves publicacions periòdiques o 
en les seves declaracions. Ells preferien l'acció directa no violenta i els mètodes de 
Gandhi, des dels moviments anti-nuclears fins als cercles pacifistes que cada vegada 
influïen més el moviment britànic, allunyant-lo del seu context real cap a problemes 
que estaven succeint a l'altre costat del món. 
 La visió pacifista era una filosofia buida i ingènua. Va cridar l'atenció i va 
animar a la gent a defensar el medi ambient, però li faltava un cos sòlid i profunditat en 
les seves idees, i la seva cultura estava molt allunyada dels temps cruels de la Gran 
Bretanya de Tatcher. L'ecologisme revolucionari és i ha estat per a mi un sentiment 
instintiu, les arrels principals del qual resideixen en la unió amb la comunitat immediata 
de cada una. La dissidència i la reacció van néixer quan la comunitat es va veure 
amenaçada. 
 També és irònic que l'EF! britànic utilitzés una retòrica radical presa 
d'activistes americans com David Foreman i Christopher Ragis, mentre que els 
defensors de lluites socials/ecologistes/per l'alliberament animal de la nostra illa, com 
Edgard Carpenter i Henry SALT, foren oblidades. Necessitem rebuscar en el nostre 
passat i la nostra història de resistència mediambiental per a afermar la nostra pròpia 
identitat d'ecologisme radical, i no obeïr el que ens ordenen alguns personatges 
d'EF!USA o actuar com un satèl·lit seu.  
 Això em va fer concloure que el moviment ecologista radical avançaria millor 
si es centrava en temes que culturalment estiguessin més propers a la gent –com la 
contaminació de l'aigua i de l'aire en les seves pròpies comunitats. Aquesta era la 
manera de motivar als ciutadans que veiessin els problemes que tenien en les seves 
pròpies llars, en lloc d'en temes i lluites que succeïen en altres estats. 
 Aquelles activistes que perseguíem realitzar un pla d'accions més radicals 
miràvem a Europa per a inspirar-nos (i especialment al succeït anteriorment a Gran 
Bretanya), a través de grups com els Autònoms d'Alemanya, el moviment antinuclear 
francès i la Angry Brigade o els Diggers (la “Brigada de la Còlera” i els “Cavadores”) a 
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Gran Bretanya, tots ells eren ignorats per molts nous activistes que es van sentir 
captivats per l'espectacular marató d'EF!USA per a aconseguir l'atenció del públic.  
 La resistència de la gent per aturar la destrucció del planeta no s'assoliria a 
través de les campanyes simbòliques per a preservar la selva que van fer popular a 
EF!. Per això caldria centrar-se en l'enorme programa de construcció de carreteres que 
el govern havia iniciat i que amenaçava amb arrasar centenars de milles de prats i 
camps. Un dels primers activistes anti-carreteres dels 70, John Tyme, va resumir els 
sentiments anti-carretera de molts activistes, especialment d'aquells que, com jo, vivien 
en el camp.  
 Cap dels nostres enemics internacionals han mutilat fins a aquest punt les 
ciutats, perjudicat tant l'economia de la gent i els seus béns, destruït la nostra capacitat 
d'organitzar la vida en les nostres comunitats i reduït la nostra capacitat d'alimentar-
nos per nosaltres mateixos (1978). 
 Aquesta finalitat major de construir una societat nova ens va inspirar a 
contactar amb aquells sectors de la comunitat que no tenien cap relació amb les 
ecologistes; a saber, els empleats que treballaven per a companyies contaminadores o 
en la construcció (n de t: es refereix a construcció de carreteres, cases de luxe en 
antics espais naturals, etc). En una gran manifestació contra la tala de boscos tropicals 
que va tenir lloc a Oxford, per exemple, més de 400 activistes que havien bloquejat 
una indústria fustera es van negar a marxar-se fins que els directius es 
comprometessin a deixar marxar a les treballadores a les seves cases, però sense 
descomptar-los diners del seu sou. De fet, les ecologistes es van reunir amb els 
treballadors als vestíbuls de la companyia. (Garland, 96). 
 L'exemple de construir comunitats de resistència no només provenia de la 
tradició europea, també va emergir dels esforços de l'activista nord-americana Judi 
Bari. Com participant tant d'EF! com de la lluita obrera, Bari va veure que:  

No hi ha la manera que uns pocs individus, dóna igual lo valentes que 
siguin, puguin assolir l'immens canvi social necessari per a salvar el 
planeta. Així que vam començar a organitzar-nos amb gent local, preparant 
juntes els nostres bloquejos a les indústries fusteres i entorn de temes que 
comptaven amb el suport de la gent local. També començarem a construir 
nexes amb treballadores de les indústries fusteres basats en els nostres 
interessos comuns contra les grans corporacions. Conforme creixia el 
nostre èxit, més dones i més gent amb les seves famílies i amb arrels en la 
comunitat van començar a anomenar-se a si mateixes Earth First!ers 
(participants en EF!) en la nostra àrea (1994). 

 L'objectiu era dur a la pràctica la màxima obrera clàssica de: “agita, 
consciencia, organitza,” aplicada als projectes d'accions ecologistes. L'ecologisme 
revolucionari va significar un model holístic per a això, incloent camps que anaven des 
dels drets individuals fins a la biodiversitat. Per a animar a les comunitats a unir-se a 
les campanyes anti-carreteres (entre altres) era essencial que l'ala activa d'EF! 
exposés les seves tàctiques sense adoptar una actitud avantguardista ni 
inqüestionable. Amb freqüència, les activistes debatien les estratègies i els plans per a 
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bloquejar o realitzar sabotatges amb la gent de la localitat, la qual provenia de 
contextos i professions molt variades. Durant les protestes contra la carretera Twyford 
Down un activista va treure a la llum com la gent local “va participar en les protestes 
d'EF!, tant fisicament com subministrant-lis menjar. Quan se li va preguntar on estaven 
els seus fills a una senyora de la localitat, vestida amb un vestit Barbour i unes botes 
Wellington, va respondre que estaven sabotejant algunes màquines de les quals ja no 
caldria preocupar-se” (Wall, 1999).  
 
El pas de la tinta als monkeywrenches 
 Aquest mestissatge d'informació va fer que el moviment fòs menys jeràrquic i 
més autorresponsable. En això també va contribuir la revista Green Anarchist 
(“anarquista verd/a”). Green Anrachist imprimia de forma regular descripcions de totes 
les accions tècniques de bloqueig i les accions de les cèl·lules de l'E.L.F. i de l'A.L.F. 
Green Anarchist va patir les conseqüències d'això, quan arreu del país la policia va fer 
redades a les cases dels escriptors de la revista, però també de les seves lectores, i va 
obrir sis processos judicials per incitació a la violència. El col·lectiu de la revista GA, i 
aquells que simpatitzaven amb EF!, van construir una xarxa de producció i 
comunicació que durant els primers anys d'EF! era capaç de contactar i convocar a 
tots els grups d'activistes quan sorgia quelcom. A la tardor del 1992 van començar a 
aparèixer mitjans d'informació complementaris (pamflets, zines, etc.) com Do or Die 
(4), que pretenien recollir aquelles activitats d'EF! i de l'ELF que eren censurades en la 
publicació oficial d'EF! anomenada Wild (“salvatge”). Més o menys al mateix temps va 
aparèixer Green Revolution (“Revolució Verda”) que tenia un fort missatge 
internacionalista i socialista. A l'abril de 1994, alguns simpatitzants de l'ELF estaven 
venent Terra-ist –una revista confrontativa d'ecologisme revolucionari- en les 
manifestacions i els policies van arrestar a les venedores rondaires. 
 Aquestes revistes no es limitaven a defensar aquest tipus d'accions; elles 
mateixes eren publicacions clandestines il·legals que s'editaven com ho feien els 
partisans, inspirats pels grups de resistència maqui francesos contra els nazis. En 
aquestes revistes es publicaven llistes de noms i adreces de directius de companyies i 
es donaven consells sobre com atacar les seves cases/instal·lacions. La reacció de 
l'Estat fou de completa paranoia, es van gastar milers de lliures en seguretat. En totes 
aquestes publicacions l'ELF i unes altres van endurir la seva crida a l'acció directa a 
través de les Nits de la Terra Internacionals, les quals, encara que es basaven en 
tàctiques d'EF!USA, estaven molt més ben preparades i coordinades. 
 Però a tot això no es podia arribar sense una cultura de resistència, arrelada 
a la filosofia minimalista d'obtenir assoliments polítics amb molt pocs o sense cap 
recurs. Com apunta Jasper: 

El prestar gran atenció als recursos fa que la interacció entre els grups de 
protesta i els seus adversaris sigui menys interessant, ja que els oponents 
generalment conten amb molts més recursos i per això acaben guanyant el 
conflicte. Però el que sí és interessant és com aquells que conten amb molt 
escassos recursos se les apanyen per a assolir els seus objectius malgrat el 
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seu desavantatge –precisament per mitjà de l'estratègia i la cultura (1997, 
297).  

 Aquesta cultura de crear alguna cosa partint de no tenir res, no la vam crear 
únicament observant als moviments polítics que ens inspiraven, sinó que també va 
sorgir de la imatge que teníem de nosaltres mateixos. 
 En els seus comunicats, les activistes de l'ELF s'autodenominaren de moltes 
formes, com Tara and the Sigui Elves (“Tara i els Elfs Marins”), Gandalf, Faradawn, o 
Twinkle Toes the Tooth Fairy (5). Aquesta comèdia també mantenia un costat més 
seriós a l'inspirar a algunes persones a actuar en l'estació d'esquí de Vail, a Colorado, 
a l'octubre del 1998 (Faust, 1998). 
 Els dibuixos i imatges dels manuals de sabotatge regularment recorrien a 
aquestes icones cèltiques/de contes de fades. Així passva per exemple en el manual 
de sabotatge que van batejar el Book of Bells (“Llibre de les Campanes”), el títol de les 
quals es basava en el de Book of the Kells, el conegut manuscrit irlandès en el qual 
apareixien dibuixos dels quatre evangelis. Green Anarchist fins i tot serigrafià 
samarretes en les quals es llegia “I belive in Faeries,” (crec en les fades); el dibuix 
estampat era el d'una fada asseguda sobre un buldózer mentre la destrossava; van fer 
una altra samarreta en la qual es podia llegir la paraula “Terra-ist”, amb la imatge de 
l'ull d'un toro i una llista d'accions reeixides en la part de darrere. 
 El projecte de resistència no podia dependre de la mitologia exclusivament, 
els activistes volien també arribar a la cultura de la televisió i del comic. Fent servir 
personatges familiars de la infància de la majoria de la gent volíem captivar una 
audiència més àmplia. D'alguna forma aquesta estratègia estava emparentada amb la 
tàctica de detournement, o la subversió a través de la imatge, utilitzada per la 
internacional situacionista en la dècada dels 50 i 60. Igual que els situacionistes van 
voler intensificar el conflicte de classes a través de les pel·lícules i manifests les i els 
elfs van desplegar mitjans artístics per a crear una agitació en defensa del 
mediambient. Els missatges de resistència es combinaven amb personatges familiars, 
com Asterix, o el Magic Roundabout (el Tiovivo Màgic), i van ser emprats per les seves 
connotacions alternatives i contraculturals. Un clar exemple és el de finals dels 70 i els 
80 quan els activistes anti-nuclears lluitaven contra la proposta d'edificar una central 
nuclear en Plogoff, al nord de Bretanya. Van incorporar a l'heroi del comic francès 
Asterix en la seva cultura de protesta. També els manifestants contra les carreteres 
van prendre prestat aquest personatge i el van transformar en un campió del moviment 
amb el llibre Astèrix i el Monstre de la Carretera. Van dibuixar al seu amic Obèlix amb 
les sigles ELF escrites en grandària enorme en el seu pit mentre derrotava a l'exèrcit 
romà. 
 A part de l'acció, el comic va fer un gran esforç per fomentar la solidaritat 
entre els treballadors, l'alliberament animal, el feminisme, i els moviments de 
barri/comunitats contra les forces corporatives que s'abocaven contra elles. Alguns 
dels dibuixos dissenyats per a la Nit de la Terra evocaven a la fantasia fins a un punt 
més enllà, utilitzaven diverses figures contemporànies de resistència. Això incloïa a 
Tank Girl, els Jesters foscs, gats negres, o fins i tot el personatge televisiu famós dels 
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60 UFO (n de t: conegut com Alf a Espanya), al que se li van col·locar dues orelles que 
li donaven un aspecte élfic. Aquesta classe de personatges van aconseguir intensificar 
la resistència, van impregnar el moviment amb un ambient carnavalesc, de l'absurd, i 
d'humor. Sense cap portaveu ni oficina de premsa, l'ELF només eren coneguts per les 
seves màscares i les seves pallassades desagradables. Aquest tipus de resistència 
carnavalesca i humorística no solament va crear una exploració de les alternatives 
socials, també va construir una avinguda per als nous desitjos i emocions que no 
sempre es veuen associats a les protestes convencionals i a la resistència (Szerkinsky, 
97). 
 Aquesta carnavalizació d'EF! i de l'ELF va ajudar a suscitar una sensació de 
des/organització, o almenys va ajudar a crear formes horitzontals de prendre 
decisions. Per a aquelles que apostaven per una actitud més revolucionària i militant, 
aquesta des/organització es va barrejar amb l'estil de vida anarquista, i també va 
funcionar amb una gran varietat d'activistes i les seves cèl·lules, contribuïnt a construir 
grups d'afinitat basats en la confiança mútua. 
 El principi que cada membre contribueix en quelcom vital i útil a una lluita, i 
que totes les coses poden ser emprades per a crear estralls o resistència, encaixa amb 
les observacions de Jordan sobre com els grups funcionen millor, en termes de 
jerarquies planes: 

Les jerarquies planes són un concepte ètic. És la creença que qualsevol que 
participa en una des/organització té una mica (no necessàriament el mateix) 
que aportar, i que la coordinació ha de fer el que sigui possible per aprofitar 
el millor de la contribució de cada individu. En la pràctica, això significa 
garantir l'accés a totes les assemblees a tothom, així com deixar espai per a 
la reinterpretació espontània de les accions. Si una xarxa de coordinació és 
realment horitzontal (plana), ningú té cap privilegi a l'hora de prendre les 
decisions; per contra, en qualsevol moment, una decisió pot ser revisada per 
les involucrades. Encara que això pugui suposar pendre importància a la 
coordinació enfront de la des/organització, assegura que les decisions 
preses no acabaran amb la improvisació (2002, 69- 70).  

 Les nocions anarquistes de la des/organització ja estaven presents en la 
resta d'Europa i bé assentades en molts dels grups d'acció directa que aquí existien, 
especialment en el moviment antinuclear. Van deslligar la imaginació de companys 
ecologistes que, ans al contrari que els britànics, estaven molt més disposades a 
utilitzar tàctiques de confrontació i formes més extremes de sabotatge. 
 
Fent-se internacional  
 La difusió de l'acció directa ecologista a altres països europeus era essencial 
per a l'E.L.F., especialment perquè aquest tipus d'accions i actitud estava esblaimant-
se a Gran Bretanya, estava sent substituïda pel pixiening (“fulletejant”), un nou terme 
per a sabotatges anònims (que realment tenien un impacte molt feble). Les elfes creien 
que si augmentaven les accions a Europa revifarien la flama al Regne Unit, pel que es 
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van esforçar a enfortir els seus contactes, els quals eren per aquell temps molt limitats 
i febles. 
 El primer país fora del Regne Unit en el qual va aparèixer l'E.L.F. va ser 
Holanda. A la tardor del 1993, els elfs van acudir a les oficines de la revista NN, una 
publicació anarquista bisetmanal amb una “oficina” situada en el centre d’Amsterdam, i 
van explicar la seva història. Els participants en la revista es van veure atrets per 
accions com la de Twyford Down a més de per l'enfocament que mantenia l'E.L.F. en 
relació amb els moviments socials. 
 Aquesta entrevista hagué de deslligar la imaginació dels activistes 
holandesos, ja que poques setmanes després, a Halloween, una ocasió de bon auguri 
per als elfs, va començar la Nit de la Terra amb la destrucció d'un tanc petrolífer a 
l'aeroport de Schipol, a Amsterdam. Durant diverses nits es van portar a terme 
diverses accions per tot el país, en elles es van atacar laboratoris de vivisecció, cotxes, 
companyies petrolieres, etc. Aquestes accions van començar una tendència que 
durant 18 mesos s’anaren estenent per altres països europeus, i que es comentaven 
en revistes radicals. Entre els països en els quals les elfes van actuar es troben: 
Finlàndia, Alemanya, Polònia i la Republica Txeca. Aquestes noves xarxes van assolir 
molts objectius, com destruir maquinària destinada a la construcció o estacions 
petrolíferes. 
 El que era més important pel moviment europeu era que l'E.L.F. va revifar el 
debat sobre la necessitat de crear un front comú que perseguís l'alliberament de les 
persones, els animals, i la terra (6). Conseqüentment feien una crida a la solidaritat 
amb lluites que s'estaven portant a terme en països en vies de desenvolupament, 
incloent la resistència Zapatista enfront del govern mexicà, o les batalles de les tribus 
Ogoni de Nigèria enfront de les contínues agressions de Shell Oil (Garland, 1998). 
Moltes d'aquestes accions van desembocar en altres accions posteriors i sens dubte 
van inspirar l'emergència de noves sabotejadores als EUA. 
 
Abraçant la fosca: nous mètodes per a un nou mil·lenni 
 En una revisió tan breu ha estat impossible aprofunfir un anàlisi detallat de la 
natura i significat de “l'ecologisme revolucionari” tal com va emergir a la Gran Bretanya. 
S'ha aconseguit mostrar que per a unes poques de nosaltres, per a mi particularment, 
la barreja entre l'ecologisme profund i l'ecologisme social va ser el combustible que va 
encendre el foc de la resistència contra tota forma d'opressió.  
 Al combinar-se els valors ecologistes amb una política anarquista l'E.L.F. 
sobresortí, perquè cap altre grup estava disposat a arribar tan lluny, a acceptar un risc 
tan alt, i a declarar una guerra oberta contra aquells que pretenguessin acabar amb la 
terra i als seus habitants. 
 L'E.L.F. era la nova resistència que anhelàvem que sorgís, i la qual desitjo 
que continuï la lluita allà on altres enfocaments han fracassat o han traït els seus 
valors. Malgrat no ser un moviment social en el sentit defensat per Bookchin i altres 
ecologistes socials, el missatge ecologista i anarquista de l'E.L.F. és revolucionari fins 
a un punt que ningú abans s'havia atrevit (a part probablement de MOVE) a l'emprar 
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tàctiques tan radicals o a l'albergar a punts en les seves lluites i causes. La seva 
estructura composta per cèl·lules inconnexes i les seves tàctiques de sabotatge de 
“hit-and-run” (atacar i fugir) van inspirar que es radicalitzessin altres moviments socials. 
Alguns de nosaltres veiem l'E.L.F. com una eina imprescindible per al moment actual, 
perquè “negociïn” amb les forces apilades contra nosaltres. 
 La forma de lluitar de l'E.L.F. està emparentada amb les tàctiques i l'esperit 
del grup O.R.C.A. de Paul Watson (7) i els Sea Shepherd Conservation Society, les 
quals van enfonsar i van destruir part de les flotes de baleneres d'Islàndia i Noruega. 
Tot i que les accions de Watson són condemnades per molts grups de la línia principal 
oposats a la caça de balenes, entre ells Greenpeace, ell segueix fidel al seu principi 
que no es pot negociar/trair davant tanta devastació de la terra i quan hi ha tant en joc. 
 Al combinar aspectes de l'ecologisme social i de l'ecologisme profund podem 
crear una política, ètica, identitat i forma de vida radical en defensa de les/els animals, 
la biodiversitat i el medi ambient, alhora que s'ataca el sistema capitalista mundial, que 
es basa en la cobdícia i l'explotació. L'E.L.F. ha dut a la pràctica aquest plantejament 
hol·lístic i inclusiu. Es manifesta obertament en la literatura de la Nit de la Terra la 
necessitat que tots els grups –des dels antipatriarcals, i obrers, fins als d'alliberament 
animal o contra l'energia nuclear- s'uneixin i treballin juntes. La unitat significava, 
almenys per a mi, combinar l'ecologisme social i el profund, tant com unir grups 
discordants en una lluita comuna.  
 Dins el cor d'un/a elf/a resideix un sentiment vital: una ferida a un/a és una 
ferida a totes. L'E.L.F. ha volgut alimentar aquesta postura mitjançant les seves moltes 
activitats. L'ecologisme revolucionari, de totes maneres, no tracta només de l'acció, és 
una filosofia caracteritzada per la humilitat cap a la naturalesa, la creativitat, 
l'antidogmatisme i l'humor, alhora que s'empren les postures anarquistes per a oposar-
se a les corporacions i a l'Estat. En un món que es centra a destruir la natura i a si 
mateix, aquests trets, al costat de l'esforç per assolir una nova cultura de resistència, 
són vitals. 
 Les eines de resistència estan canviant ràpidament, amb l'hacktivisme i altres 
mètodes tecnològics que cada vegada estan sent més emprats per a minar els plans 
de les corporacions i de les polítiques governamentals. Les elfes segueixen aquí, 
encara que les nits siguin ara minsament més llargues, ja que el ciberespai les 
proveeïx d'unes hores d'ombra i foscor extra perquè puguin portar a terme les seves 
activitats, i els permeten ser més eficients del que mai podrien ser amb una clau 
anglesa (“monkeywrench” ) o altres eines molt usades pels sabotejadors. 
 L'E.L.F. està evolucionant, i probablement emprarà i desenvoluparà nous 
mètodes com el cybertage, però sempre estarà en defensa de la natura (Langelle, 
1994), lluitant contra l'ecocidi de les corporacions per qualsevol mitjà que sigui 
necessari (excepte la violència física).  
 Si he de resumir el que és l'ecologisme revolucionari, llavors diria que és com 
el personatge de Scaramouche, la personalitat dual d'actor i venjador. Ella/ell pot ser el 
tendre, la pallassa, l'escriptora, el timador, el poeta i la pintora amb el món com el seu 
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escenari, però el seu ganivet és tan mortífer com el seu enginy. Sabatini (n de t: 
l'escriptor de l'obra Scaramouche) ens descriu de forma encertada: 

Va néixer amb una gràcia i una sensibilitat que va tornar boig al món. I 
aquest va ser el seu patrimoni.  
 

 
1.- “Elfin” és una fraternitat entre membres de l'E.L.F. Es podria traduir al català com 
els/les “elfets/es”.  
2.- Aquesta va ser una frase molt utilitzada pels moviments ecologistes radicals, però 
també el terme “No Compromise” ha estat usat en altres lluites, especialment en el 
moviment per l'Alliberament Animal. De fet, una de les revistes i pàgines web més 
“importants” és www.nocompromise.com. El terme “compromise” significa: solució 
negociada; efectuar concessions; posar en perill; trair; etc. Per això, la frase “No 
Compromise in Defense of Mother Earth!” podríem traduir-la com “Sense negociació 
en la defensa de la Mare Terra!”. 
3.- Monkey wrench vol dir “clau anglesa; monkeywrenching, per tant, es refereix a 
sabotatges portats a terme per grups d'escamot. Entre aquest tipus de sabotatges 
ecologistes solen incloure's alguns de “petita envergadura” com ficar sorra en el dipòsit 
de gasolina de la maquinària utilitzada per a destruir el planeta. No s'inclouen incendis 
o altres formes de sabotatge més “agressiu” dins d'aquest terme. 
4.- Do or Die (“Actúa o Mor”) és una publicació periòdica en format llibre que contiua 
imprimint-se en l'actualitat. En castellà hi ha traduït almenys un article que va ser 
publicat en el número quatre de la revista Sobras y Cizallas i que està recollit en 
www.accionvegana.org. Es tracta d'una entrevista molt interessant realitzada per Do or 
Die a Rod Coronado.  
5.- Twinkle Toes és un fada que podríem dir que equival al Ratoncito Pérez a Espanya, 
però la llegenda de la qual porta un missatge que els nens han de rentar-se les dents i 
cuidar-se'les.  
6.- Malgrat que Acción Vegana no comparteix aquesta postura d'utilitzar “persones” i 
“animals” com termes contraposats hem decidit respectar-la. Considerem que cada 
animal és una persona. Acción Vegana no coincideix en tot el que es publica en la 
seva pàgina web ni en aquest llibre, tanmateix, vam intentar respectar el text original 
fent una traducció el més exacta possible.  
7.- Grup que defensa la conservació dels oceans i els seus habitants. 
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Un activista practicant el monkeywrenching 
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L'ESPURNA QUE ENCENGUÉ LA FLAMA 

L'Evolució del Front d'Alliberament de la Terra 
 
 
Per Noel Molland 
 
 L'any 2005 el FBI va afirmar que l'Earth Liberation Front (ELF) era la major 
amenaça de terrorisme domèstic, responsable de més de 1200 “incidents criminals” i 
desenes de milions de dòlars en danys a la propietat. No obstant això fa deu anys 
pràcticament ningú a Amèrica havia escoltat mai parlar del Front d'Alliberament de la 
Terra. Com es desenvolupà aquesta amenaça?; Quina és la seva història?; i Què és el 
que persegueix el Front d'Alliberament de la Terra?  
 
Arrels en l'Ecologisme Profund 
 El 1972 l'activista i filòsof noruec Arne Naess va teixir la filosofia ecologista 
coneguda com Ecologisme Profund. En essència, l'Ecologisme Profund sorgeix de 
l'antic reconeixement que les/els humans són simplement una espècie més entre les 
moltes que habiten el planeta, i que totes les espècies, tant plantes com animals, tenen 
un valor intrínsec i mereixen un respecte igualitari. 
 El 1980, un petit grup d'ecologistes americanes que compartien les idees de 
l'Ecologisme Profund van formar “Earth First!”, un moviment que literalment col·loca 
“les necessitats” ecològiques del planeta Terra per sobre dels interessos humans, 
substituint l'antropocentrisme pel biocentrisme. Earth First! aviat va passar a ser 
sinònim de grans protestes amb una estructura descentralitzada, desobediència civil, 
ecotatges, i acció directa. Com a moviment jove tant en la seva filosofia com en les 
seves tàctiques, Earth First! es va fer molt conegut i es va estendre ràpidament pel 
globus, arribant a la Gran Bretanya el 1991.  
 
L'Earth First! britànic 
 Durant el 1991, l'opinió pública britànica estava alarmada amb temes 
mediambientals com l'Encefalopatia Espongiforme Bovina (el Mal de les Vaques 
Boges), els CFCs danyant la capa d'ozó, i l'escalfament global. Més i més gent estava 
adoptant una alimentació vegetariana i en la política nacional es tractava fins i tot el 
tema de la protecció del medi ambient, Els Verds d'Anglaterra i Gal·les van obtenir el 
15% dels vots durant les eleccions parlamentàries europees del 1989.  
 No obstant la conscienciació popular sobre el mediambient, moltes eren les 
que trobaven els camins establerts de l'ecologisme com quelcom bastant frustrant. 
Grups com Greenpeace tenien una estructura centralitzada i focalitzaven les seves 
activitats a aconseguir fons, fins al punt que estaven més preocupats en els diners 
d'algú que en la seva aportació com a activista. El sistema polític establert era un 
atzucac per als i les joves i il·lusionades ecologistes. 
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 La gent es sentia frustrada pels obstacles que contínuament silenciaven les 
veus ecologistes dintre del sistema polític britànic, i aquesta frustració era generada 
per la falta d'oportunitats de la gent per a participar de forma activa en grups 
consolidats com Greenpeace, a part d'aconseguir fons perquè els “professionals” 
poguessin fer les seves accions. D'altra banda, estava el fet que en 1991 moltes 
persones amb idees ecologistes s'havien involucrat en protestes contra la Guerra del 
Golf, la qual cosa les va ajudar a introduir-se en els moviments polítics alternatius. Així 
que, quan Earth First! arribà a la Gran Bretanya amb una actitud no jeràrquica de 
“t'importa el planeta?” “D'oncs fès alguna cosa!”, es van topar amb una gran quantitat 
de persones interessades i amb il·lusió.  
 L'Earth First! britànic no només volia aturar la destrucció mediambiental –va 
intentar desfer alguns dels estralls que ja havien succeït. Segons un extracte d'un dels 
primers pamflets que EF! va fer a Gran Bretanya: 

Earth First! No creu que sigui suficient amb preservar els últims baluards 
naturals. Hem de reconstruir els boscos, prats i pantans que una vegada 
havien cobert aquesta terra i reintroduïr les espècies perdudes com el llop, 
l'ós i el senglar. No n'hi ha prou amb oposar-se a la construcció de noves 
carreteres, al desenvolupament industrial i a l'expansió urbana. Hem 
d'alliberar la Terra!  

 EF! tenia un propòsit, i molta gent volia participar en ell, així es va convertir 
en el moviment social britànic que més ràpidament estava creixent per aquell temps.  
 
Els primers anys 
 Quan Earth First! va començar a la Gran Bretanya les seves accions 
generalment eren petites, i a escala local. Per exemple, Mid-Somerset Earth First! 
sempre estaven intentant tenir un impacte a escala nacional, i en menys d'un any 
després de la seva aparició, l'Earth First! britànic va començar a aparèixer en els diaris 
nacionals com a conseqüència de la primera protesta britànica contra les carreteres, 
va ocórrer a Twyford Down, Hampshire. Twyford Down era exactament el que els 
activistes britànics estaven esperant i va actuar com un imant gegant pels quals més 
tard es convertirien en ecoactivistes. Literalment centenars de persones de tota Gran 
Bretanya es van desplaçar fins a Twyford Down per protestar contra la destrucció de 
l'hàbitat natural i oposar-se a la construcció d'aquesta nova carretera. Les protestes 
van deslligar la imaginació de les manifestants, dels periodistes i també de la policia.  
 Inicialment Twyford Down va començar amb les protestes clàssiques els 
caps de setmana. La gent acudia, cridaven i corejaven frases, xiulaven, tocaven 
tambors i intentaven ocupar quelcom (encadenant-se a un buldózer o tancant-se en 
alguna companyia petroliera) fins que eren arrestades o simplement tirats a batzacs 
per la policia. La gran quantitat de persones que acudien a les manifestacions de 
Twyford Down van fer que ràpidament les protestes dels caps de setmana passessin a 
realitzar-se diàriament. Llavors algunes van decidir establir un campament fix, 
denominat The Dongas, i la creació d'aquest campament va actuar com un precursor 
del que serien joves activistes. 
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 El campament Donga no solament oferia a la gent l'oportunitat de viatjar 
llargues distàncies per a acudir a les manifestacions, sabent que tindrien algun lloc on 
quedar-se a dormir, el campament també va servir com a camp d'entrenament on la 
gent desenvolupava noves habilitats i aprenia noves tàctiques. Les estratègies 
emprades per l'Earth First! britànic per aquell temps incloïen tot el que anava des 
d'assegudes i bloquejos (encadenar-se) fins a sabotatges de maquinària.  
 Encara que finalment es va perdre la batalla de Twyford Down, va ajudar que 
s'establís un ecologisme radical descentralitzat a Gran Bretanya, i va demostrar a les 
autoritats que l'EF! britànic era una nova força la qual haurien de bregar. 
 
Sorgeix el Front d'Alliberament de la Terra 
 El 1992, mentre s'estava duent la campanya a Twyford Down, l'Earth First! 
britànic va tenir la seva primera trobada nacional, a Brighton. En la trobada alguns van 
argumentar que EF! s'estava fent tan popular com a moviment que tothom havia 
d'assegurar-se que no pogués ser vinculat amb activitats il·legals, així continuaria 
estant bé vist per la gent. En realitat, aquestes persones el que volien era distanciar-se 
elles mateixes de les tàctiques de l'ecotatge il·legal que estaven començant a anar de 
la mà d'algunes accions d'EF! 
 Tot i que no tothom va estar d'acord amb aquesta proposta, finalment es va 
acceptar que l'Earth First! britànic es centraria en manifestacions multitudinàries i en 
les tàctiques de desobediència civil. Si algú volgués portar a terme ecotatges, això ho 
farien sota un nou nom –el d'Earth Liberation Front (E.L.F.). 
 El nom d'Earth Liberation Front va ser escollit com una còpia del ja establert 
“Animal Liberation Front” (A.L.F.) que va néixer a Anglaterra el 1976. L'A.L.F. estava 
format de petites cèl·lules autònomes que portaven a terme accions il·legals no 
violentes contra els explotadors d'animals. Els fundadors de l'E.L.F. volien que els 
ecologistes radicals funcionessin sota les mateixes bases i tinguessin un nom similar, 
amb l'esperança que la gent instantàniament entengués com operava l'E.L.F. i quines 
eren les seves finalitats. 
 Com passava a l'A.L.F., les pautes de l'E.L.F. deixaven clar que les seves 
accions eren de naturalesa no-violenta, s'atacarien les propietats dels explotadors, 
però no als explotadors, per a eliminar o debilitar la seva capacitat de produir dany a 
les animals o a la Terra. Les seves tres metes eren: 

• Causar els majors danys econòmics possibles a aquells que s'enriquien a 
costa de la destrucció i l'explotació de l'entorn natural.  

• Treure a la llum i conscienciar al públic sobre les atrocitats que es cometen 
contra la Terra i contra totes les espècies que viuen en ella.  

• Prendre totes les precaucions necessàries per a no ferir a cap animal (ja 
sigui humà o no humà). 
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 Qualsevol acció que es portés a terme per a aturar la destrucció ecològica 
que seguís les pautes esmentades podia, si així ho volien qui l'havien realitzat, ser 
considerada com una acció de l'E.L.F. 
 El motiu pel qual els fundadors de l'E.L.F. estaven tan interessats a veure 
aquest moviment assentat a Gran Bretanya pot comprendre's si ens fixem en els 
esdeveniments que estaven succeint al país aleshores. L'Earth Liberation Front (o les 
elfes, com són conegudes) afirma que les activitats del tipus de les quals portava a 
terme Earth First! mai podran ser tan contundents enfront dels explotadors de la terra. 
Els/les joves elfes afirmaven que les grans manifestacions i la desobediència civil 
tenen un espectre limitat i que tard o d'hora el sistema legal es posa del costat dels 
violadors de la Terra i de les destructores del mediambient.  
 Per exemple, al novembre del 1993 les activistes contra les carreteres van 
ser capaces de paralitzar la construcció de la M11 durant més d'un mes quan es van 
asseure -en una cabanya d'arbre- - a la copa d'un castanyer de 300 anys. Però 
finalment i innevitablement, el sistema legal es va engegar contra els activistes i el 7 de 
desembre del 1993, 200 oficials de policia, 150 treballadors contractats, i dotzenes 
d'oficials del Sheriff de Londres van arribar per a llançar als tres activistes de la 
cabanya. Els policies van fer un cercle al voltant de l'arbre i les activistes van ser 
arrencades d'un a una de l'arbre. 
 Amb un sistema legal que tan clarament s'aixecava contra els activistes no 
es podia fer gaire –almenys legalment. Una vegada que havien abatut als tres 
activistes, els va costar aproximadament tres minuts matar a aquest immens arbre 
centenari –un acte terrible de destrucció mediambiental portat a terme pel departament 
de Transport.  
 Conscients que les accions dels manifestants legals sempre estan limitades 
pel camí que els marca la llei, els elfs afirmaven que les accions il·legals són 
necessàries per a enfortir el moviment d'eco-resistència. Les elfes tenien esperances 
que les accions il·legals contribuïssin al moviment per l'alliberament de la Terra al 
mateix temps que accions similars havien potenciat el moviment per l'alliberament 
animal. Així que, en lloc de bloquejar les carreteres, l'E.L.F. incendiava les carreteres. 
En comptes d'asseure's davant un buldózer, els elfs destruïen la màquina.  
 En efecte, les elfes volien convertir-se en un eco-ALF que faria el que fòs 
necessari per a salvar el planeta i els seus habitants. Com l'A.L.F, el Front 
d'Alliberament de la Terra s'oposa a emprar la violència física contra les seves 
oponents, però no considera el sabotatge econòmic com quelcom violent. Per contra, 
ho veuen com la forma més efectiva de manifestar-se i oposar resistència davant de la 
destrucció de la Terra. 
 Una cop sorgit el concepte d'E.L.F., les seves integrants de seguida el van 
consolidar com un moviment real. En els primers dies les accions de l'E.L.F. eren 
petites i el seu impacte era major pels debats que generaven que per les seves 
conseqüències immediates. Per exemple, durant la campanya de l'Earth Fist! britànic 
de Mahogany Means Murder (1) a inicis dels 90, els elfs es barrejaven amb la gent 
d'EF! mentre les activistes d'EF! prenien els edificis i desplegaven pancartes, els elfs 
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estaven ocupats segellant els panys dels edificis que els activistes d'EF! estaven 
ocupant. 
 De forma semblant, durant principis dels 90, la cadena de supermercats 
Sainsbury´s estava demanant permisos per a construir un nou supermercat als afores 
de Yeovil, a Somerset. EF! va respondre a això ocupant un supermercat buit en el 28 
centre de Yeovil para cridar l'atenció sobre el fet que ja havia un edifici construït que 
perfectament podia ser emprat. EF! a més va començar una campanya nacional contra 
Sainsbury´s que incloïa manifestacions arreu del país. L'E.L.F., desitjós d'ajudar als 
seus germans i germanes d'EF!, es van unir a la campanya i van començar a realitzar 
moltes accions petites com entrar als seus supermercats, omplir un carret de carn 
congelada, i després deixar que es descongelés en una part càlida de l'establiment. A 
part d'aquestes accions “simbòliques”, l'E.L.F. va portar a terme un atac incendiari en 
un supermercat al sud d'Anglaterra. Sainsbury´s es va donar per vençut i no va 
construir el supermercat. 
 
La Nit dels Innocents, abril del 1992 (2)  
 Una altra eina emprada per l'Earth Liberation Front durant els seus primers 
dies era fer “les Earth Nights” (Nits de la Terra). Els elfs britànics es van assabentar 
que els eco-activistes a Austràlia tenien “les Earth Nights”, es tractava d'acordar una nit 
perquè diferents grups portessin a terme ecotatges. A l'E.L.F. li va agradar la idea de 
les Nits de la Terra i van decidir importar-les a Europa.  
 L'1 d'abril del 1992 es va fixar que seria la Nit de la Terra del Dia dels 
Innocents de l'abril. Aquesta va ser una de les primeres Nits de la Terra i les elfes 
volien emprar-la per a demostrar que anaven en serio. Aquella nit l'Earth Liberation 
Front va atacar Fison´s, una companyia turbera a la qual s'acusava d'estar destruint 
les zones pantanoses d’Hatfield i Thorne Moors. Els elfs van atacar la propietat de 
Foson´s i van destrossar un bon nombre de bombes, camions i altra maquinària. Les 
pèrdues causades es van estimar entre 50.000 i 75.000 lliures (85.000-130.000 $). 
Abans de l'acció de l'E.L.F., s'estava portant a terme una campanya legal –per part del 
grup de la línia principal Friends of Earth/Amics de la Terra-. En aquesta campanya 
legal s'havia estat demanant durant dos anys als jardiners que boicotegessin els 
productes fets amb torba, però això havia tingut un efecte mínim i l'ELF esperava que 
la seva acció donés un nou èmfasi a la campanya contra la torba. Un comunicat 
publicat en la revista Green Anarchist mostrava el que volien els elfs: 

“Totes les torberes han de ser respectades per complet, en benefici de les 
plantes, dels animals i dels nostres fills. L'acte cínic de deixar que s'extregui 
un poc de torba no és bona idea. S'hauria d'estancar l'aigua i la torba 
s'assecaria i morirà tret que es respecti totalment. FISONS HA D'ANAR-SE 
D'AQUÍ – ARA!”  

 Aquesta acció de l'E.L.F. és important en la seva història, perquè és una de 
les primeres accions de l'ELF que es va portar a terme independentment de cap 
campanya d'EF! va provocar una elevada quantitat d'estralls i va emprar un comunicat. 
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Els comunicats públics de l'E.L.F. 
 Aconseguir comentar totes les accions de l’Earth Liberation Front a Gran 
Bretanya i Europa és gairebé impossible perquè les elfes europees en molt poques 
ocasions usen comunicats. Amb bastanta freqüència fan servir l'estratègia d'atacar i 
fugir sense deixar cap pista sobre qui ha fet les destrosses. Des del punt de vista de la 
seguretat això és quelcom molt astut, ja que quantes menys pistes deixi una activista 
menor és la probabilitat que sigui atrapada. Però des del punt de vista del cronista això 
significa que és molt difícil seguir l'evolució de les accions. Els activistes de l'E.L.F, si 
s'autoatribuïxen les seves accions, moltes vegades empren noms distints al d'E.L.F. 
per a evitar càrrecs per conspiració. 
 El que sí se sap és que durant els primers anys van donar grans passos 
perquè es consolidés com moviment. Els elfs britànics van entrar en contacte amb gent 
afí d'Europa, difonent el missatge del seu moviment. Alguns dels països especialment 
atacats per aquestes “missioneres” de l'ELF van ser França, Espanya, Alemanya i 
Holanda.  
 
L'E.L.F. passa a ser internacional 
 El Front d'Alliberament de la Terra va estendre’s molt ràpidament per Europa. 
Per a esmentar només algunes de les seves primeres accions, l'E.L.F. a Holanda va 
atacar l'aeroport d’Amsterdam, va causar danys en cotxes de directius de companyies 
que explotaven a la Terra i/o als animals, va derrocar torres de caça, i va atacar 
laboratoris d'experimentació amb petroli. En un bosc proper a Frankfurt, Alemanya, les 
elfes van atacar una companyia de dragatges que s'ocupava de destruir el bosc i 
preparar el terreny perquè es produís l'expansió de la ciutat sobre la natura, mentre 
que a la resta d'Alemanya els activistes atacaven Mc Donald´s, torres de caça, i grups 
polítics neo-nazis. Fins i tot a Rússia va aparèixer un article sobre un grup que es feia 
anomenar “les Brigades Radicals en Defensa del Mediambient”, aquest grup havia 
destrossat set buldózers a l'àrea de Kalingrad.  
 La resposta policial davant la ràpida emergència del moviment de l'E.L.F va 
consistir en difamar sobre el Front d'Alliberament de la Terra assegurant (falsament) 
als mitjans d'informació que estaven col·locant paranys mortals pels obrers de la 
construcció. El 1994, les autoritats holandeses van fer constar que els ecotatges que 
s'estaven portant a terme al seu país eren obra dels elfs britànics, que es desplaçaven 
pel mar del Nord. L'E.L.F. britànic va respondre (en publicacions alternatives) que les 
holandeses eren més que capaces d'actuar per si mateixes. Més tard, aquell mateix 
any es va demostrar que el que deien les activistes britàniques era cert quan la policia 
holandesa va arrestar a un home holandès, Paul S., que va passar a ser el primer pres 
de l'Earth Liberation Front. 
 Al jutjat, Paul S. va ser acusat de realitzar una campanya de sabotatges 
contra la construcció de carreteres que fins al seu arrest havia durat 18 mesos. Degut 
al fet que Paul no va voler donar cap motiu polític pel qual havia portat a terme els 
sabotatges a part de dir que li importava el mediambient, el govern holandès va 
intentar declarar-lo malalt mental. Afortunadament, aquesta cínica treta va fracassar i 
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Paul va complir una sentència de 3 anys en lloc d'ingressar en un centre psiquiàtric. 
L'empresonament de Paul S. no va espantar a l'E.L.F., i al seu lloc, moltes van veure el 
que li havia succeït a Paul com un motiu per a duplicar els seus esforços.  
 
L'acció directa arreu del món 
 Al 1993 i 1994 es produí un gran brot de les accions directes radicals 
ecologistes arreu del món. A Escandinàvia els ecoactivistes van començar a atacar les 
construccions de carreteres. Un grup alemany que es feia dir Els Talps va aixecar una 
via de tren i va excavar túnels sota una carretera amb la finalitat d'evitar que un convoi 
nuclear viatgés per carretera o amb tren. Els túnels sota la carretera es dissenyaven 
de manera que els vehicles normals poguessin creuar per sobre d'ells sense 
problemes, però que s'enssorressin si els sobrepassava un convoi nuclear de 
centenars de tones. Activistes de Nova Zelanda feien pintades en defensa dels boscos 
a les façanes dels Mc Donalds. En una acció es va arrestar a un ecologista 
neocelandés i se'l multà per travessar la finestra d'un Mc Donalds amb un maó en 
protesta per la seva participació en la deforestación de la selva. I a Austràlia, dos 
activistes que es feien anomenar el Front Popular del Pacífic van incendiar l'ambaixada 
francesa com protesta a les proves nuclears que França estava portant a terme en el 
Pacífic Sud (3). 
 
La policia contraataca 
 El 1995 l'ecologisme radical a Gran Bretanya estava arribant a nivells més 
alts. Durant una “invasió” massiva (4) a Whateley Quarry, Somerset, Anglaterra, la 
gent va incendiar sense amagar-se la maquinària per a construir una pedrera. A l'abril 
de 1995 les sabotejadores van accedir i van atacar fins i tot les oficines centrals del 
Departament de Transport de Londres, i van destrossar més de 100 ordinadors.  
 Davant la creixent acceptació de l'acció directa ecologista, unit al fortíssim 
impacte de les accions del Front d'Alliberament Animal (la policia estimava que a Gran 
Bretanya l'A.L.F. realitzava cinc accions de mitjana cada nit), la policia va respondre 
efectuant una sèrie de redades en les cases de coneguts activistes per l'alliberament 
animal i de la terra. Durant el 1995 la policia britànica va fer un total de 55 redades, fins 
i tot van entrar a la casa d'un home a Itàlia, al que investigaven per activitats de l'A.L.F. 
i de l'E.L.F. 
 Aquestes activitats molestes de la policia van ser enteses com que 
“escoltaven campanes i no sabien d'on provenia el soroll” i com que volien recol·lectar 
informació, però també van preparar el terreny per a portar a terme una sèrie de 
redades simultànies durant l'alba del 16 de gener del 1996, contra sis homes, contra 
els quals es va presentar càrrecs per cometre una conspiració al llarg de cinc anys 
amb la finalitat d'incitar a la gent que participés en accions directes per l'alliberament 
animal i de la Terra (5). Conseqüentment el 1997, després d'un llarg i complicat judici, 
tres d'aquests homes van entrar a la presó per “Conspirar per a Incitar a Persones 
Desconegudes a Cometre Actes Criminals”, i cada un d'ells va ser sentenciat a tres 
anys de presó.  



Encenent la flama de l’ecologisme revolucionari 

 31  

 
La repressió a Europa  
 Alhora que es reprimia als activistes a la GB, repressions semblants tenien 
lloc per Europa. En 1997 la policia holandesa va fer una redada en les oficines d'una 
revista ecologista radical, Ravage (arrasar), després que publiqués un comunicat de 
premsa que els havia enviat el Front d'Alliberament de la Terra. Els autors del 
comunicat es feien responsables d'haver fet explotar una bomba en un edifici buit 
propietat d'una companyia alemanya que abocava residus tòxics. A Finlàndia, es va 
forçar el tancament temporal del Grup de Suport al capdavant d'Alliberament Animal, 
quan la policia va emprar un parell d'incendis de l'A.L.F. per a acusar i intimidar a 
activistes conegudes. 
 Malgrat d'aquests actes repressius les accions van continuar, admetent la 
seva derrota el govern britànic va anunciar que el seu pla de construcció de carreteres 
s'anava a paralitzar perquè el govern no podia permetre's les despeses que suposava 
el desplegament policial per a les protestes dels “anti-carreteres”, i vigilar les 
instal·lacions i la maquinària perquè no es produeixin més ecotages. Per exemple, es 
va dir que els costos destinats a la vigilància i control de les protestes que es van 
portar a terme en Newbury van superar els 20 milions de lliures (uns 35 milions de 
dòlars), i el govern no podia permetre's seguir mantenint aquests immensos costos.  
 
Les eco-accions continuen  
 No obstant de la repressió policial per tota Europa, les eco-activistes 
europees i escandinaves van continuar el seu treball. A Finlàndia l'E.L.F. va atacar 
maquinària per a la construcció de carreteres, instal·lacions petrolieres i Mc Donald´s. 
A Itàlia, ecosabotejadors que es feien denominar “Els Llops Grisos” van arrencar les 
línies d'electricitat de les vies de tren d'alta velocitat dels Alps del nord d'Itàlia. 
Activistes a Espanya van tallar els cables del polèmic embassament d'Itoiz, paralitzant 
les obres durant 12 mesos. A Irlanda, el Gaelic Earth Liberation Front va atacar camps 
de cultius modificats genèticament. Un home a Suècia va ser acusat d'incitar a la 
violència després que suposadament publiqués un manual de com sabotejar la 
maquinària emprada per a construir carreteres. Mentre a Polònia els ecoactivistes van 
destruir una estació d'esquí en construcció que amenaçava un àrea forestal. Per tota 
Europa els activistes havien començat una cadena d'activitats per l'alliberament animal 
i de la terra que ja ningú podria paralitzar. 
 
L'ecotatge a Amèrica  
 A mitjans dels 90, les activitats de l'Earth Liberation Front europeu eren 
comentades en publicacions simpatitzants d'EUA i Canadà. Així que era inevitable que 
en algun moment l'Earth Liberation Front fès un viatge trasatlàntic i s'instal·lés a 
Amèrica del Nord. Però molt abans que el nom de l'E.L.F. fòs emprat en cap acció a 
Amèrica del Nord els sabotatges econòmics tenien la seva història en tot el continent. 
Per exemple, en 1989, els “5 d’Arizona d’Earth First!” van atacar les línies energètiques 
que proveïen d'energia a una central nuclear.  Després, a principis dels 90, 
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ecosabotejadores anònimes van expropiar vehicles de la indústria fustera que estaven 
destruint zones salvatges. En un altre incident els ecotejadors van fer ponts en 
diversos vehicles d'una companyia fustera i una vegada encesos els van emprar per a 
destrossar-los entre ells, a continuació van demolir els rafals que tenia la companyia. 
En una altra ocasió, les ecotejadores es van colar en les instal·lacions que “controlava” 
un vigilant dormit i van introduir una “substància estranya abrasiva” en els dipòsits de 
combustible de la maquinària de la fustera, després van desaparèixer entre la foscor 
de la nit. L'acció va ser descoberta el matí següent quan les 32 màquines van arrencar 
el motor per última vegada. De totes maneres, la majoria d'aquestes accions van ser 
portades a terme anònimament; sense realitzar comunicat (6). 
 La primera ocasió que el terme “Earth Liberation” (Alliberament de la Terra) 
va ser emprat a Amèrica del Nord va ser el 1995 quan un grup que es feia anomenar 
Earth Liberation Army (E.L.A.) va començar a atacar als “caçadors de trofeus” (7). El 
19 de Juny del 1995 l'E.L.A. va posar artefactes incendiaris en el negoci d'un Guia de 
Caça del British Columbia, reduint-lo a cendres. L'E.L.A. també va destrossar un 
allotjament de caçadors, i va incendiar un “Museu d'Animals Salvatges” (el qual en 
realitat era un edifici replet d'animals dissecats). Els elfs europeus van donar la 
benvinguda a aquestes accions i van declarar a l'E.L.A. com les seves “cosines 
trasatlántiques”. A la fi d'aquest mateix any, el 8 d'Octubre, les ecoactivistes van 
incendiar 6 camions d'una fustera a Grand Prairie, Alberta. Es va estimar que cada 
camió contenia 400 fardells de polpa.  
 Però fins al 1996 no es va emprar el nom d’“Earth Liberation Front” a 
Amèrica del Nord. El Dia de Colom, 12 d'Octubre, les sabotejadores van segellar els 
panys de l'estació de gasolina de Chevron, a Eugene, Oregón, i van fer pintades per 
les parets en les quals es llegia “504 ANYS DE GENOCIDI” i “E.L.F.”. Aquest mateix 
dia es van portar a terme accions idèntiques a les oficines d'una companyia de 
relacions públiques i en un Mc Donald´s, tot va succeïr a Eugene (8). L'endemà (el Dia 
Internacional contra el McDonald´s), a Grants Pas, Oregón, l'E.L.F. va segellar els 
panys i va fer pintades en suport als “Dos Britànics de Mc Libel (dos activistes contra 
els quals Mc Donald´s havia posat una denúncia per difamació, després que 
distribuïssin un fullet titulat “Què hi ha de dolent a Mc Donald´s?”). El 17 d'Octubre, es 
van segellar els panys i es van fer pintades en uns altres dos Mc Donald´s. 
 Els ecotejadors d’Oregón van atacar de manera continuada des de llavors. El 
17 de Julio del 1997, per exemple, van destruir tres màquines usades per a talar, un 
“feller buncher” (màquina que derroca els arbres), un buldózer i una grua articulada a 
Mount Hood, Oregón. En menys d'una setmana, l'E.L.F destrueix maquinària pesada 
inclosos tres camions destinats al transport d'abocaments, dos excavadores 
hidràuliques, i dues grues a Cougar Hot Springs, Oregón. El 27 d'Octubre, 1996 l’Earth 
Liberation Front també es va fer notar a Detroit, Michigan, a l'incendiar un camió i fent 
pintades en una Estació del guardaboscos.  
 Els elfs europeus estaven molt contents amb el desenvolupament del 
moviment de l'E.L.F. a Amèrica i van aplaudir públicament aquestes accions a través 
de cartes anònimes enviades a diferents publicacions. Però no tothom es sentia així, i 
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alguns activistes britànics i americans d’Earth First!, que estaven en contra de l'E.L.F., 
van començar a criticar a l'E.L.F. europeu i a qui els donaven suport per publicar les 
accions que s'estaven portant a terme a Amèrica.  
 De totes maneres ni l'E.L.F. ni qui els donaven suport van canviar la seva 
postura com a conseqüència de les crítiques i un parell de mesos més tard, el dia de 
Nadal del 1996, un grup que es feia dir “El Front d'alliberament Animal dels Grans 
Llacs” s'atribuïa una acció a la granja pelletera d’Eberts, a Belhiem, Ontario, en la qual 
van ser alliberats 240 visones. Dues setmanes després, el 31 de Març, la granja de 
pells de Eberts va ser atacada per segona vegada i 1500 visones més van ser 
alliberats. Però en aquesta ocasió cinc persones de Detroit van ser arrestades i van 
tenir càrrecs per robatori, possessió d'eines per a robar, i possessió d'objectes robats. 
 
L'A.L.F. i l'E.L.F. units  
 Després de les accions de “l'E.L.F. dels Grans Llacs” va esdevenir un nou 
fenòmen; es van començar a substanciar moltes sèries d'accions que en els 
comunicats eren atribuides a cèl·lules que se sentien part tant de l'A.L.F. com de 
l'E.L.F. Durant els seus primers dies, les elfes europees, a través de diverses cartes 
enviades anònimament a publicacions simpatitzants, havien afirmat que existeix una 
gran relació entre la lluita per l'alliberament animal i la lluita contra la destrucció del 
medi ambient. Algunes cèl·lules de l'E.L.F., com la “Westcountry Wildlife Cell of the 
Earth Liberation Front” (cèl·lula activa a Gran Bretanya des de principis fins a mitjans 
dels 90), van portar a terme accions íntimament relacionades amb l'alliberament animal 
(com sabotatges a pescadors, introduir claus als arbres amb la finalitat d'evitar que 
puguin ser talats i que no es molesti als animals que viuen en ells, etc.), no obsrant 
això cap cèl·lula havia utilitzat les sigles de l'E.L.F. i de l'A.L.F. simultàniament (9).  
 Tot això va canviar el 14 de Març del 1997, quan activistes americanes van 
introduir claus a 47 arbres en l'àrea de Robinson Scott Clearcut, també en Oregón. Es 
va enviar un comunicat de premsa per part de “l'Animal Liberation Front Eco-Animal 
Defense Unit” (Unitat de defensa dels animals i del mediambient del Front 
d'Alliberament Animal). En el comunicat es deia que l'acció l'havia portat a terme de 
forma coordinada gent de l'A.L.F. i de l'E.L.F., i s'advertia que es portarien a terme més 
accions en les quals col·laborarien ambdós fronts. 
 Cinc dies després, la “Bay Area Cell of the Earth and Animal Liberation Front” 
es feia responsable de col·locar artefactes incendiaris a les instal·lacions d'un 
laboratori d'experimentació animal a Davis, Califòrnia. El 29 de novembre del 1997 
l'A.L.F. i l'E.L.F. es van tornar a fer responsables d'una acció portada a terme en 
Oregón en la qual es van alliberar 500 cavalls salvatges i van incendiar un 
Departament d'Administració del Terreny en Burns, per a protestar perquè ells eren els 
qui havien permès que s'atrapés als cavalls salvatges, i que es venguessin milers d'ells 
als escorxadors.  
 
Un torrent d'accions a Amèrica del Nord 
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 El moviment a Amèrica del Nord estava creixent i era cada vegada més 
audaç i contundent. L'endemà de l'acció de Cougar Hot Springs, Oregón, ecoactivistes 
anònims van emprar una grua per a arrencar 115 metres de via (N de T: es refereix al 
tipus de via per la qual passen els trens) feta servir per un embassament a Grand 
Pariré, Alberta. També van estampar la grua contra una torre elèctrica, inutilitzant la 
línia elèctrica principal. Tres mesos després, el 27 d'Octubre del 1997, una persona 
anònima va incendiar un rifle d'alta potència en una oficina buida del director del la 
companyia energètica d’Alberta situada a Hythe. 
 Després, el 29 de desembre, activistes a Grand Prairie van emprar una serra 
elèctrica per a derrocar 17 línies elèctriques que subministraven energia als pous de 
petroli. Aquesta acció va ser seguida el 1 de febrer del 1998 per un atac incendiari en 
una estació d'esquí que pertanyia a Vidar Foresstry Technology of Hythe, Alberta.  
 De forma similar les accions prosseguien imparables a la resta d'Estats 
Units. El 2 de febrer del 1998, es va destrossar maquinària de construcció a Nova 
Jersei, i es van pintar les paraules “Eco-Defense” i “Earth Liberation”. El 21 de Juny del 
1998, el Servei Forestal per a la Investigació de la Vida Salvatge, situat prop d’Olimpia, 
Washington, va ser incendiat, i es va portar a terme un segon incendi en l'edifici en el 
que s'estudiaven les conseqüències que tenien diferents danys que els causaven als 
animals. Aquests incendis van ser reclamats per l'A.L.F. i l'E.L.F. de forma conjunta.  
 Quatre dies més tard, el Front d'Alliberament de la Terra va atacar el 
consulat Mexicà a Boston, Dt., deixant petjades vermelles de mà com gest simbòlic, i 
van fer pintades a favor dels zapatistes i el poble txapanec. Una setmana després, el 3 
de Juliol, en plena llum del dia, activistes de l'A.L.F. i l’E.L.F. van alliberar 310 animals 
d'un centre d'experimentació amb animals destinats a la indústria pelletera; va ocórrer 
en Madison, Wisoconsin. 
 El 31 de juliol i el 1 d'agost del 1998 va haver dues explosions independents 
en la ja citada Alberta Energy Company. A continuació, el 24 d'agost, va haver una 
explosió que va acabar amb la nau on es guardava l'equip de la companyia energètica 
de Suncor, situada a Hinton, Alberta. Quatre persones van ser arrestades per aquesta 
acció, però més tard es van retirar els càrrecs contra ells.  
 Sense espantar-se per les detencions de Canadà, el 20 de setembre del 
1998, a Davis, Califòrnia, l’Earth Liberation Front va sabotejar set “enormes màquines 
mortíferas grogues” omplint els seus dipòsits de sorra, destrossant els cables i punxant 
les rodes Els arrests a Canadà tampoc van semblar espantar als activistes canadencs 
ja que va aparèixer un article de premsa en el qual es deia que el mes d'octubre de 
1998 havia explotat una bomba en les instal·lacions buides d'una indústria petroliera 
situada en Hythe, Alberta, causant 10.000 dòlars en pèrdues.  
 
Vail, Colorado i més enllà  
 A continuació, el 18 d'octubre del 1998, “en benefici dels linxs”, el Front 
d'Alliberament de la Terra va col·locar artefactes incendiaris a cinc edificis i quatre 
remolcs/telecadires a Vail, Colorado. Tots els artefactes van funcionar i van reduir les 
instal·lacions a cendres causant 14 milions de dòlars en pèrdues. Aquest va ser el 
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major atac de l'E.L.F. fins a avui (10), i va marcar un moment clau. La resposta de la 
premsa i de la policia es va produir a l'instant i EUA va tenir clar que l’Earth Liberation 
Front s'havia assentat a l’interior de les seves fronteres. 
 Però si la policia pensava que les redades i interrogatoris a eco-activistes 
coneguts (realitzades després de l'incendi de l'estació d'esquí de Vail) espantaria al 
Front d'Alliberament de la Terra estaven molt equivocats. El dia de nadal de 1998, 
l'E.L.F. va incendiar la Seu Central de la Indústria Forestal Nord-americana, situada a 
Medford, Oregón. El Front d'Alliberament de la Terra es quedaria on estava, i la resta, 
com sol dir-se, ja és història…  
  
 Aquest article està dedicat als eco-activistes italians Soledad Maria Roses i 
Eduardo Massari. El 1999 Soledad i Eduardo juntament amb Silvano Pellissero van ser 
arrestats sota l'acusació d'haver portat a terme una acció dels Llops Grisos, en ella es 
van fer sabotatges en les instal·lacions d'una via de tren d'alta velocitat en construcció, 
als Alps italians. Mentre esperaven el judici, tant Soledad com Eduardo van morir 
mentre seguien en custòdia policial. A principis de febrer de l'any 2000, Silvano va ser 
sentenciat a sis anys i vuit mesos de presó. No oblidem mai a aquelles i aquells que 
van morir mentre lluitaven per defensar la nostra Mare Terra. 
 
 
1.- Es refereix a una campanya contra la tala dels boscos de caoba (mahogany). Amb 
aquest nom de la campanya es pot veure de nou fins a quin punt les ecologistes 
radicals es sentien part/propers del moviment per l'alliberament animal. Ja s'ha vist 
com el nom de l'E.L.F. és una derivació de l’A.L.F. i el seu funcionament és 
pràcticament idèntic; ara amb el nom de la campanya Mahogany Means Murder veiem 
altra nova còpia del missatge d'alliberament animal de Meat Means Murder (carn 
significa assassinat). 
2.- El dia 1 d'Abril és el dia dels innocents a Gran Bretanya.  
3.- Es tracta de les famoses proves nuclears que Chirac va portar a terme en l’atoló de 
Mururoa. Perquè les pogués fer, centenars d'indígenes van haver de ser desplaçats i 
van morir milions d'animals, per la seva banda l’illa va quedar destrossada, la qual 
cosa va quedar palès amb les fotografies per satèl·lit que es van fer posteriorment. Per 
la seva banda Chirac sempre va assegurar que el llançar bombes nuclears no tindria 
cap impacte negatiu sobre el mediambient.  
4.- “Trespass” és la paraula original en el text en anglès, vol dir traspassar una tanca o 
un mur entrant en propietat privada.  
5.- Es refereix als famosos “6 de Gandalf” entre els quals es trobava Noel Molland, 
autor de l'article. 
6.- Com ja s'ha assenyalat en aquest mateix article una gran proporció de les accions 
tant de l'A.L.F. com de l'E.L.F. (especialment en els primers anys) no van  anar 
seguides d'un comunicat de premsa. Això té l'avantatge que la probabilitat que la 
policia obtingui pistes és menor, però els inconvenients també són importants. En 
primer lloc, altres activistes no poden assabentar-se del succeït (tret que l'acció sigui 
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tan contundent que aparegui en els periòdics, i en aquest cas la informació pot estar 
molt manipulada). El qual altres activistes coneguin el que altres cèl·lules fan els 
permet coordinar-se enfront d'un objectiu comú sense necessitat de conèixer-se entre 
si, simplement llegint els comunicats que les diferents cèl·lules fan. Així, els 
comunicats tenen la important funció també de motivar-se entre diferents cèl·lules 
inconnexes, no només de la mateixa zona, sinó d’arreu del món.  
7.- Trophy hunters són els caçadors que es centren a matar animals molt cotitzats per 
ells per diversos motius; perquè hi ha molt pocs d'aquests animals al món i/o perquè 
són molt difícils de trobar.  
8.- Com es veu en l'article escrit per Jeff “Free” Luers (“De les protestes a la 
resistència”), Eugene és un punt clau en diferents moviments alternatius americans, 
especialment en els temes de l'alliberament animal i de la terra.  
9.- Cosa que sí ha passat a Espanya almenys en una ocasió, en ella es va portar a 
terme un atac incendiari en una granja de visons a Lubia (Soria). 
10.- L'article creiem que va ser escrit entorn del 2004 o fins i tot abans, vora aquestes 
dates estava començant una campanya increïblement ben preparada per diferents 
cèl·lules de l'E.L.F. a San Diego, Califòrnia. La campanya es centrava a atacar 
l'expansió urbanística, “stop urban sprawl” i “E.L.F.” apareixien pintats després de les 
37 accions. Aquesta campanya va tenir com principal eina el foc, i en un dels incendis 
que es va portar a terme es va reduir a cendres una urbanització sencera (amb centre 
comercial i altres instal·lacions incloses) que estava apunt de ser inaugurades sobre 
una antiga zona salvatge als voltants de San Diego. Les imatges del foc eren realment 
impressionants, i per descomptat es van veure a tot EUA. Aquest sabotatge va causar 
molts més danys econòmics que el famós incendi de l'estació d'esquí de Vail. 
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DE LES PROTESTES A LA RESISTÈNCIA 
 
 
Per Jeffrey “Free” Luers 
 
 A finals d'estiu del 1997, al sud de Califòrnia 
hi havia tempestes en tot lloc emplaçament. Els 
meteoròlegs parlaven del Nen, i a les notícies del 
vespre advertien dels perills que suposava. Als meus 
18 anys no havia vist res igual, no a Califòrnia. La 
meva amiga Aspen i jo seiem a la platja mentre la 
tempesta ens queia damunt, vam tocar el tambor 
mentre les nostres veus s'elevaven entre la nit. 
Arribarem a la fúria de les tempestes, topàrem amb 
les ones quan trencaven. La cruesa del poder 
d'aquestes forces naturals ens omplen de vida.  
 A no més de 20 milles al nord vam veure 
com els llamps il·luminaven tot el cel. Les ciutats de 
Long Beach i Seal Beach estaven sent la pastura d'un 
tornado. El dia anterior l'aigua havia caigut a dojo. 
Qualsevol que tingués un mínim de sentit comú estaria a casa seva protegint-se de la 
tempesta i enxiquint aigua.  
 Nosaltres no, nosaltres estàvem fent màgia. Això és pel que Aspen vivia. La 
vaig conèixer recaptant diners pel Serra Club (1). Ella es va ocupar d'ensenyar-me 
com aconseguir que la gent ens donés diners, afortunadament vaig aprendre molt més 
d'ella que tan sols això. 
 Va ser Aspen qui em va ensenyar per primer cop com sentir el batec de la 
Mare Terra i com situar-me per sobre de tot el que coneixia. Aspen era un complet 
esperit lliure. Quan m'ensenyava coses era com compartir coneixements ancestrals. 
No em va mostrar la meva espiritualitat, senzillament em va alliçonar com trobar-la.  
 La majoria de les nits, després de la feina, ens anàvem a prendre un te chai i 
parlàvem durant hores. Érem una estranya parella. Ella amb una estètica “earthy” (de 
la Terra/amant de la Terra) duia rastes i la seva aparença era pacífica. Jo, per altra 
banda, duia pinxos i cadenes, i duia una cresta taronja brillant. Érem de dos móns 
diferents, enmig de la segona ciutat més gran d'Amèrica i tot del que parlàvem era 
sobre natura i justícia social. 
 Una nit mentre ens fumàvem un porro em va parlar de la vegada que va 
estar als Redwoods (2). Em parlà d'un grup anomenat Earth First! (N de T: Primer la 
Terra!). Compartí amb mi les històries de com bloquejaven les tales i lo fascinant de la 
camaderia, amb un to més baix em va parlar del “monkeywrenching” (3).  
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 Els meus ulls s'enlluernaren. Això és el que jo presisament volia, algú amb 
qui entrar en acció. Havia participat en manifestacions a Los Àngeles, però havia estat 
quelcom simbòlic. M'havien parlat del Front d'Alliberament Animal (ALF) i havia 
realitzat algunes petites accions. Però sincerament, encara tenia massa por com per a 
sortir a fer coses tot sol. Necessitava donar un pas endavant. Necessitava superar el 
meu estat de comoditat. La meva estància a Los Àngeles m'estava limitant. Havia 
arribat el meu moment de tallar els vincles que m'unien a aquella ciutat i marxar. 
 Pocs mesos després; Aspen i jo ens vam acomiadar mentre somrèiem. Jo 
marxava de camí cap a Eugene (4), Oregón. Alguna cosa dins meu em deia que 
trobaria el meu destí allà. Sabia molt poc d'aquesta ciutat a part de com era la seva 
Universitat. Tenia alguns amics amb els quals em podia quedar fins que trobés un lloc 
on viure. Però existia quelcom més que m'impulsava a anar allà. El meu cor em deia 
que a Eugene era on s'anava a encendre la metxa.  
 Vaig arribar al gener del 1998. Un mes després del meu 19è aniversari. Al 
febrer ja m'havia barrejat amb la comunitat d'activistes locals i estava vivint a Fall 
Creek – un bosc d'avets ancestrals de Douglas- preparat para defensar-lo. Vaig estar 
gairebé dos mesos vivint només al bosc, nomès anava a la ciutat quan era necessari. 
Vaig acampar sota una lona, el meu únic subministrament d'aigua era el rierol. Vaig 
aprendre a distingir el rastre dels cérvols, observar els hàbits dels esquirols, dels ocells 
i els mussols. Vaig escoltar les granotes del bosc i als grills, i vaig veure copular a les 
sargantanes. Durant el dia la pluja em xopava i durant la nit m'assecava amb la calor 
de la fogata. Li vaig cantar al bosc, als animals i al cel. Em vaig perdre seguint el ritme 
de la vida que hi havia al meu voltant. 
 Quan escalava els arbres, fixant les cordes per quan comencessin les 
“assegudes” en les seves copes (N de T: amb la finalitat que no els poguessin talar les 
companyies fusteres), estava maravellat al sentir que aquests arbres eren éssers que 
sentien. Al poc temps estava pujant per asseure'm i relaxar-me a les branques del 
canopy més alt, des d'on podia veure-ho tot. Havia arribat a casa.  
 Entre l'enrenou i l'aclaparament de la vida moderna en poques ocasions 
tenim l'oportunitat d'aturar-nos i descansar. La nostra vida passa tan depressa de 
l'escola al treball buscant un significat. Lluitant per aconseguir coses, per a continuació 
plantejar-nos un altre “he de”. Abans d'adonar-nos la vida ha arribat a la seva fi, i en 
aquest moment són poques les qui saben el que realment és viure.  
 Algunes persones diuen “els científics van acabar amb la màgia”. No crec 
que sigui el coneixement el que ha matat la màgia, sinó com l'apliquem. Quan parlo 
amb la gent sobre la comunicació amb els animals o els arbres o sobre el poder de la 
Terra, la majoria riuen. Ens han adoctrinat a pensar que no formem part de la Terra, 
que d'alguna manera som quelcom distints a la resta de la vida d'aquest planeta. Ens 
han ensenyat a pensar que la Terra i les seves criatures existeixen perquè la gent les 
pugui emprar i explotar. Res pot restar tan lluny de la realitat. 
 La Mare Terra és un organisme vivent gegantí. Com els nostres cossos, que 
estan formats per cèl·lules i òrgans que a l'interactuar ens donen la vida, de la mateixa 
manera, funciona la Terra. La Terra és qui dóna la vida. Únicament la interacció 
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simbiótica de les criatures de la Terra i els seus trets geofísics, els quals permet que 
floreixi la vida en aquest planeta. 
 Tota vida està interconnectada, formant una xarxa en la qual la supervivència 
de qualsevol espècie descansa en la supervivència de moltes altres. Com a mamífers 
que respirem oxigen, la nostra existència depèn dels boscos, del plankton, i de les 
algues que generen l'aire que respirem. Aquestes entitats depenen de complexes 
xarxes de vida que asseguren la seva supervivència. Quan qualsevol d'aquests variats 
ecosistemes es veuen negativament afectats, si no es posa fre a temps, comença una 
reacció en cadena que finalment genera una crisi mediambiental.  
 Al viure al bosc vaig aprendre més sobre la vida del que havia après a 
escola. Seia sol durant hores amb l'esquena recolzada en un arbre centenari. El bosc 
on vivia tenia més de 600 anys, l'evolució en la seva perfecció. Ser capaç d'asseure's i 
absorbir-lo tot per a tu, experimentar tot el que t'oferix el bosc, a través de cadascun 
dels meus sentits –aquest és el motiu pel qual vivim. El significat de la vida és senzill: 
gaudeix-la. 
 El bosc estava tan tranquil que costava creure que es trobés amenaçat. 
Quina persona que tinguès seny destruiria tot un ecosistema per a fer línies 
telefòniques?  
 Vaig tenir molt temps per a reflexionar sobre aquestes qüestions, i per a 
meditar sobre les meves pròpies creences. L'últim paquet de provisions que havia 
rebut contenia fullets escrits per Rod Coronado, a més d'algunes revistes d'Earth Fist!. 
Les paraules de Rod em van inspirar, i per primera vegada vaig escoltar parlar del 
Front d'Alliberament de la Terra (ELF). Vaig llegir l'evolució de l'ELF i comentaris sobre 
com l'ALF i l'ELF haurien de treballar més 
units. El meu camí cap a l'acció havia 
començat a Los Àngeles i això només va 
reforçar les meves idees. De totes maneres, 
havia pres la decisió d'emprar 
qualsevol altre mètode abans. Creia que 
seria hipòcrita recórrer a l'espasa abans 
d'haver intentat solucionar el problema 
per altres mètodes. Un dia d'Abril, els 
Serv orestals van començar a construir 
carreteres al bosc. Van talar arbres i van 
asfaltar damunt els rierols, eixaven un 
deixant de destrucció per on 
passaven. Ara veia que calia fer alguna cosa 
urgentment. L'assegut havia d'alçar-
se. 
 A la ciutat apilem provisions. En 
dos dies la campanya començaria oficialment. Aquella nit em vaig asseure rere la 
fàbrica/magatzem de la indústria fustera que havia comprat “el dret” a destruir la terra. 
Em vaig asseure allà moltes nits. Mesos enrere havia posat a prova els sistemes de 
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seguretat que disposava i havia comprovat que només contaven amb llums que 
s'encenien quan algú passava per allí –res havia canviat. Sabia que podia fer que tot 
això canviés només amb un llumí. 
 Mentre m'asseia allà pensant en les meves opcions, un mussol aparegué. Va 
volar en picat cap al meu cap i després va volar en cercle al meu voltant tres cops, 
com si em volgués dir alguna cosa. Tan sobtadament com havia aparegut, va 
desaparèicer. Aquesta trobada em va afectar profundament. Vaig recordar el jurament 
que m'havia fet a mi mateix. Ja havia pres el camí. Havia de recórrer'l! 
 Passaven els mesos. Vaig decidir canviar la meva sentada als arbres pel sòl, 
creient que podria ser més efectiu en ell. Havia vist des de les copes dels arbres com 
els arbres centenaris queien per a obrir camí a la carretera. Em vaig prometre que mai 
més romandria assegut observant el que podia aturar. 
 Sota la resplendor de bilions d'estrelles i la solemne mirada de la lluna, el bec 
descendia penetrant en la graveta i la brutícia. Aquesta crec que era la tercera de les 
moltes nits que vaig participar a cavar túnels sota l'asfalt (5). Cada vegada que ho 
fèiem ells havien de tancar la carretera, paraven la construcció i havien d'arreglar-ho. 
Cada nit, lluitadores i lluitadors emmascarats tornaven a fer els túnels. Els troncs 
amuntegats de forma ordenada eren escampats per la carretera. Les bigues emprades 
per a construir la carretera eren ruixades amb gasolina perquè servissin de barreres 
ardents. No deixaríem que caigués aquest bosc.  
 Cada matí es formava un camp de batalla. Els treballadors de la carretera i 
els Freddies (Forest Service Law Enforcement Officers, Oficials de les Forces Legals 
dels Serveis Forestals, també designats LEOs) es trobaven amb noves barreres i de 
20 a 30 individus emmascarades i vestits amb roba de camuflatge. Les confrontacions 
podien ser violentes i durar dies o setmanes, però la majoria duraven unes hores. Al 
final van construir les carreteres, però nosaltres lluitarem per prendre-les, i 
aconseguirem controlar més de deu milles de carreteres. Les nostres senyals eren 
molt clares “compte amb els caltrops” (6) una altra advertència deia “si cauen els 
arbres vessarà sang”. 
 En tot moment hi havia més de dues dotzenes de blocs obstaculitzant les 
carreteres. Es formaven murs amb els troncs talats i amb els blocs de calçada que 
retiraven quan havien d'arreglar un dels nostres túnels. Fèiem paranys enormes, eren 
forats que excavàvem en la carretera i posàvem una lona per damunt sobre la qual 
tiràvem fulles i terra. Túnels i plataformes construïdes a l'aire (de tres, dos i fins a una 
pota) van ser emprades per a encadenar-nos a elles.  
 Vam mantenir una míriada de sendes a través del bosc. Jo podia arribar a 
qualsevol lloc del bosc a peu abans que un cotxe que tingués les carreteres 
obstruïdes. Teníem vigilància les 24 hores mitjançant l'ús de walkitalkies/ràdios i 
tambors per a comunicar-nos. Cada nit sota la protecció de la fosca, ens llançàvem a 
la carretera destrossant-la fins que la Terra Salvatge fòs de nou lliure. 
 Conforme creixia el nostre control sobre el bosc, també van augmentar les 
tàctiques de mà dura dels LEOs. Molta gent, alguns de 15 anys, van ser atacats. Un 
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noi jove va ser copejat al cap amb el mànec d'un matxet, un altre va ser sepultat fins a 
la cintura per un bulldózer, mentre els Freddies observaven rient. 
 En les seves incursions, fetes tant per intimidar com per a prendre el control 
de les carreteres, els Freddies baixaven en massa fins als nostres campaments. 
Foradaven els nostres bidons d'aigua amb els seus ganivets, llençaven el nostre 
menjar al terra i el calcigaven, també robaven els nostres fogons o els llançaven pel 
bosc. Destrossaven el campament sencer i recollien tot el que podien –estris personals 
i de tot-, ho llençaven a la carretera i hi calaven foc. Els incendis no són una estratègia 
emprada només pels dissidents.  
 Durant una de les nostres accions per obstruir la carretera, un company i jo 
vam bloquejar la carretera mitjançant una plataforma col·locada a l'aire. Els LEOs van 
aparcar un buldózer al costat de la plataforma perquè quatre oficials poguessin escalar 
fins a ella i treure'ns d'allà. No aconseguirien retirar la plataforma sense haver de 
lluitar. Quan els LEOs van pujar a la plataforma vaig tallar els cables de subjecció i el 
meu company i jo començarem a trontollar la plataforma perquè caiguéssim tots d'ella. 
Amb por en les seves cares els oficials van saltar ràpidament al buldózer, deixant-nos 
a nosaltres en la insegura i inclinada plataforma. Sense saber què fer a continuació un 
oficial ens va arravassar una robusta branca de la nostra plataforma que havíem estat 
emprant com a màstil de la nostra lona. La va començar a agitar i a donar cops al 
nostre menjar i aigua tirant-los de la plataforma. 
 Pensant ràpidament (o sense pensar gens), vaig saltar enfront de les nostres 
provisions per a protegir-les amb el meu cos. Vaig pensar que no m'aniria a pegar. 
L'Oficial Amistós va aixecar la branca i va començar a colpejar-me en les cuixes i la 
cintura.  
 “T'hem vist pegant-li i t'estem gravant”, van cridar des de les altures algunes 
que estaven fent una asseguda en un arbre. Aquell oficial havia traspassat una línia 
que mai hagué de creuar. Al següent cop li vaig subjectar la branca desarmant al mató 
uniformat. Els LEOs van quedar sorpresos.  
 “Què et sembla si ara ets tu el que rep?” li vaig cridar mentre aixecava la 
branca. ”No et ve de gust, veritat?”. 
 L'oficial més fort que estava situat en la part més allunyada del buldózer em 
va provocar “Fès-ho. Serà l'última vegada que pegues a un policia”.  
 El que ell no sabia és que no seria la primera vegada que ho faria. Vaig 
avançar després de l'última amenaça.  
 “Et mataré imbècil!” 
 “Tots baix, aquest va de debò” va dir l'encarregat que estava dirigint des de 
sota. 
 Els Freddies van desistir d'intentar treure'ns novament d'allà. Ens vam 
mantenir en la plataforma tot el dia i fins a ben caiguda la nit. A mitjanit més o menys, 
encara amb els LEOs esperant, vam decidir que sense provisions i en una plataforma 
molt insegura no podíem seguir mantenint aquest bloqueig més. Amb molta melangia 
ens vam veure obligats a abandonar l'estructura. 
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 Tot i que va ser una victòria breu, aquesta plataforma va ser l'únic bloqueig 
de carretera a Fall Creek que va aconseguir repel·lir un intent de tirar-nos. Menys d'un 
mes després que haguéssim intentat fer-nos amb les carreteres la meva companya i jo 
estàvem fent un bloqueig a la porta que era l'única entrada a la xarxa de carreteres 
que servien a la indústria fustera. Al voltant de les 3 a.m. ella va començar a vigilar 
mentre jo dormia.  
 Em van despertar els seus crits de dolor i plors demanant ajuda. Encara era 
de nit. Vaig saltar fora del meu sac de dormir i vaig veure a dos homes armats vestits 
completament de camuflatge. Un home estava intentant llençar-la al sòl, l'altre estava 
prop de la porta i de mi. 
 Un instint primari de protegir als meus estimats éssers em va envair. Vaig 
saltar sobre el seu agressor llençant-lo al sòl i aterrant damunt seu. Quan vaig aixecar 
el puny em vaig adonar que enfront tenia a l'Oficial Amistós. En aquest mateix moment 
va cridar demanant ajut abans que jo pogués reaccionar, vaig ser copejat per 
l'esquena pel mató número dos.  
 Mentre m'immobilitzaven amb les seves claus de rigor vaig dir pausadament 
“no m'estic oposant”.  
 Joder!, vaig pensar, com me'n sortiré d'aquesta?  
 Afortunadament els crits de la meva companya havien atret a uns altres que 
s'havien presentat amb una càmera de vídeo. Van poder gravar que els oficials no 
duien l'uniforme i que eren les 5 a.m. i que el sol encara no havia sortit.  
 En la presó vaig ser col·locat sota règim d'alta seguretat. No podia cridar. No 
sabia els càrrecs que se m'imputaven. No tenia cap dret. Tancat en la meva cel·la vaig 
intentar pensar en les possibilitats que tenia fins a aproximadament les 10 p.m. quan 
em vaig adonar que aquell dia no em treurien. No tenia ni idea que tota la presó 
sencera estava tancada degut al fet que una gran massa de gent alborotadora estaven 
protestant pel meu arrest. Al voltant de les 2 a.m. un oficial va obrir la porta. 
 “Ets Free?” (7) 
 “No, estic a presó.” 
 “Aixeca't, marxes d'aquí”.  
 Què?, vaig recollir les meves coses i vaig baixar a veure l'oficial que havia 
denegat la meva sortida 10 hores enrere. Em va repetir les mateixes preguntes que ja 
m'havia fet. Tenia una adreça? No. Tenia número de telèfon? No. Si em deixaven 
marxar haurien de tornar a tancar-me? Escolta, això no m'ho havien preguntat abans.  
 A les tres de la matinada literalment m'estaven fent fora de presó. A l'exterior 
em vaig trobar amb uns 100 manifestants que dormien. Havien dit que no es marxarien 
fins que no em treiessin. Malgrat que ja no estava pres vaig passar igualment la nit 
amb ells/es. 
 Passades unes setmanes se'm van presentar 17 càrrecs federals. Un assalt 
greu a un oficial amb un arma mortal, i 16 delictes de menor gravetat. El jutge va 
desestimar l'assalt sota l'argument d'autodefensa i del fet que l'arma mortal no existia. I 
vaig negociar els altres càrrecs (juntament amb un altre per una altra ocasió en la qual 
em vaig resistir a ser detingut) acordant que estaria 30 dies a presó. 
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 Vaig complir la meva condemna a la Federal Correction Institution i vaig sortir 
lliure al gener del 1999. Vaig passar la resta de l'hivern sol en el refugi d'un arbre, 
pensant en la direcció que la meva vida prendria.  
 Aquella primavera, vaig dedicar la meva vida a la resistència a gran escala. 
M'havia adonat que les peticions i les protestes mai aturarien l'extermini de la vida i la 
llibertat portada a terme per l'Estat. M'havien mentit ja massa vegades els Oficials del 
Govern. M'havien donat pallisses i havia vist a les meves amigues rebre pallisses de la 
policia en massa ocasions. Mentrestant, els responsables de les massacres 
continuaven fent els seus negocis sense dificultats. Ja no estava disposat a aguantar-
ho més. Havia arribat el moment de prendre un altre camí. 
 Quan vaig ser arrestat al juny del 2000, ja havia participat en batalles 
rondaires amb els policies durant disturbis; havia participat en sabotatges i grups de 
defensa del bosc armats. Quan arribava el moment de trobar-me amb l'Estat i les 
ocioses corporacions la paraula “siusplau” havia desaparegut del meu vocabulari.  
 En la primavera del 2000, estava de retorn a Eugene. M'havia passat els 
últims dos mesos colant-me en trens i fent autostop. Quan vaig arribar em vaig trobar 
implicat en les labors de seguretat per a les Set Setmanes de Revolta d'Eugene (que 
paradoxalment foren en realitat nou setmanes). Hi haguè xerrades, ocupacions, 
defensa dels boscos, i tot acabaria amb una manifestació per fer-nos amb els carrers i 
amb la ciutat el 18 de Juny.  
 El 18 de Juny del 1999 la ciutat estava plagada de disturbis, els quals 
formaven part de les activitats del dia d'oposició global contra el G8. Va haver diversos 
policies ferits, i es van veure obligats a retrocedir en múltiples ocasions. Es van causar 
danys de desenes de milers de dòlars. La policia i els bancs foren els qui van rebre els 
atacs més contundents, i qui van sofrir les majors pèrdues. La ciutat estava plena de 
pintades polítiques. Eugene es va convertir de cop i volta en la ciutat més activa dintre 
del moviment anticapitalista nord-americà. 
 Els esdeveniments d'aquell any van ser el fruit de les múltiples activitats de 
l'any precedent. Per descomptat, l'inconvenient d'anunciar que s'està gestant una 
revolució és que la policia estatal es prepara per a ella.  
 Durant nou setmanes Eugene era un formiguer d'activitat policial i anarquista. 
Els companys es reunien en masses als parcs, als carrers, a les cafeteries i als bars, 
mentre la policia i l'Equip SWAT patrullaven la ciutat en grups de quatre oficials per 
cada cotxe.  
 Hi havia tensió a ciutat. Estava convençut que quelcom gran podia 
començar. L'energia i la repressió estaven que cremaven. No m'hagués sorprès si algú 
hagués començat els tiroteigs que donarien lloc a l'esclat de la segona Revolució 
Americana. Es formaren manifestacions espontànies per tota la ciutat, i no havia ni una 
sola botiga pertanyent a una cadena corporativa que estigués fora de perill, en elles 
entraren grups de persones, agafaven menjar i cerveses i es marxaven amb total 
tranquil·litat. La comissaria de policia que salvaguardava les urbanitzacions dels blancs 
havia estat atacada, no una sinó dues vegades, i rutinàriament es forçava als policies a 
fugir cap als seus cotxes quan intentaven identificar o arrestar a algú. 
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 Jo també estava planejant coses per a participar en les Set Setmanes de 
Revolta. Durant el temps que vaig estar viatjant havia passat moltes nits rebentant 
finestres dels cotxes de les grans marques, emprant un tiraxines. Era una perfecta 
manera de causar importants pèrdues econòmiques, destrossar els aparadors dels 
seus concessionaris i fer miques els vidres d'aquests caríssims SUVs (8). Molt 
ràpidament em vaig adonar que les mesures de seguretat d'aquests llocs eren moltes 
vegades mínima. Mai em vaig trobar cap sistema que anés més enllà de llums que 
s'encenien amb el moviment i càmeres.  
 Vaig començar a plantejar-me la idea de com incendiar un concessionari. 
Sabia que seria molt senzill preparar uns quants artefactes incendiaris i col·locar-los 
sota alguns SUVs. Volia transmetre un missatge clar a la indústria dels cotxes i del 
petroli, aquest país contribueïx perillosament a l'escalfament global, també és el 
responsable de l'hostil i imperialista política exterior del govern americà. Aquests 
injusts actes anaven a trobar-se amb una resistència.  
 Les Set Setmanes de Revolta em deixaren a la gespa de casa meva i em 
proporcionaren la meva oportunitat. La ciutat estava preparada per a l'acció, i jo volia 
reviar les flames. No estava preparant una gran acció, només en quelcom prou gran 
com perquè es parlés d'ella i així inspirar a unes altres perquè portessin a terme més 
accions 
 Vaig pensar que un atac clandestí a un concessionari de SUVs –un dels 
símbols més clars de la cobdícia i el poder industrial- durant la trobada inspiraria a uns 
altres i les animaria a resistir.  
 Vaig atacar Romania Chevrolet perquè Chevy és una filial de General 
Motors. Romania era el segon concessionari amb més pes d'Eugene. Aquest 
concessionari estava noliejant partides de furgones i SUVs (com a contraposició als 
cotxes que venia al públic). El concessionari a més estava situat prop del campus 
universitari, el qual suposava un lloc del que era fàcil entrar i sortir. Les qüestions 
“d'on” i el “perquè” eren fàcils de respondre, però tanmateix encara havia d'esbrinar el 
“com fer-ho”. 
 Un dia, durant una discussió amb el meu bon amic de confiança i aliat, Craig 
“Critter” Marshall, em va comentar que volia donar un pas més en les seves accions. 
Critter i jo havíem treballat junts moltes vegades en nombroses “sentades” als boscos i 
en campanyes per a protegir-los. El nivell de confiança entre els dos permetia que 
poguéssim parlar sobre el que volguéssim de manera oberta i franca. Després d'unes 
poques preguntes per a temptejar el terreny i comprovar la possibilitat que l'altre no 
estigués preparat per a anar tan lluny, els dos ens vam adonar que estàvem al mateix 
punt. Vaig compartir amb ell la meva idea dels concessionaris de cotxes. 
 Il·lusionats començarem a preparar el nostre pla. Durant gairebé un mes 
observarem el nostre objectiu. Romania tenia seguretat privada, una cosa que no 
havia vist fins aleshores en els aparcaments de cap concessionari. Tanmateix hi ha 
formes de fer el que vols sense ser descoberts pel guarda de seguretat. Tan sols 
havíem de conèixer la rutina que seguia. 
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 El concessionari també estava vora d'unes cases, la qual cosa significava 
que havíem d'esbrinar si algú treballava fins la tarda o tenia alguna activitat nocturna 
regular que ens pogués afectar. Un altre assumpte del que ens havíem d'ocupar era 
pel que feia les patrulles policials que vigilaven la ciutat a tota hora, allà eren molt 
freqüents, ja que estàvem en el districte del campus universitari. Finalment, a causa 
dels molts bars i restaurants localitzats en la zona, havíem de saber la quantitat de 
vianants que caminaven per la zona a diferents hores, especialment quan els 
establiments tancaven. 
 Una vegada que contàvem amb la informació necessària sobre el nostre 
objectiu i de l'àrea circumdant, ens plantejàrem com seria la nostra meta. Vam 
descartar la possibilitat d'incendiar tota la flota de vehicles del concessionari. Podríem 
haver col·locat molts artefactes preparats per a encendre's alhora i podríem haver 
foradat els dipòsits de gasolina dels vehicles per a alimentar la conflagració. Una de 
les demés idees amb les que vam vacil·lar era si fer pintades o deixar algun missatge 
abans de marxar o no. 
 Finalment, per ser el més senzill, i perquè seria la primera ocasió en que 
treballàvem junts en aquest tipus d'accions, vam decidir que cadascun duria un 
artefacte i que els col·locaríem a vehicles diferents. No seria un incendi gran, però per 
a deixar clar el nostre missatge, no era necessari que ho fòs. Atacaríem la matinada 
del dijous al divendres 16 de Juny. Enviaríem un comunicat que al matí del 18 de Juny 
sortiria a la llum pública. Si tot sortia bé, el black-block es manifestaria durant aquest 
dia i l'aixecament de l'any anterior semblaria un picnic. 
 Però no tot va anar tan bé. La nit del 14 de Juny vaig ser arrestat mentre 
vigilava als policies. Tres activistes locals havien estat detinguts per quatre oficials de 
la policia pel flagrant delicte d'anar amb bici per la nit sense dur les llums posades. 
Durant la identificació vaig gravar com els policies deixaven passar de llarg a una 
parella que estaven cometent la mateixa infracció. Vaig avisar als policies que 
qualsevol acte que fessin a partir de llavors podia ser qualificat d'aplicar la llei de forma 
diferent i selectiva, i que seria molt feliç fent còpies de la cinta de video i lliurant-se-les 
als ciclistes amonestats. Conforme transcorria la identificació ens havíem anat sumant 
fins a 20-25 persones. Els oficials també s'havien multiplicat i ara eren vuit, inclosos 
membres del SWAT. L'oficial al comandament va ordenar que no es fessin citacions i 
que es repleguessin abans que es muntés una batussa. Però els altres caminaven 
buscant baralla i no volien marxar-se sense tenir-la. 
 Mentre restava a la vorera gravant-los els oficials es van escampar. Un d'ells 
es va dirigir directament cap a mi. Vaig enfocar la càmera cap a ell gravant com se 
m'acostava –deu peus, cinc peus, se'm va tirar damunt. La seva espatlla va descendir 
abans de tirar-se'm al damunt. Va abocar el seu braç a la meva gola i em va llençar 
darrere del cotxe de policia.  
 Si sóc sincer, diré que en la majoria de les ocasions hagués continuat la 
batussa, no tant per orgull sinó per instint. Aquella vegada em vaig limitar a sostenir la 
càmera i a gravar la meva pròpia derrota. Ara em fa gràcia recordar la imatge del meu 
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cap sent encastada contra la carretera, i jo tombat amb la cara contra el terra mentre 
subjectava la càmera davant meu.  
 La policia va aconseguir el que volia. El meu enderrocament va 
desencadenar una resposta: la gent va atacar, ells van treure les seves porres i una 
flaire a gas pebre va impregnar l'aire. No vaig ser l'únic arrestat aquella nit.  
 L'endemà em van treure de presó. En poc menys de dotze hores se 
suposava que estaria lliscant-me en la fosca amb cinc litres de gasolina i un 
encenedor. Lo primer és lo primer, vaig pensar. Vaig anar a esmorzar, després vaig 
anar a dormir una migdiada. A les 4 p. m. em vaig reunir amb Critter a la nostra cita al 
parc. Contra tota lògica li vaig dir que endavant. 
 Durant la major part de l'any anterior havia fet les accions jo sol, exceptuant 
unes poques ocasions en les quals em vaig ajuntar amb altres per a una acció 
concreta o algun esdeveniment particular. Preferia treballar sol perquè llavors jo treia el 
millor de mi mateix. Jo era l'únic responsable de planificar i dur terme l'acció. Era lliure 
d'escoltar als meus instints i de canviar els plans conforme ho necessités, sense que 
això afectés a ningú. D'aquesta manera podia incorporar molts més rituals i màgia en 
les meves accions, la qual cosa era important per a mi.  
 Al treballar individualment era perfectament conscient de les meves pròpies 
habilitats i les meves limitacions. Prestava més atenció als detalls, perquè no contava 
amb ningú amb qui revisar el que preparava. Al fer les coses sol em concentrava més i 
era més acurat.  
 Per la raó que sigui també estava més nerviós treballant amb altres. Mai es 
va reflectir en com feia les coses, però aquella nit es reflectí en els meus judicis. 
 En el passat havia après que calia desfer-se de totes les proves 
incriminatòries possibles abans de realitzar l'acció. El vespre del 15 de juny no vaig 
prendre aquesta important precaució, vaig pensar que era quelcom del que em podia 
ocupar després que tot succeís. Em sentia compromès a seguir endavant amb el 
nostre objectiu.  
 Quan preparava els artefactes, i vaig revisar tres vegades que no hi haguès 
cap petjada o pèls que poguessin quedar-se al lloc, em va envair un sentiment de 
malestar. Portava percebent-lo tot el dia. Alguna cosa anava mal encaminada. Havia 
rebutjat cada instint que havia tingut al llarg del dia. És possible que Critter també ho 
sentís. Però ens havíem compromès l'un amb l'altre, i el nostre sentit de l'honor ens 
feia mantenir-lo. Probablement si haguéssim compartit els nostres sentiments, les 
coses haguessin estat diferents.  
 Sense que nosaltres ho sabéssim, a no més de 200 peus, teníem un detectiu 
amagat que ens estava espiant. (Durant el transcurs dels meus judicis es van donar 
tres motius diferents pels quals estava sent vigilat. El més preocupant era que algú 
havia avisat als detectius que jo era la classe de persona a la qual havien de mantenir 
controlat, però cap detectiu va voler recordar qui va ser l'individu que els va dir això). 
 Carregarem el cotxe que havia demanat prestat unes hores abans amb les 
coses que necessitàvem. Li havia dit a la propietària que volia acampar a Fall Creek. 
Encara em ve a la memòria l'expressió de la seva cara quan m’emportava el cotxe. Era 
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com si pogués veure-hi a través meu. Sabia que ella no volia que me’n dugués el seu 
cotxe. Més tard em va dir que els seus instints li havien advertit que quelcom no 
parava bé. Tanmateix es va implicar sense saber-ho en una cosa amb la qual no tenia 
res a veure. Sempre me’n penediré d'això. Sempre ho sentiré i m'avergonyiré de la 
meva traïció, i del fet que les conseqüències de les meves accions van afectar les 
vides de gent que no havia estat involucrada en les mateixes.  
 Quan varem arrencar el cotxe i vam prendre la carretera el detectiu va 
advertir als seus companys; “els subjectes estan en moviment”.  
 Al primer semàfor en vermell un altre dels tres detectius va confirmar als 
restants “Jeff Luers és el passatger.”  
 Cap de les seves comunicacions es va reflectir en el meu escàner. Tot 
semblava tranquil. Seguiem conduïnt, sense poder-nos imaginar que ens estaven 
seguint tres vehicles. Tanmateix, al racó més profund de la meva persona, les males 
vibracions persistien. 
 Girarem cap a l’entrada d’un carrer. El vehicle de rere nostre també ho va fer. 
Senyals d'advertència es van il·luminar al meu cap. Vam tornar a tòrcer i el cotxe de 
darrere va continuar per una altra banda. Vam seguir amb el joc del gat i el ratolí fins a 
estar segurs que no havia un cotxe específic que ens estigués seguint. Ens va semblar 
lògic pensar que no era estrany que en tot moment hi hagués un vehicle després de 
nosaltres. Amb tot era una nit concorreguda, el curs universitari acabava de finalitzar a 
donar pas a les vacances d'estiu, i hi havia trànsit arreu. Oblidarem el vell proverbi que 
diu, “només perquè estiguis paranoic/a no vol dir que no hi hagi ningú al teu darrere”.  
 Una última volta prop del nostre objectiu ens va fer comprovar que a popa ja 
no existia cap cotxe. Endavant! Aparcarem a les rodalies d’una illa de distància. Critter 
agafà el paquet amb els artefactes. A partir d'aquí sabíem perfectament el que havia 
de fer cadascú. Junts vam caminar a un aparcament fosc on atravessarem el carrer 
fins arribar a Romania. Creuarem el carrer fins a un carril bici que ens duia de nou a 
Romania. Si ens haguéssim aturat uns pocs instants el detectiu que ara corria a peu 
seguint-nos s'hauria topat amb nosaltres. 
 El meu cor s'agitava eixelebrat, estàvem a uns pocs centenars de peus del 
lloc. De sobte em vaig trobar enllumenat pels fars davanters d'un enorme SUV negre. 
Ens va passar de llarg lentament com si anés a ficar-se en alguna casa. Merda! No 
volia que em veiés ningú. Havia mantingut la meva caputxa posada i el cap cot. És 
possible que hagués semblat sospitós, però sabia que el conductor no podria 
reconèixem.  
 Després de parlar de l'ocorregut un moment, decidirem seguir endavant. 
Havíem arribat massa lluny, no teníem temps per a suposicions, era ara o mai.  
 Vam arribar a la tanca que dividia les dues propietats. Era on ens ocultaríem 
i des d'on ens colaríem. Ràpidament ens vam ficar sota la tanca. Avançarem 
arrossegant-nos entre l'edifici i la fila de furgones noves. En els nostres plans havíem 
acordat incendiar dos vehicles de l'última fila. Ens havíem adonat que el vigilant mai 
caminava fins a ella, i hi havia una altra fila de furgons (SUVs) entre l'última i per on 
solia caminar, aquesta fila ens ocultava. També vam triar aquesta fila perquè era la 
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que més lluny estava d'un edifici proper en el qual vivia gent, volíem assegurar-nos 
que ningú sortiria malparat/da. 
 El problema era que no podíem deixar els artefactes sota els motors, on els 
danys haguessin estat majors. En lloc d'això vam haver de deixar-los sota el dipòsit de 
gasolina i esperar que el foc fos prou intens com perquè cremés aquest també.  
 Critter va arribar al seu primer SUV, mentre jo seguia arrossegant-me cap al 
meu. Em va lliurar un artefacte mentre jo preparava els fusibles. Vaig acabar de fer 
l'últim acoblament, vaig col·locar el meu artefacte juntament la roda del darrere 
esquerra i sota el dipòsit de gasolina. Amb la flama d'un encenedor el meu destí entrà 
en marxa.  
 Vam córrer fins al final dels vehicles fins a arribar al carrer. Caminarem tan 
tranquils com ens va ser possible en aquesta situació fins a arribar a les ombres 
properes al cotxe. Des d'aquí vam córrer tan ràpid com vam poder. Una vegada dins 
del cotxe ens sentirem segurs. Critter l'encenguè i arrencàrem. Tot justs havíem 
avançat uns pocs peus quan els fars davanters d'un SUV gran i negre ens van 
enllumenar. Em va donar una bolcada al cor. Era el mateix que ens havia passat 
abans. El pensament que era un policia no se'm passava encara cap. Els dos vam 
pensar que era un ciutadà amb mentalitat d'heroi que continuava seguint-nos. 
 Uns 15 minuts després el meu scanner indicava moltíssima activitat. S'havia 
declarat un incendi en Romania Chevrolet. Va haver una erupció de riures i crits. En 
aquest moment el SUV que ens seguia no ens preocupava, ho havíem aconseguit. 
Tan era el que passés ara, havíem posat la roda en funcionament.  
 Després d'una estona el SUV va desaparèixer. Vam sortir de l'autovia i vam 
passar per Albertson a comprar una mica de cervesa, ens dirigiríem a Fall Creek per a 
descansar tranquils. Llavors vam veure les enormes llums que sortien de l'autovia. No 
a molts metres hi havia un SUV gran negre seguint-nos. 
 Em vaig girar cap a Critter i els nostres ulls es trobaren. No fou necessari que 
li digués el que ell ja sabia. “Anem a la presó germà, fem un cigarret?”.  
 Els dos ens liarem els cigars mentre ens assèiem al capó del cotxe esperant 
el nostre “bitllet de viatge”. Llavors van agafar a Critter i el ficarem en un cotxe de 
policia. A mi, en canvi van deixar que veiés el registre il·legal del nostre cotxe. 
 Aquí és quan vaig cometre un error fatal. Quan em van preguntar si havia 
estat prop de Franklin Blvd. (el carrer en la qual està Romania), vaig dir que “no”.  
 “Què respons si et dic que he col·locat a tres oficials perquè et seguissin i 
t'han vist allà?”  
 “Vull veure al meu advocat”.  
 “Estàs arrestat per danys criminals”.  
 “Puc acabar-me el piti?”  
 “No!” Li vaig donar dos calades més abans de deixar-los que 
m'emmanillessin. Va ser el meu últim acte de desafiament a l'autoritat com a home 
lliure. 
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 Dos judicis i un any més tard vaig ser condemnat de tres càrrecs per incendi 
en Primer Grau, dos càrrecs per intent d'incendi, quatre càrrecs per manufacturar i 
posseir artefactes destructius, i dos càrrecs per danys criminals. Els únics dos càrrecs 
que vaig aconseguir que retiressin van ser els de “conspiració per a cometre incendi 
amb una persona desconeguda”. Vaig ser sentenciat a 22 anys i 8 mesos.  
 El fiscal intentà durant un any convèncem per a fer un tracte en el qual hauria 
de cooperar. La primera oferta fou que atestés contra Critter. Llavors, després que 
amb ell sí arribessin a un acord de cinc anys, van voler que jo els proporcionés 
informació sobre l'ELF, la meva cèl·lula i demés cèl·lules de les quals jo tenia 
informació. De seguida i contínuament vaig rebutjar el tracte i vaig assegurar que no 
estava unit a cap grup. Cada vegada que rebutjava les seves ofertes el fiscal obria 
nous càrrecs contra mi. El meu advocat va intentar una vegada i una altra arribar amb 
l'advocat al mateix acord que Critter havia rebut. Cada vegada que ho intentava el 
fiscal deia que els casos eren distints, que jo era un capitost del Front d'Alliberament 
de la Terra i que em negava a cooperar lo més mínim. Després de cada intent fallit el 
meu advocat em va preguntar perquè pensaven que jo era un líder. No vaig respondre. 
 La veritat és que podia pensar una dotzena de raons per les quals ells 
creguessin això. Però finalment vaig concloure que el veritable motiu pel qual em van 
classificar com un líder de l'ELF no era pel paper que vaig jugar a Fall Creek o en la 
comuna. El que succeïa era que ells necessitaven atrapar a “un líder” després de tants 
anys sense tancar a ningú. Necessitaven crear un exemple. La seva idea va fracassar. 
Milers de persones van ser inspirades a contraatacar després dels nostres 
empresonaments.  
 Va merèixer la pena emprar 22 anys de la meva vida a incendiar un SUV? 
Per descomptat, m'agradaria que les coses haguessin estat diferents.  
 M'encantaria que el món no fos esgrimit per poderosos exèrcits, governs i 
grans capitalistes. M'agradaria que les persones tinguessin més drets que les 
corporacions. M'entristeix que la gent hagi de lluitar per la seva llibertat i per protegir la 
Mare Terra. 
 I sobretot, em molesta ser un ciutadà americà, que els meus privilegis i estil 
de vida hagin esdevingut la principal causa de l'opresió i el patiment de tants altres. 
M'entristeix que la majoria de les meves conciutadanes siguin, en el millor dels casos, 
ignorants dels assessinats i danys físics causats als i les índies i persones d'altres 
països amb la finalitat de preservar els interessos americans; que no siguin conscients 
de la destrucció i predació de la terra per garantir l'opulència americana. I 
m'avergonyeix i em decep tot això perquè, en el pitjor dels casos, les i els meus 
conciutadans saben el que està escaient, però els hi dòna igual.  
 Així que hem de continuar lluitant, informar del que està succeïnt i fer que la 
gent se n'adoni, hem d'enfrontar-nos i contraatacar. Sempre hem de veure els dos 
costats de la balança, construïr un futur millor i destruïr una civilització corrupta per 
valors i idees morals que condueixen a la nostra mort. No podem vacil·lar front la 
repressió. Hem de trobar força en les nostres pors, perquè si fallem en actuar, si no 
vencem, el govern i les corporacions que el mantenen ens acabaran arrebatant l'última 
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escletxa de llibertat que ens quedi, mentre segueixen avançant en el seu camí cap a la 
destrucció del planeta. 
 Ara més que mai necessitem un front unit. Les nostres veus han de ser 
escoltades i les nostres accions contundents. Nomès hem de permanèixer en silenci al 
caminar sigiloses en la foscos de la nit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- El Sierra Club és un grup ecologista americà. 
2.- Tipus de boscos centenaris que el moviment ecologista americà s'ha esforçat en 
protegir mitjançant nombroses campanyes. 
3.- El monkeywrenching inclou activitats més enllà de la desobediència civil i les 
assegudes típiques d'Earth First!, els grups de persones que les duen a terme són molt 
més reduïts o molts cop ho realitzen persones aïllades. Actuen de forma anònima sota 
una estratègia de guerrilles. Les accions que aconstumen a practicar són per exemple 
insertar claus en les escorces dels arbres centenaris perquè quan la indústria fustera 
intenti talar-los sel's hi espatllin les serres; posen claus en els camins que empra la 
maquinària de la indústria fustera perquè punxin les seves rodes i entorpeixin la tal·la. 
4.- Eugene és una ciutat d'EUA coneguda pel seu fort moviment d'alliberament animal, 
alliberament de la terra i anarquisme verd. En aquesta ciutat hi ha hagut varis projectes 
comuners i en ella s'han format diverses cèl·lules de l'ALF/ELF que han realitzat 
accions molt importants. 
5.- Els túnels sota l'asfalt és una tècnica típica dels monkeywrenchers. Es realitzen 
amb l'objectiu que quan passi la maquinària pesada emprada per construïr les 
carreteres, l'asfalt, al no tenir suport a sota, venci, esfonsant-se. És un nou mètode 
molt senzill de fer enormement costòs per ells, ja que mentre es repara aquest nou 
punt molts obrers no poden treballar. 
6.- Els caltrops són els coneguts “miguelitos”, pinxos col·locats perquè punxin les 
rodes dels vehicles que atravessen una zona determinada. Solen fer-se de forma molt 
senzilla, emprant dos claus de gran tamany afilats, es dobleguen i es fundeixen entre 
ells, deixant la punta cap a dalt. 
7.- El joc de paraules es forma perquè Jeff Luers era motejat pels seus companys com 
“Free”, que vol dir lliure. Per altra banda, ser i estar en català es diu amb dues paraules 
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diferents, però en anglès el verb és nomès un. “to be”. D'allí que mentre el carceller 
pregunta “Ets Free?”, la pregunta en català també podria ser traduïda com “Estàs 
lliure?”. 
8.- SUV són les inicials de Sport Utilitay Vehicles. Són cotxes toterreny de luxe els 
quals tenen teòricament la funció de poder anar per la muntanya, encara que la 
majoria dels seus compradors els aconsegueixen perquè estan de moda. Són cotxes 
de grans dimensions i amb un consum de gasolina desorbitat. La contaminació que 
produeixen, en conseqüència, és molt elevada. 
 Els SUVs són un dels principals punts d'atac de l'ELF, segurament el més 
important desprès de la campanya que l'ELF porta en EUA contra el “urban sprowl”, és 
a dir, contra la urbanització de zones verges i la invasió per part de les ciutat del 
terreny salvatge. 
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ATACA EL SISTEMA 
 
 
Per Craig “Critter” Marshall 
 
 Atès que escric des de l'altre costat del filferro d'arç respecte pel que fa a la 
majoria dels que participen en aquest llibre, almenys estic en millor posició per a dir 
quelcom important arran les corporacions que s'enriqueixen a costa de la destrucció i 
explotació de la natura, o emprant termes capitalistes “recursos naturals”. Els grups 
ecologistes de la línia principal diuen que les tàctiques de l'E.L.F. són massa extremes.  
 Per contra, jo crec que les accions de l'E.L.F. no són prou extremes. L'altre 
acusat al meu judici, Jeff Luers, està complint una condemna de 22 anys i 8 mesos per 
incendiar uns pocs SUV´s (N de T: cotxes tot-terrenys altament contaminants). Si el 
fiscal no hagués mort enmig del judici, no s'haguessin sentit forçats a oferir-me un 
tracte, en ell acordem que si jo em declarava culpable rebria una condemna de cinc 
anys i mig. De no haver mort, jo també estaria complint una sentència llarguíssima per 
una acció que va tenir resultats mínims. La gran majoria de la gent mai és atrapada 
pels seus sabotatges, la qual cosa demostra l'eficàcia de preparar i planejar bé les 
coses. Malgrat això, si la gent arrisca molts anys de la seva vida, no mereix la pena 
realitzar accions molt més eficaces que simplement incendiar un parell de tot-terrenys? 
Tinc molt clar que si el meu company i jo haguéssim incendiat la fàbrica sencera que 
produeix els SUVs no estaríem complint una condemna molt més baixa que els més 
de 22 anys que està complint en Jeff. Però tot i que incendiar tota la fàbrica hagués 
estat infinitament millor del que aconseguim nosaltres, tampoc hagués arribat prou 
lluny, ja que una altra fàbrica hagués estat construïda i prosseguiria la destrucció de la 
Terra després d'aquesta interrupció.  
 El que hem d'atacar és la totalitat de la màquina mortal que és la societat 
industrial: la civilització. Degut al fet que la Terra i els i les seves habitants estan sent 
atacades les 24 hores del dia a una escala enorme, com pensem que acabarem amb 
tot això simplement incendiant uns pocs tot- terrenys? Aquelles que ataquen la 
indústria fustera estan aconseguint abonyegar l'armadura de la maquinària, però 
segueixen sent només bonys. Necessitem tallar-li el cap al monstre.  
 No importa quants animals siguin rescatats, no importa quants arbres se 
salvin si l'actual estat tecnològic progressa, o fins i tot si continua al mateix ritme al que 
destrueix els ecosistemes del planeta, la vida en aquest planeta té un destí fatal. La 
civilització, tal com l'entenem, depèn de la dominació i explotació de tot tipus de 
“recursos” (ja siguin éssers vius o el seu hàbitat), i no pot existir sense aquesta 
explotació. Abans que apareguessin les societats agrícoles els humans eren 
bàsicament nòmades, només van assentar poblats permanents quan les plantes i els 
animals van ser domesticats. L'explotació d'aquestes formes de vida va permetre el 
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creixement de la jove civilització, la qual cosa va crear la necessitat d'explotar més 
animals i conrear més plantes. 
 Viatja des d'aquell moment 10.000 anys en el futur i arriba fins al dia d'avui. 
Hi ha molt pocs llocs de la Terra on els humans no hagin intentat (i la majoria de 
vegades assolit) crear relacions de dominació pel que fa als éssers vius que habiten 
aquestes zones. En la major part del terreny que ocupa el món civilitzat s'han destruït 
els ecosistemes que existien i/o s'han cobert de ciment. L'escala en la que 
s'extingeixen les espècies avui dia és similar a la què es generà quan es van extingir 
els dinosauris fa 65 milions d'anys, i mentre que tinc clar que salvar un bosc o a les 
preses i presos d'una granja és quelcom genial, segueix sent com posar una tireta 
enfront una ferida al pit (1).  
 Si poguéssim treure a tots els animals que estan tancats en granges i 
laboratoris d'arreu del món, fins a quin punt seria bo si no quedessin espais salvatges 
on alliberar-les? I viceversa, quin sentit tindria protegir l'última zona salvatge si totes 
les animals estiguessin domesticades, i el seu esperit salvatge destruït? La lluita per 
salvar als animals i a la Terra són inseparables. Cada aspecte de la civilització 
conspira contra tot allò que és salvatge. És la totalitat de la dominació humana, no 
només un element, el que destrueix la vida.  
 Les nostres lluites mai podran ser efectives si ens centrem en un únic 
aspecte de la malaltia anomenada civilització. Hem d'atacar la totalitat de la societat 
industrial cada dia. No hem d'aturar-nos ni un instant en la nostra lluita, ja que la 
civilització avança contínuament en la seva marxa mortal. Hem de posar en escac les 
idees que sostenen la vida diària de la societat industrial. La majoria de la gent lluita 
per l'alliberament d'una forma de vida i, sense adonar-se o sense importar-lis, donen 
suport a l'opressió de moltes altres formes de vida tots els dies. Com que no?, llavors 
no empres electricitat? Sóc conscient que hem de fer alguna cosa que no ens agrada 
si volem ser efectius en la nostra lluita, com per exemple necessitem emprar gasolina 
per a realitzar accions d'ecotage que puguin enfonsar a les corporacions. Però hem de 
ser conscients de l'impacte negatiu que les nostres accions i eines tenen sobre els 
ecosistemes.  
 Per descomptat que no estic condemnant el fet que algú incendiï una 
empresa fustera; si és el que vols fer cala'ls foc a aquests desgraciats. Com a mínim 
aconseguiràs fer somriure a aquest pres polític. Però tingues en compte que no 
estaràs parant la destrucció de la Terra –estaràs minvant el ritme de la seva 
destrucció-. Hem de reaprender com conviure amb la natura, viure en els ecosistemes, 
en lloc de sobre “ells”. Com sol dir-se, “hem vist a l'enemic i som nosaltres”. És 
hipòcrita atacar per la nit un aspecte de la maquinària de destrucció de la natura que 
és la societat industrial, i durant el matí següent donar suport altres aspectes a l'anar-
nos a comprar/consumir. No podem continuar vivint de la manera que ens han 
ensenyat aquells que justifiquen la civilització (i la destrucció que comporta), i esperar 
que puguem fer que desapareguin totes les formes de dominació. La civilització, des 
de la seva aparició s'ha sustentat en la dominació; depèn d'ella per a seguir 
sobrevivint.  
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 Hem de regressar a una cultura de sostenibilitat –una en la qual visquem en 
harmonia amb la naturalesa- però això mai succeirà mentre les deixalles industrials 
siguin alimentades per corporacions a les quals l'única cosa que els importa és obtenir 
beneficis.  
 S'ha arribat al punt que la gent pensi que la felicitat s'aconsegueix treballant 
almenys la meitat del temps en el qual estan desperts, per a així poder comprar coses 
que els estalviaran temps i diners. Sóc l'únic que s'adóna del completament estúpid 
que és tot això? Afortunadament no, però la gent que se n'adona ha de ser conscient 
que fins i tot si deixen de participar en aquesta cultura de treball-consum-mort la resta 
de persones seguiran participant en l'enverinament de totes nosaltres.  
 Malgrat que calar-li foc a una indústria de la fusta pugui endarrerir l'ecocidi, 
crec que és molt millor la tàctica d'acabar amb els béns de consum abans que siguin 
produïts, això es pot aconseguir destruint les plantes energètiques i els laboratoris que 
permeten que aquesta societat cancerígena es mantingui en peus. Cada moment que 
no és emprat a destruir aquesta societat industrial és equivalent a justificar la 
destrucció que produeix sobre nosaltres i sobre les restants formes de vida. Estem 
sent enverinades per toxines que s'emanen a l'aire les 24 hores del dia, tanmateix la 
mitjana està que les persones inverteixin menys de 24 segons setmanals fent alguna 
cosa referent a això. Espero que aquesta dada no et faci felicitar-te a tu mateix si 
superes aquests 24 segons, el que m'agradaria és que t'assabentis que aquelles que 
fem alguna cosa hem d'atacar emcara més fort. 
 Tots nosaltres hem de posar-nos cara a cara amb la totalitat i decidir si volem 
continuar copejant els dits del monstre que té amenaçats a totes i tots els éssers vius, 
o si anem a copejar-li al cap. No m'entenguis malament, arrencar-li un dit mai serà un 
fet dolent, però tret que sigui part d'una estratègia major no acabarà amb la dominació 
humana cap als animals i la natura. 
 Mai aconseguirem convèncer a les corporacions perquè deixin d'explotar als 
animals i a la Terra, això està en contra de “la seva naturalesa”. Volem defensar les 
éssers vives costi el que costi. Ells volen perpetuar una forma de vida d'explotació 
sense importar-lis el preu. El seu treball és guanyar tot els diners que puguin sense 
tenir en compte el mal que causen. El nostre treball és dur els seus negocis a la ruïna. 
(2)  
 
 
 
 
1.- Sense ànim d'estendre'ns massa, Acción Vegana no està d'acord amb aquesta 
comparació. No podem restar importància al fet que un individu pres sigui alliberat de 
la seva presó pel mer fet que hi hagi molts més individus presos als quals no es puguin 
alliberar. Per al pres alliberat sí que és molt important aquesta acció.  
2.- A qui li hagi agradat aquest article li recomanem “El buque de los necios”, de Ted 
Kaczynski (alies Unabomber). 
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PLANTANT CARA ALS AUTORS DE L’HOMICIDI 
Esperança en temps obscurs 

 
 
Per Josh Harper  
 
 Se m'ha demanat que escrivís aquest article sobre la repressió i la brutalitat 
que he patit com a activista. La meva intenció no és la de jugar el paper d'activista 
furiós, impactat perquè l'Estat i la indústria han donat resposta davant una amenaça. 
Quan veuen el seu poder intimidat aquestes entitats no reaccionen dins dels marges 
legals que ells mateixos fixen. Considero que algunes de les conseqüències que el 
meu col·lectiu s'ha vist obligat a afrontar han estat inevitables, almenys no es podrien 
haver evitat amb l'actitud que manteníem de ser totalment sinceres amb el nostre desig 
de canviar el món. Així que, en lloc d’explicar un conte en to “pobre de mi” sobre 
cel·les de presó i judicis, la meva finalitat és la de presentar les meves experiències 
juntament amb una explicació sobre com he anat superant els problemes i les meves 
esperances de cara al futur. Per a mostrar-vos a les lectores i als lectors la història al 
complet, retrocedim fins al 26 d'Octubre del 1986. 
 Jo tenia onze anys aquell dia. El meu pare m'estava duent al col·legi en el 
seu destartalat Ford. Era aviat, feia fred, i jo estava angoixat mentre pensava que 
hauria d'enfrontar-me a un altre dia d'educació compulsiva quan una notícia que 
s'estava comentant per la ràdio va copsar la meva atenció. Un grup de “terroristes“ 
emmascarats havia accedit a la Universitat d’Oregón. Havien destrossat i comès actes 
vandàlics pertot arreu, “robat” animals, i amb spray havien escrit les paraules “Animal 
Liberation Front” per les parets. Les autoritats les estaven buscant, i el comentarista 
assegurava a l'audiència que aquests disbauxats serien posats davant la justícia. A 
continuació es va citar el que havien dit els directius de la universitat i les forces de la 
llei. No es va prestar molta atenció al motiu que havia empès als/les criminals a actuar 
d'aquesta manera, però jo vaig concloure que s'oposaven a l'experimentació amb 
animals.  
 Aquella nit vaig posar les notícies a la televisió i vaig poder veure velles 
imatges de l'A.L.F. en la pantalla. Vaig mirar fixament a les persones amb el 
passamontanyes i vaig pensar en els bons i els dolents que apareixien en els meus 
còmics. Vaig saber que aquests als quals anomenaven “terroristes” no encaixaven en 
el motlle de malvats. Havien actuat d'una manera altruista tot i que corrien el risc de 
patir conseqüències negatives per això. Quan vaig veure que eren insultades per 
agents del F.B.I. armats, professors de la universitat furiosos, i els estrambótics 
doctors dels laboratoris de vivisecció, tot va quedar clar per a mi. No creia en 
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l'alliberament animal, era un xic, però sabia distingir el que estava bé del que estava 
malament, i vaig saber que jo estava del costat de l'A.L.F. Per a mi, eren 
superherois/nes en carn i ós, i en una estranya bolcada al clixé general, estaven sent 
perseguides pels dolents. 
 Havien passat cinc anys quan George Bush pare va començar la seva 
primera guerra a l'Iraq. Les protestes es van estendre per tot l'Estat. Jo escoltava les 
notícies dels mitjans d'informació, en elles parlaven de com eren derrotats els 
anarquistes que s'oposaven a la guerra pel llarg braç de la llei. Un dia a l'institut un 
estudiant que coneixia em va donar un periòdic anomenat L'estudiant insurgent. Me’l 
vaig endur a casa i vaig llegir una anàlisi d'una guerra que em semblava completament 
distinta a la qual es comentava a la televisió. El meu primer contacte amb un mitjà 
d'informació alternatiu va fer que em brollessin llàgrimes als ulls i ràbia al cor. Mai més 
confiaria en el que em deia el meu televisor. En una de les pàgines hi havia fotos de 
diverses víctimes de les bombes americanes juntament amb l'anunci d'una 
manifestació contra la guerra aquella mateixa nit. Aviat estaria en l'Edifici Federal, en el 
meu primer acte d'oposició, i la meva primera confrontació amb les forces de la llei. 
 La manifestació d'aquella nit va ser malaltissament pacífica, almenys per part 
dels manifestants. Considerant el nombre de persones que estaven sent aniquilades 
perquè les petrolieres nord-americanes poguessin augmentar els seus beneficis, el 
pacifisme semblava una forma molt còmoda de no oposar resistència. Tots estàvem 
corejant crits i agitant banderes quan un grup de persones va començar una asseguda. 
De cop i volta tot es va convertir en un frenesí. Vaig escoltar crits just enfront meu, i les 
veus que es repetien una vegada i una altra de “buideu la zona”, directament sortides 
d'un megàfon. La gent va començar a escampar la boira, i en totes les direccions cap a 
les quals corria em topava amb un policia. Semblava que els policies caiguessin del cel 
i ascendissin dels embornals. Conforme m'acostava a unes escales un em va donar 
una batzacada amb una porra a les costelles. Vaig caure desplomat per les escales, 
però no podia quedar-me allà ja que el policia encara venia cap a mi. Les meves 
cames m’allunyaven d’aquella zona el més ràpid que podien quan vaig conèixer per 
primera vegada el gas lacrimògen. Algú m’agafà del braç i em va dir que escapés amb 
ells. 
 El meu amic misteriós se'm va endur a mi i a un grup de joves manifestants a 
Skinners Butte, un pujol proper cobert d'arbres. Totes començarem a parlar del que 
havíem vist, a qui havien arrestat, i què hauriem de fer a continuació. Un grup de 
persones va proposar ferventment una campanya de resistència no violenta. Un jove 
anarquista els va interrompre afirmant que s'havia començat aquesta guerra per a 
obtenir beneficis econòmics, i com a tal, havíem d'assegurar-nos que el govern i les 
corporacions perdessin més diners amb la guerra del que guanyaven, en cas contrari 
la guerra continuaria. Vaig estar donant-li tornades al cap durant quatre dies, pensant 
sobre en quin tipus d'accions m'havia d'implicar. Finalment vaig decidir sortir al carrer i 
trencar les finestres dels bancs i d'altres institucions que s'enriquien a costa de la 
guerra. 
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 Un dia aquella guerra acabà, però el meu coneixement sobre altres 
injustícies creixia. La meva germana, a qui estimo més que ningú al món, va ser 
violada per un dels seus professors. Els advocats, jutges i fiscals la van tractar com 
inferior no només per ser una dona jove, sinó també perquè era discapacitada. El 
violador va marxar amb una palmadeta al cul. Vaig anar a visitar-la quan va acabar el 
judici, i la seva desesperació era evident. Cada instant que vaig estar amb ella em feia 
pensar en les meves profundes actituds sexistes, les mateixes actituds que havien fet 
els ulls grossos amb el que li havia succeït a la meva germana. Cara a cara amb els 
meus propis prejudicis vaig començar a plantar cara a totes les meves creences sobre 
les jerarquies que m'envoltaven. Finalment aquest procés em va conduir a un rebuig a 
l’antropocentrisme. 
 La meva nova manera de veure les coses em va portar a fer-me vegà i a 
unir-me al recén format Col·lectiu de Portland per l'Alliberament. Aviat començarem a 
viatjar per a fer manifestacions, a fer menjar per a gent sense llar i a distribuir còpies 
d’Earth First! Journal (Revista d’Earth First!), No Compromise (Ni un Pas Enrere), Live 
Wild or Die (Viu Salvatge o Mor) i demés literatura eco-revolucionària. Aquestes 
publicacions van fer que em retrobés amb el Front d'Alliberament Animal. Vaig sentir el 
mateix respecte cap a ells que el que havia sentit quan tenia 11 anys, i aviat vaig 
començar a organitzar esdeveniments en suport a l'A.L.F. Pel que sembla, la comunitat 
d'activistes d’Oregón s'estava fixant en mi per prendre'm les coses seriosament, tenir 
clares les meves idees, saber defensar-les i no rendir-me. Sense que jo ho sabés 
també estava cridant l'atenció d'uns altres…  
 Un dia estava assegut en la terrasseta de la meva llar quan dos homes van 
pujar per les escales. Vaig pensar que eren missioners o venedors. Mentre pensava 
com m'anava a lliurar del sermó, un d'ells de cop i volta va treure una placa i em va dir 
que venien perquè algú s'havia queixat que a casa meva hi havia molt soroll. L'instint 
em va dir que estava mentint. Quan em vaig aixecar per a marxar-me un d'ells va 
confirmar el que m'havien dit els meus instints al dir-me que eren agents del F.B.I. Va 
treure una llista de noms de matrícules i em va informar que la meva casa havia estat 
sent vigilada. Estava formulant-me la pregunta de qui eren les persones que venien a 
casa meva quan els vaig tancar la porta. 
 Poc temps després el meu amic Joshua Kielas i jo vam començar a treballar 
en Breaking Free Video Magazine, una sèrie de VHS que es publicaven periòdicament 
i que documentaven accions directes i protestes relacionades amb l'alliberament 
animal i de la terra. Havíem demanat imatges d'accions que s'haguessin realitzat arreu 
del món i volíem aconseguir enregistraments d'accions il·legals que molt poca gent 
hagués vist. La nostra correspondència va començar a arribar oberta. Un dia semblava 
que algú havia entrat a l'estudi on preparàvem el material. Vaig començar a adonar-me 
que hi havia persones que em seguien quan anava a casa de Joshua i quan sortia 
d'ella. Un dia vam anar a una manifestació en la Universitat d’Oregón, als afores dels 
mateixos laboratoris que l'A.L.F. havia destruït feia 10 anys. Un vivisector al que se li 
van causar destrosses aquella nit, Richard Morocco, em va colpejar al pit durant la 
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protesta, un policia va aprofitar per a dir-me que al vivisector no li anava a passar res, 
però que a mi m'estaven vigilant. 
 En aquest període de temps feien bastants arrests voluntaris i per això 
estava contínuament en conflicte amb les forces de l’ordre. Els atacs policials als 
activistes eren constants. Em van arrestar en una manifestació a Anaheim, Califòrnia, i 
malgrat que va ser a mi a qui van apallissar, se'm van posar múltiples càrrecs per 
agressió i per causar danys físics als policies. L'enregistrament d'una càmera de 
vigilància mostrava que jo em protegia mentre la policia em donava la batussa, però un 
jurat conservador va declarar que jo havia realitzat contactes indesitjats amb els 
braços i mans dels policies per mitjà del meu pit i estómac. Em van condemnar a 
quaranta-cinc dies a la presó d'Aurenja County.  
 Mentre estava a presó, els funcionaris em van donar dues pallisses. En una 
ocasió jo estava emmanillat i em van pegar al clatell repetidament perquè no vaig voler 
emprar botes de cuir. En una altra ocasió, un carceller em va empènyer per unes 
escales mecàniques, quan vaig arribar al final el que m'havia llençat i l’altre que estava 
sota, es va unir per a donar-me puntades. Res d'això se semblava al que els ocorria 
als presos negres i Txicans cada dia. 
 Quan començà la meva sentència vaig empendre una vaga de fam, pensant 
que la resistència passiva faria canviar la consciència del jutge, i estovar els cors de la 
policia. La meva opinió prompte va canviar quan em vaig adonar que ni els jutges 
tenen consciència ni els policies tenen cor. Mentre complia la meva sentència parlava 
de política amb altres presos, ells de seguida van veure que les “Paraules sobre el 
Sofriment” de Gandhi eren una tàctica que podia fer poc per a amenaçar a l'Estat i a 
les corporacions. Conforme el meu cos començava a patir les conseqüències d'una 
falta d'alimentació tan perllongada, els meus pensaments van tornar a centrar-se en 
els explotadors d'animals, fusteres, constructors d'embassaments, urbanistes, i en lo 
còmodes que estaven tots sopant en les seves dolces llars. Per què estava jo penant 
mentre ells gaudien del fruit del seu expoli? Em van deixar anar després de 36 dies 
sense menjar. Llavors vaig decidir que a partir d’aleshores centraria els meus esforços 
en mètodes de lluita més eficaços.  
 Quan vaig recuperar-me físicament em vaig unir a uns amics per a sabotejar 
una cacera de balenes a la Península Olímpica, a l'Estat de Washington. La gent de la 
localitat que ens donava suport ens va confirmar que els policies de l'oficina del Sheriff 
ens estaven espiant. Més tard vam descobrir que havien format la Unió de Forces 
Antiterroristes en el poblet de Sequim, on el nostre grup s'estava allotjant i des d'on 
anavem discutint el que fariem. Després de tres mesos de resistència envers aigües 
gelades, ones enormes i mala alimentació, els caçadors van sortir a caçar. Estàvem 
preparats, Jake Conroy i jo vam ser arrestats per interrompre la cacera amb bombes 
de fum, extintors i bengales. El que vam fer aquell dia li va salvar la vida a una jove 
balena i em va demostrar el valor que té l'acció directa. Inicialment vam ser acusats 
d'intent d'assassinat, però els nostres càrrecs van ser rebaixats a Assalt Delictiu de 
Primer Grau. Ens declararem culpables perquè no continuessin imputant-nos altres 
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delictes menors, vam regressar la següent temporada de caça i vam salvar a una altra 
balena. 
 Per aquell temps la pressió que envoltava a l'E.L.F. estava augmentant literal 
i figurativament. El Front d'Alliberament de la Terra, germà de l'A.L.F., estava 
incendiant negocis, vehicles, companyies que destruïen el planeta.  Aquesta 
organització clandestina havia crescut ràpidament a causa de la frustració que molta 
gent sentia pel que fa a grups que inicialment van ser radicals, com ara Earth First! 
Conforme la gent d'esquerres i els pacifistes anaven controlant cada vegada més la 
resistència legal, l'E.L.F. va oferir una alternativa per a aquelles que estaven decidides 
a tenir un impacte major del que suposava que subjectessin pancartes o que es 
disfressessin de tortugues gegants. Les fogueres de l'E.L.F. estaven reavivant la flama 
de la rebel·lió que havia estat minvada per un moviment ecologista cada vegada més 
moderat, i el F.B.I. estava prenent nota de tot. Van començar a aparèixer Agents 
Especials arreu, volien seguir la pista als esmunyedissos “elfs”. El Departament de 
Justícia va anunciar que l'E.L.F. s'havia convertit en la seva prioritat número u, i van 
decidir que jo era el seu principal seguidor. No em va sorprendre que vinguessin a 
buscar-me els caps de policia amb el desig que els contés tot el que sabia sobre les 
activitats de l'E.L.F. El que sí em va desconcertar és com van intentar aconseguir-ho.  
 Un dia, durant la segona temporada de caça de balenes estava navegant en 
la petita barca de la meva amiga Brett. Havíem estat recorrent l'àrea durant tot el dia 
amb un artefacte dissenyat per a arruixar les balenes grises fora de la zona de caça El 
Guarda Costes ens va comunicar per ràdio que l'aparell violava l'Acta de Protecció de 
Mamífers Marins, i que es dirigirien al nostre encontre. De seguida vam saber que 
aquestes no eren les seves veritables intencions. Diversos vaixells dels Guarda Costes 
van envoltar la nostra barca, i a continuació una petita flota de Zodiacs es va dirigir a 
tota velocitat cap a nosaltres. Els homes de les zodiacs evidentment no eren Guarda 
Costes. Duien caçadores negres brillants en la qual podia llegir en la part de l'esquena 
“Agents federals”. Un d'ells va pujar a la nostra barca i em va lliurar una citació perquè 
comparegués davant el Gran Jurat Federal de Portland.  
 Encara que no em van causar molts més problemes aquell dia, la meva 
amiga Erin Abbot va ser atropellada per una zodiac mentre intentava mantenir als 
caçadors allunyats de la seva presa. Li van partir un omòplat per la meitat i li van 
trencar diverses costelles, les hèlixs de l'embarcació li van passar a unes poques 
polzades del cap, pel que va estar a punt de morir. En lloc d'ajudar-la, els Guarda 
Costes que l'havien atropellat van deixar que es quedés a l'aigua 5 minuts fins que van 
cridar a un helicòpter. Per descomptat mai ningú els va dir res als Guarda Costes, però 
nosaltres no oblidarem la valentia de la nostra amiga. 
 Quan aquella nit regressarem a terra vaig cridar al Portaveu de l'E.L.F. (1), 
Craig Rosebraugh. Graig i jo ens coneixíem des de feia anys, i per aquell temps li 
havien manat comparèixer davant “Grand Juries” (“Grans Jurats”) en repetides 
ocasions. Em va explicar que els Grans Jurats eren investigacions que portava a terme 
el fiscal federal. Una vegada que se li mana comparèixer davant el Gran Jurat, un 
testimoni no té cap protecció enfront de l'autoincriminació, no té dret que estigui 
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present el seu advocat, no té dret a saber les proves que es presenten contra ell, i no 
té dret a romandre en silenci. Els Grans Jurats poden empresonar a algú durant 18 
mesos sense demostrar que és culpable de cap crim.  
 Craig va acordar que s'ocuparia de parlar amb els periodistes sobre la meva 
petició de compareixença si ells ho demanaven, i que m'ajudaria a trobar algun lloc on 
quedar-me a Portland. Vaig deixar la campanya contra la caça de balenes i em vaig 
dirigir al sud per a trobar-me amb altres activistes i decidir com me les apanyaria amb 
el Gran Jurat. Un dia, en que estava vivint en la casa d'alguns amics de Sant Franciso 
que convivien amb dos Pit-Bulls, em vaig quedar mirant als gossos. Estaven trencant 
tot el que trobaven al seu pas mentre jugaven a barallar-se entre ells, llavors vaig 
pensar en l'afortunats que eren de viure en un lloc on se'ls respectés, en lloc d'estar en 
un laboratori de vivisecció, en un criader de gossos, o en un sagnant estadi on 
s’haguessin de barallar. Em va donar una bolcada al cor i vaig sortir fora. No puc 
explicar què és el que realment em va impulsar a fer-ho, però li vaig calar foc a la 
citació de compareixença davant el Gran Jurat i vaig escopir sobre les seves cendres.  
 L'endemà vaig escriure una carta oberta al Moviment per l'Alliberament 
Animal i de la Terra en la qual explicava que mai donaria informació als fiscals sobre la 
nostra lluita, i que ni tan sols tenia intenció de presentar-me a la citació. El matí en la 
que estava programada la meva compareixença, Craig va llegir la meva carta a les 100 
persones que s'havien concentrat a les portes de l'Edifici Federal de Portland per 
donar-me suport. Els periodistes em van declarar un “fugitiu anarquista”. Vaig pensar 
que era graciós, ja que no m'estava amagant i estava vivint en la mateixa adreça que 
el F.B.I. havia estat vigilant per última vegada. Van transcórrer els mesos sense cap 
incident i vaig pensar que potser els federals havien considerat que no els valia la pena 
invertir tant temps en mi. 
 Un noi vegà que havia conegut durant aquest període de temps em va 
convidar a parlar al seu institut. Després de la meva xerrada vaig deixar l'edifici per a 
anar a esmorzar. De sobte van aparèixer cotxes en totes les direccions. Estava 
envoltat d'alts càrrecs de la policia federal, pel F.B.I., i la policia de la regió, em van 
arrestar sota càrrecs per delictes majors. Després que se m'anunciés la fiança que 
havia de pagar, la gent que em donava suport va aconseguir reunir diversos milers de 
dòlars en bastant poc temps, al mateix temps que unien llaços entre ells. Em van soltar 
havent d'anar a signar fins que comencés el judici. El jutge que presidia el cas va 
sol·licitar que deixés de defensar, fomentar, o mostrar suport a cap acció il·legal, no se 
m'estava permès fer cap d'aquestes coses sota cap mètode. El meu advocat va 
replicar que això era una violació de la primera esmena i va preguntar; “Se li permetria 
al Senyor Harper dur una samarreta en la qual es llegís: Visca el creuar el carrer sense 
mirar?” el jutge va respondre que estaria violant el seu ordre si públicament donava el 
vistiplau a creuar el carrer de manera temerària, i que m'empresonarien per això. 
 Aquest Gran Jurat va arribar a la seva fi. Stuart Sugarman, el meu genial 
conseller del cas, va arribar a un acord en el qual jo entraria a la sala del Gran Jurat a 
condició que se'm retiressin els càrrecs per delicte major. Vaig entrar a la sala del Gran 
Jurat, però igual que li va ocórrer a Ronald Reagan, em vaig oblidar de tot conforme 
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entrava per la porta. El jurat m'estava preguntant on vaig estar en algunes dates 
concretes, a qui coneixia, i què sabia sobre els crims de l'E.L.F. Les meves respostes 
es repetien, “no ho recordo”, provocant un gran empipament en el fiscal oficial Stephen 
Piefer, que li va donar un bon cop de puny a la taula. “Deixa de prendre'm el pèl senyor 
Harper” va cridar, “sortiré d'aquesta sala i et posaré tots els càrrecs que pugui!” Em va 
dir que tenia proves que havia alliberat conills d'una granja de Philomath, Oregón, i 
participat en alliberaments de visons en molts punts del Nord-oest d'EUA. Em vaig 
limitar a somriure educadament i a continuar amb el meu lapse de memòria. Al cap 
d'uns minuts vaig sortir de l'edifici federal. Aquest Gran Jurat es va dissoldre al poc 
temps, però en breus vaig tornar a rebre una altra citació.  
 Al 2001 vaig fer un vídeo per la campanya Stop Huntingdon Animal Cruelty 
(SHAC), titulada “Això és la Guerra”. El vídeo contenia imatges d'un alliberament de 
gossos que es va fer en el laboratori Huntingdon Life Sciences (H.L.S.), en les seves 
instal·lacions de Nova Jersey. A mi m'havien enviat anònimament la cinta membres de 
l'A.L.F. Després d'aquesta citació de compareixença a Nova Jersey, vaig rebre l’altra. 
Els fiscals em demanaven que deixés de distribuir la cinta de vídeo. Vaig acudir a la 
citació, però em vaig negar a deixar de distribuir la cinta. 
 Des d’aleshores he continuat sent vigilat, amenaçat, i agredit físicament més 
vegades del que és necessari comentar en aquest text. Només faré un resum. Després 
que em treguessin de la carretera uns matons contractats per les corporacions i que 
em donessin una pallissa els policies d’Arkansas, em van arrestar al costat d'altres 
manifestants pel crim de caminar pel carrer sense dur el D.N.I. Després se'm van dur 
en l'autobús policial amb un plet RICO (Racketeering Influenced an Corrupt 
Organization/Organització Corrupta amb Xantatges Sistematizados). El plet 
assegurava que s'havien produït pèrdues pel valor de més de 10 milions de dòlars als 
inversors (accionistes) d'H.L.S., altres activistes i jo havíem de retornar-los aquesta 
quantitat. RICO va ser quelcom que es va crear per a defensar als petits negocis de la 
màfia. Ara l'empraven per a protegir a companyies inversores multibilionàries de joves 
amb pancartes. Finalment es va retirar el cas gràcies a que derrotarem a la companyia 
que principalment ho finançava, Stephens Incorporated, pressionant-li perquè deixés 
d'invertir en Huntingdon.  
 Després d'aquest desastre vaig publicar The Madate, un video en el qual es 
documentaven les protestes i accions directes contra H.L.S. i els seus socis. Durant la 
gira que vaig fer en la que anunciava el video, el F.B.I. em va estar seguint en tot 
moment. Quan vaig tornar a casa vaig començar a preparar manifestacions i 
concentracions contra col·laboradors d'H.L.S. i de seguida es va portar a terme una 
redada a casa meva, per part de la Unión de Forces Antiterroristes de Seattle. Van 
afirmar que objectes tals com la foto de la meva germana quan tenia tres anys, trofeus 
que guardava de quan sent nen competia en tornejos d'arts marcials, i velles revistes, 
eren proves valuoses contra mi i les hi van dur juntament amb diverses caixes dels 
meus companys de pis. Simultàniament el F.B.I. va portar a terme una redada a les 
oficines de SHAC-USA: els soldats en la seva lluita contra el terror no van trobar 
bombes de destrucció massiva, però se les van arreglar per a confiscar còpies de la 
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telecomedia “Bossom Buddies”, juntament amb algun diari de somnis, ordinadors i 
cacharros. 
 En els mesos que van seguir la redada vaig descobrir que a algunes 
persones, inclús un dels meus companys de pis, se'ls va oferir diners si m'espiaven. 
Després que em mudés a un altre apartament vaig començar a sospitar que estaven 
entrant a la meva casa quan jo no estava, i un dia es van confirmar les meves sospites 
quan vaig trobar arxius desordenats, portes d'armaris obertes, i material sobre 
veganisme rebregat. Vaig notar que hi havia gent que em seguia per tota la ciutat i vaig 
començar a escoltar rumors que se'ls preguntava per mi a altres persones que se'ls 
citava per a declarar en Grans Jurats. Un matí, a això de les 6 a. m., algú va picar a la 
meva porta. Era el F.B.I. amb una ordre d'arrest. Havien detingut a altres 6 per tot el 
país aquell mateix matí, tots teníem càrrecs per conspirar per a violar l'Acta de 
Protecció de les Empreses relacionades amb Animals del 1992. Quatre de nosaltres 
tenim càrrecs per “Conspiració per a emprar el Sistema de Telecomunicació 
Interestatal amb Fins de Xantatge”. Altres tres dels arrestats tenien també altres 
càrrecs i se'ls demanen 23 anys de presó (2). 
 És evident que en l'època de l'Acta Patriòtica la intimitat és cosa del passat. 
Des que vaig ser arrestat m'he assabentat que la meva vella amiga, Lisa Distefano, era 
una col·laboradora. La seva missió era espiar-me i proporcionar dades de la meva vida 
al F.B.I. El punt fins al qual havia dut la seva traïció va romandre ocult fins que va 
atestar contra mi en el judici. També va haver ordres judicials perquè s'instal·lessin 
programes d'espionatge en els nostres ordinadors i micròfons en les nostres cases. He 
vist milers de pàgines en les quals es recollien trucades telefòniques, emails, i 
converses pel Messenger entre els altres acusats i jo, a més de transcripcions del que 
havíem dit en articles i xerrades/debats. Es van mostrar videos que s'havien pres 
durant els seguiments a molts dels acusats. Aquestes “proves” eren absurdes, era obvi 
que no hi havia una conspiració, no obstant això el judici contra els “SHAC 7” continua 
perquè els homes poderosos que han perdut diners a causa de la campanya de SHAC 
han pressionat al sistema judicial. 
 Comparat amb el que altres persones han hagut d'afrontar en la seva lluita 
per l'alliberament animal i de la terra, tinc sort. A Anglaterra, s'han assassinat persones 
per lluitar per l'alliberament animal. A Sud Amèrica, Àfrica, Àsia i a tot arreu han 
“desaparegut” ecologistes. Companyes del nostre moviment han estat assaltades 
sexualment per empleats de seguretat i per policies, i una amiga meva europea ha 
quedat discapacitada quan un policia la va llançar d'una plataforma durant un acte de 
desobediència civil (N de T: Lyn Sawyer durant una acció per a tallar l'accés a H.L.S.). 
Mirant altres moviments, especialment en aquells en els quals hi ha involucrades 
poques persones blanques, es pot veure que les violacions, els assassinats, i els 
muntatges policials estan a l'ordre del dia. Em temo que, conforme avanci el temps, les 
coses es posaran iguals en la nostra lluita, i tanmateix jo segueixo el mateix camí. Sóc 
conscient que en el futur tornaré a ser empresonat, i que és inevitable que les coses es 
posin més dures; no obstant això no dubtaré a actuar segons les idees que em va 
infondre l'A.L.F. quan tenia 11 anys. Heus aquí el perquè.  



Ence

 En el passat, a l'àrea que ara és San Francisco, els primers exploradors van 
assegurar haver vist esbarts d'ocells tan grans que ocultaven el sol durant hores. Els 
comerciants francesos que van arribar “a Newfoundland” (N de T: la terra descoberta) 
parlaven de rajades de foques migratòries que cobrien l'horitzó fins a on no arribava la 
vista, i corrien durant deu dies i deu nits sense parar. Retrocedint encara més en el 
temps, l'àrea que ara és l'Iraq va estar tan coberta d'arbres i vida salvatge que les 
mares i pares del primer terrible imperi de la terra mai podrien haver imaginat que es 
convertiria en un desert. És possible que sigui l'extensió de la civilització el que ha fet 
que desapareguessin les foques, i que les aus migratòries ja no ocultin el sol, i que 
perdem tantes i tantes meravelles cada dia que continua la nostra guerra contra el món 
salvatge. 
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 L'Imperi Humà ja gairebé està acabat. Les últimes zones salvatges que van 
cobrir tota la terra van caient d’acord avancen les nostres ciutats. Les demés animals 
d’aquest planeta han estat desallotjades de les seves llars i ara les tenim captives, han 
estat arrencades de les seves vides originals i domesticades perquè satisfacin els 
nostres interessos. Amb la nostra tecnologia cada vegada més perillosa, la natura 
pràcticament no té cap oportunitat d'arreglar les nostres destrosses i danys que hem 
causat als éssers lliures d'aquest planeta, i al planeta en si mateix. És possible que 
sigui un ingenu, però malgrat tots aquests horrors encara espero algunes coses 
genials del futur.  
 Aquesta nit, una nena adolescent amb els seus amics agafaran un martell 
per primera vegada i trencaran els vidres d'un Mc Donald´s. Un membre d'un grup 
ecologista de la línia principal s'adonarà que mai salvaran les terres pantanoses que té 
al costat de la casa seva únicament per mitjà de paperasses burocràtiques, així que 
decidirà sortir a la fosca amb un bidó de combustible a la seva mà. Una dona gran 
d’Oregón traurà claus de les seves butxaques i els clavarà en aquells arbres que 
escalava fa ja molt temps. Encara que aquesta gent els separen milers de quilómetres, 
tenen quelcom en comú juntament amb altres milions de persones que també donaran 
un pas endavant per lluitar contra l'esclavitut dels animals i l'ecodestrucció –un esperit 
de resistència indomable, un desig valent de salvar el que estimem i alliberar els 
bilions d'animals sense veu que estan sofrint. Aquesta noia adolescent, aquest 
ecologista de mitjana edat amb carrera universitària i aquesta anciana saben el que els 
espera si són descobertes, però el seu desig d'un món millor és superior a l'instint 
d'autoprotecció. Actuaran de totes maneres. Hem de seguir el mateix camí. 
 El govern podrà empresonar-nos a algunes de nosaltres, però no poden 
detenir el fenòmen de la compassió. A mi em va arribar quan era un nen que anava de 
camí al col·legi, i amb cada nova acció es crea l'oportunitat d'inspirar a unes altres 
perquè es decideixin en posar-se del mateix costat. Des que estic en això he vist 
noves persones amatents a lluitar que s'uneixen al moviment, i a vells veterans que 
segueixen ferms, mantindré l'esperança que el nostre petit aixecament salvi el món. 
Segueix fort, forta, contínua lluitant mentre tinguis alè, i la victòria serà nostra. 
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1.- En el text original parla de l'Oficina de Premsa de l'E.L.F. Es tracta d'un lloc (una 
habitació d'una casa, d'un C.S.O., etc.) on les diferents cèl·lules de l'E.L.F. poden 
enviar els seus comunicats. L'Oficina “de Premsa” pot publicar dits comunicats en 
alguna pàgina web/revista… o reexpedir-lo a altres persones que puguin estar 
interessades. Una altra funció de la “Ofina de Premsa” és parlar en els mitjans de 
comunicació de masses si se li demana, amb la finalitat d’explicar què és el que ha 
motivat a una cèl·lula a portar a terme una acció determinada i a parlar en defensa de 
l'E.L.F. davant els atacs de policies i periodistes. També solen portar a terme projectes 
de suport a preses/os, etc.  
 
L’Ofina de Premsa no té cap contacte amb cap cèl·lula de l'E.L.F. i qui la duu no 
coneix a qui li envia els comunicats per motius de seguretat per a les i els “elfs”. 
L’Ofina de Premsa, especialment a EUA està sempre molt controlada, i a totes les 
Ofines de Premsa que han aparegut a EUA hi ha hagut contínues redades on es 
confisquen ordinadors i tot el material (suposadament per a investigar, però 
principalment per a obstruir el seu funcionament).  
 
2.- El famós judici dels 7 de SHAC va tenir lloc al setembre del 2006. Finalment es van 
retirar tots els càrrecs contra una de les persones acusades, un altre d'ells ja ha sortit 
de presó, i els cinc restants segueixen complint la seva condemna (s’escriu això a 
l’octubre del 2007). Les sentències han anat des de l’1 fins als 6 anys de presó.  
 
Aquest cas va suposar un cop molt dur per a la campanya de SHAC als EUA. 
Transcorreguts diversos mesos després del judici, l’1 de maig de l'any 2007 es va 
portar a terme un altre atac repressiu contra la campanya de SHAC a Europa. Es van 
realitzar registres simultanis a les cases de 30 activistes (la majoria britànics, però 
també havia 2 d'Holanda i un belga entre els intimidats). A molts d'ells se'ls ha prohibit 
tornar a manifestar-se contra companyies relacionades amb H.L.S. i tenen càrrecs per 
això. Tres d'aquestes 30 persones (segons la policia, els “dirigents” de SHAC; Heather, 
Greg i Natasha) han ingressat a la presó acusats de portar a terme una campanya de 
xantatges contra H.L.S. Malgrat tot la campanya segueix en peus. 
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LA QÜESTIÓ DELS/LES ANIMALS 
-Descobrint les Arrels de La nostra Dominació envers la Natura i de les Unes 

sobre les Altres. 
 
 
Per Jim Mason  
 
 Algunes creuen que la societat humana segueix un camí que ens duu 
directament cap a la bogeria. Arreu del món es donen odis ridículs i guerres; crec que 
no hem après a distingir les causes últimes del problema social i ambiental actual. 
Considero, al costat d'un nombre cada vegada més quantiòs de persones, que aquests 
problemes van començar fa diversos mil·lennis quan els nostres ancestres van 
començar a tancar animals en “granges”, van trencar els vells llaços amb el món viu i 
van situar al ésser humà per sobre de totes les altres formes de vida.  
 Com a conseqüència d'això, ara no tenim el menor sentit de proximitat amb 
cap altra forma de vida d'aquest planeta, i per tant no tenim una sensació de 
pertinença al mateix. Som arrogants. El món viu és quelcom que està per sota de 
nosaltres –podem explotar-lo o ignorar-lo-. Estem patològicament desviats de la 
natura.  
Un món viu i animat  
 Els nostres ancestres llunyans –aquestes societats tribals recol·lectores que 
existien abans que aparegués l'agricultura entorn de l'any 10.000 AC- no vivien 
simplement d'una manera propera a, sinó dins i en unió amb la naturalesa. 
 Jo les denomino persones “primals”, ja que elles són la forma de vida 
humana més antiga i universal. Per a ells el menjar i els materials no provenien de 
treballar la terra, ni de controlar les vides ni el creixement de les plantes i dels animals, 
sinó d'un increïble profund coneixement de totes elles. Vivien amb recordatoris diaris 
sobre la seva interconnexió amb els éssers vius que els envoltaven i contínuament 
eren conscients que el que prenguessin del món els afectaria. Tot això va evolucionar 
en diverses religions tribals al voltant del globus. El que totes elles tenen en comú, és 
una profunda unió emocional i respecte cap al món natural. 
 Desviades del món natural, les nostres ments modernes estan massa 
mutilades com per a poder comprendre fins a quin punt la ment primària estava 
alimentada pel medi ambient –particularment pels éssers vius-. La jove ment humana 
literalment va prendre forma i cos –les seves imatges bàsiques i idees- de les plantes i 
animals que l'envoltaven. Van descobrir quines de les centenars de plantes que les 
envoltaven eren les més nutritives, les medicinals, i quines les que es podien emprar 
per a fer eines. Van descobrir els cicles de la vida i els hàbits diaris de dotzenes 
d'espècies animals fins al punt de poder saber quan i on una cacera seria més 
reeixida. Van descobrir com els ecosistemes es veien afectats pel clima, les estacions i 
les altres forces de la natura. La gent primària coneixia la Terra, el seu territori de 
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recol·lecció, probablement millor del que ho pugui fer qualsevol ecòleg actual. Després 
de tot van disposar de moltes generacions a través de les quals van experimentar i van 
aprendre, sobretot, a tenir un sentiment cap a la naturalesa que cap llibre ni revista pot 
transmetre. 
 Els animals cridaren l'atenció de les primeres éssers humanes per la seva 
grandària, velocitat, força i comportament. Es creia que disposaven de poders amb els 
quals els humans no contaven. Per a les humanes primals –especialment aquelles 
amb una ment, consciència i cultura florecents pròpies del modern Homo sapiens, fa al 
voltant de 45.000 anys- les animals que ocupaven les àrees per les quals 
recol·lectaven eren els éssers vius que més els sorprenien, eren els éssers més 
fascinants del món. Si fem una classificació en termes de la quantitat d'atordiment que 
provocaven, les animals eren les éssers més meravelloses que els envoltaven. La 
relació primal amb animals/poders del món natural no era una relació jeràrquica sinó 
una relació de companyerisme en la qual els éssers humans interactuaven amb elles, i 
tenien un fort sentiment d'interdependència.  
 Alhora altres coses en la natura ens impressionaren, com els foscos boscos, 
les fortes tempestes, i el creixement dels rius després de pluges torrencials. 
Tanmateix, els animals ens impressionaven d'una manera que la resta del medi no era 
capaç d'arribar. Per què els animals?; Per què les animals tenen un paper tan 
important en el procés de la formació de la ment?; Per què al infant no li crida l'atenció 
les nines amb formes de plantes o figures d'arbres i minerals?; Les animals no 
humanes, igual que nosaltres, es mouen lliurement, i òbviament són més similars a 
nosaltres del que ho són els arbres, els rius, i demés elements del mediambient. Els 
animals no humans tenen ulls, oïdes, pèl, i altres òrgans que també tenim nosaltres; i 
dormen, mengen, defequen, copulen, pareixen, juguen, es barallen, moren, i porten a 
terme moltes altres de les activitats que també realitzem nosaltres. Els animals són 
actius, mentre que la resta de la natura és el context on es porten a terme aquestes 
activitats. És una cosa relativament amorfa, encara innescrutable, i no és de molt ajut 
per al cervell en les primeres fases del seu desenvolupament.  
 
El pas de ser vistes com esperits a esclaves  
 Com estimuladors de la ment, el pensament i els sentiments, els animals són 
alguna cosa molt important per a les éssers humanes. No és sorprenent que els 
nostres ancestres creguessin que tenien ànima i poders. Després de segles mantenint 
en granges als animals, els humans van aconseguir tenir un control conscient sobre 
elles i els seus processos vitals. Al reduir-les a la submissió física, la gent va acabar 
menysvalorant-les també a nivell psíquic. Castrats, subjugades, lesionades, 
encadenats, arnesats, els animals domèstics foren contínuament alienats. Van deixar 
de tenir aquest salvatgisme, aquest misteriós poder que mostraven els seus ancestres 
quan eren perseguides pels caçadors-recol·lectores. Les animals domèstiques van 
anar perdent les seves capacitats al ser confinades, seleccionades genèticament i 
familiaritzant-se amb les humanes. Gradualment, van passar a ser vistes més amb 
menyspreu que amb admiració.  



Ence

 Al dominar als animals domèstics, els grangers van menystenir a les animals 
i a la naturalesa en general, perquè els grangers van passar a veure a les espècies 
salvatges com a plagues, i els elements de la natura com amenaces. Però va ser 
especialment la pràctica del comerç el que va fer que la gent passés de veure als 
animals com poders espirituals a veure'ls com instruments i eines. Van alterar 
dràsticament l'ancestral relació animal-humà, passant de ser una relació entre 
companyes a ser una relació d'amo i esclau, de ser respectuosa amb el món natural a 
regnar sobre ell. Quan fa aproximadament 10.000 anys va aparèixer la visió ramadera i 
agrícola, les éssers humanes es van veure a si mateixes per primera vegada com 
quelcom diferent a la resta de la natura. Aquesta percepció dualista es van expandir 
amb la ramaderia, des de Mesopotamia fins a la resta del món antic. Ja estava molt 
desenvolupat en el moment en el qual va començar la història escrita (en el 3.000 A. 
de C.), i va adquirir unes dimensions superiors i una major força a Grècia, Roma, i als 
altres grans imperis del món antic. És la fundació del Judaisme i del Cristianisme el 
que ha transmès que els éssers humans tenen un “domini” sobre els animals i la 
naturalesa, i aquests axiomes constituïxen l'espina dorsal de les cultures occidentals. 
Jo anomeno aquesta perspectiva dominacionisme –la visió que els éssers humans 
tenen un poder diví o un dret a utilitzar i controlar el món viu en benefici propi. D'entre 
les canviants extravagàncies aparegudes durant dos mil·lennis en les cultures 
occidentals, l'única que s'ha mantingut constant és l'adherència a la visió 
dominacionista del món, i aquesta és l'arrel de la crisi del món social i natural actual.  

nent la flama de l’ecologisme revolucionari 

 67  

 
Misoteria, misoginia i racisme: el menyspreu als animals, les dones i la gent de 
color 
 El dominacionisme ens situa en una posició superior i diferent a la resta 
d'éssers vives. Des d'aquesta perspectiva il·lusòria, només podem menysprear i 
rebutjar a les animals i a la natura allà des d'on sigui que les veiem, tant al món com 
dins nostre. Per a analitzar aquesta actitud de menyspreu a la natura en qualsevol lloc 
en la qual sigui oposada, ja sigui en boscos, animals o en nosaltres mateixes, he 
encunyat el terme misoteria. Literalment significa odi i menyspreu als animals i, per 
extensió, al món natural complet, especialment referent als seus aspectes animals. Un 
escriptor, per exemple, ha descrit la natura com “vermella tant en les seves dents com 
en les seves arpes”, és a dir, que la natura és tan violenta i amb sed de sang com les 
animals predadores. Nosaltres utilitzem l'expressió de “it´s a dogeat- dog world” (N de 
T: és un món dur, en el qual els gossos mengen gossos) en una mostra de la nostra 
condescendència cap als animals (perquè paradoxalment associem la competitivitat 
social brutal com si es tractés d'una espècie de llei que es dóna rutinàriament en el 
medi ambient). Els grans mitjans de premsa continuen referint-se a criminals ultra 
violents amb els termes “animals”, “bèsties”, “salvatges”, i fan programes amb títols 
com “Quan els Animals Ataquen” (en els quals realment ataquen els humans). Així, 
aconsegueixen posar als humans com víctimes de la naturalesa, en lloc dels seus 
agressors.  
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 El problema és que tenim profundes neurosis i ansietats en relació amb el 
nostre propi animalisme, vam intentar incansablement reprimir el fet que som animals. 
Ens produeixen ansietat els nostres propis cossos, els seus cicles i funcions, perquè 
ens fan veure la nostra proximitat a la resta d'animals. Projectem les nostres pors i el 
nostre odi a la natura no només en les animals, sinó també en nosaltres mateixes, i 
cap a qualsevol altra persona les característiques físiques de la qual distintes els situa, 
creiem, per sota de nosaltres –més pròxims als animals i al medi que a nosaltres 
mateixos. La conseqüència és que estem reprimides, inhibits, psicològicament lisiades, 
i en guerra amb nosaltres mateixes i el món que ens envolta.  
 En la piràmide dominacionista o la jerarquia d'éssers, la dona està a un 
esglaó inferior de l’home (n de t. i encara més es desvaloritzen els cossos humans 
sexuats que no corresponen al binomi establert per la societat home/dona.Et suggerim 
que t’informis sobre la teoria queer per saber més del tema). Han estat descrites com 
“properes a l'estat animal”, d'acord amb Sir Keith Thomas en el seu estudi de les 
actituds europees en Man and the Natural World. Altres escriptors han explicat com 
l'emparament de les dones sota el patriarcat va començar amb la domesticació dels 
animals, es va originar en les tribus ramaderes de l'antic Orient Mig. Aquests primers 
individus que donaven suport la supremacia masculina reescribieren les històries de la 
creació i altres mites, van destruir els cultes a les deesses, van introduir la misoginia 
en la poesia i en la mitologia, i finalment van reduir a les dones a un nivell inferior.  
 Un o dos esglaons més abaix, en la jerarquia d'éssers, se situen les 
persones a les quals qualifiquem de diferents perquè la seva aparença no és la 
mateixa que la nostra, o parlen un llenguatge distint, o difereixen en algun aspecte. 
Fins a quin punt estan per sota en la jerarquia depèn del grau d'utilitat que poden 
abarcar, i del seu distanciament pel que fa a la natura. Els homes del grup de 
“diferents” podran superar el nivell de les nostres dones si són civilitzats –és a dir, si 
tenen una agricultura dominacionista similar a la nostra, un sistema patriarcal, cacics, 
riquesa, monuments artístics, centres urbans, etc.  
 En els rangs per sota als “diferents” estan els i les animals, primer estan 
aquelles que són útils als humans, després, i a gran distància, les restants. Molt al fons 
de la piràmide està la crua i caòtica naturalesa en el seu estat pur, composta per 
organismes invisibles i una inclasificable massa de vida que s'alimenta, creix i mor en 
llocs foscos i misteriosos. Això és, fanguers, pantans, la selva, i els rierols i els llocs 
salvatges llunyans a les hortes i camps de les civilitzacions agràries.  Aquesta 
és la part de la natura menys útil, la més misteriosa, i per tant la més hostil i sinistra.  
 Aquesta mentalitat de jerarquies i misoteria desencadena en l'obsessió de 
les criadores d'animals per les línies sanguínies i la puresa sanguínia, com també va 
ocórrer en l'Alemanya nazi i amb els segregacionistes del Sud. Com segueixen fent 
avui dia els neonazis i els quals donen suport la supremacia blanca. La retòrica de tots 
aquests racistes és idèntica a l'obsessió de les criadores d'animals, i l'extremisme de 
les seves accions delata les intenses pors i odis a la naturalesa “inferior”. Els nazis 
vilipendiaren als jueus, a les gitanes, als polonesos, i a altres “races impures”, i 
després van intentar exterminar-los. Els segregacionistes del sud van predicar contra 
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“la barreja de races” i van usar linxaments, violència de masses, i campanyes 
terroristes per a mantenir a la gent de color “en el seu lloc”. Això és perquè, malgrat 
tots els esforços de la ciència i les campanyes dels drets civils, l'odi racial perdura, com 
un enorme aqüífer que està situat justament sota la consciència de la nostra cultura. 
En ocasions, quan no estem atentes, surt a la llum, convertint-se en una lluita pública i 
política.  
 
La qüestió dels animals  
 Parlant en termes biològics, les i els humans han tingut molt èxit a costa 
d'altres espècies. Gràcies a això, la població humana s'ha incrementat enormement en 
les últimes dècades. La població humana va arribar el bilió el 1830, i d'aquí arribà als 
2,5 bilions fa només 40 anys. Ara som 6,5 bilions d'humanes al món, i cada any hi ha 
90 milions d'humans més.  
 L'humà mig d'avui dia empra dotzenes de vegades més d'energia i materials 
del que mai s'hagi emprat. Ens hem convertit en animals molt materialistes. Presumim 
de les nostres riqueses sense adonar-nos que totes les nostres pertinences han estat 
extretes del medi ambient.  
 Conseqüentment, la voracitat humana ha desencadenat una bola de neu 
destructiva en la cadena alimentària de la vida. Des que fa 10.000 anys comencem a 
intensificar la producció alimentària per a humans a través de l'agricultura vam establir 
un ritme igualment creixent d'extingir una espècie després d'una altra. Les biòlogues 
temen que l'impacte de l'existència humana està suposant una extinció massiva que 
podria erradicar una quarta part de les espècies que queden actualment en els pròxims 
50 anys.  
 Alhora que augmentava l'escala tecnològica i social també augmentava 
l'escala de guerres i massacres. Dita en nombres, el segle XX ha estat el més sagnant 
de la història. Només en aquest segle prop de 36 milions de persones van ser 
assassinades en les diferents guerres. 120 milions més van ser assassinats en els 
varis programes genocides portats a terme pels governs. La devastació humana –
aquesta immensa, aquest interminable espiral de destrucció- han de tenir una 
explicació i una causa desencadenant, una causa que la majoria de la gent rebutja 
posar-se a buscar amb sinceritat. Aquells pocs que si porten a terme aquesta recerca 
creuen que la nostra desviació de la naturalesa, la pròpia visió del món dominacionista 
és la causa bàsica de la violència autoinflingida a gran escala. Un crític molt conegut 
va ser Sigmund Freud, qui va escriure que “els homes han assolit controlar les forces 
de la naturalesa fins al punt que amb la seva ajuda no tindrien problemes en 
exterminar-se els uns als altres fins que l'últim ésser humà hagi mort. Saben que 
serien capaços d'això, i això els suposa una gran proporció del seu sentiment de 
cansament, la seva tristesa i el seu estat d'ansietat crònic.”  
 Pel que fa a l'impacte dels humans sobre el planeta moltes són conscients, 
però poques analitzen les causes bàsiques. Veiem un torrental d'articles fent crides a 
assolir un canvi radical en la nostra visió del món i en les nostres pròpies relacions 
amb el món viu. El dominacionisme està sent atacat –almenys en cercles molt 
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concrets-. Utilitzant l'argot dels intel·lectuals, hem d'enfrontar-nos a la “Qüestió de la 
Naturalesa”. La retòrica és forta, però ells i els promotors i agitadors del 
conservacionisme i ecologisme amb rares excepcions es detenen a analitzar quan 
arriben a la Qüestió dels Animals –la perspectiva dels humans cap a, les relacions 
amb, i els usos dels animals, i com aquesta visió necessita ser radicalment canviada-.  
 Aquesta part de la Qüestió de la Naturalesa (no som les animals part de la 
natura?) rarament és abastada. Si un ecòleg la prèn per accident generalment fuig a la 
seguretat de les discussions remotes sobre els arbres o a les abstraccions de la 
biodiversitat i de les espècies. La Qüestió dels Animals és considerada il·legítima, 
absurda i perifèrica –com també són qualificades aquelles que s'enfronten a aquesta 
qüestió. La serietat i la grandesa amb que algú encara a la Qüestió de la Naturalesa es 
mesura en gran part en funció de l'habilitat que té per a fugir de la Qüestió dels 
Animals.  
 No obstant, la Qüestió dels Animals resideix al cor de la Qüestió de la 
Naturalesa. Les i els animals sempre han estat l'ànima, l'esperit i el cos del món 
natural. Evitar discutir sobre les nostres relacions amb les altres animals al discutir 
sobre la nostra relació amb la naturalesa és ignorar el punt més important.  
 Emocionalment, culturalment, psíquicament, simbòlicament –o de qualsevol 
altra forma que ho vulguis mesurar- els animals són els éssers més vitals del món viu. 
Són fonamentals per a la nostra visió del món; són crucials per al nostre sentit 
d'existència en aquest món. Si prosseguim concebent-les des de la perspectiva de la 
misoteria, continuarem veient el món i a nosaltres mateixos com violents, les dones i 
els diferents com inferiors, la nostra sexualitat i la nostra biologia com vergonyosa, i la 
guerra com quelcom inevitable. Ens estem enganyant a nosaltres mateixes si creiem 
que podem enfrontar-nos a la gran qüestió, la de la nostra desastrosa relació amb el 
medi ambient, sense portar a terme un autoanàlisi sincer i profund sobre com ens 
relacionem amb les animals. No podem erradicar el dominacionisme sense superar les 
nostres concepcions i relacions amb els animals. 
 Quan apareixen els temes d'institucions tals com els laboratoris 
d'experimentació, les granges de factoria i els escorxadors, les crides en pos d'un 
canvi “radical” i “fonamental” de les nostres relacions amb el món viu de cop i volta 
callen. Efectivament, cap persona raonable qüestiona aquests bastions del 
dominacionisme. Aquelles que ho fan són titllades de “llunàtiques”, la qual cosa és una 
hàbil manera de desprestigiar-les a elles i a les seves idees creadores de problemes. 
La percepció generalitzada és que utilitzar als animals està justificat ja que suposa 
grans beneficis per a l'espècie humana. Aquesta percepció és, per descomptat, tant la 

font com la major força del 
dominacionisme.  
 Si realment volem 
superar les bases de la 
nostra visió dominacionista 
del món, llavors hem de 
confrontar-nos als temes 
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més complexes, que són el consum de carn i l'experimentació animal. Per descomptat 
molts evitaran entrar en aquests terrenys sagrats. Es tiraran cap a enrere aferrant-se 
als vells axiomes dominacionistes. Per a ser caritatives, les hem de comprendre, ja 
que a moltes els resulta molt difícil mirar al seu interior i canviar els seus hàbits. L'edat, 
la subcultura, i altres circumstàncies tendeixen a perpetuar una certa inflexibilitat en 
molta gent, i ells prefereixen que no se'ls molesti. Però per a aquelles i aquells forts 
d'esperit que volen ajudar a reconstruir la nostra visió del món, el nostre sentit de 
nosaltres mateixes, i del nostre esperit humà, no hi ha límits per a autoanalizar-nos i 
investigar en nosaltres mateixes.  
 
Regressar a la visió del món primal mitjançant la ciència  
 Estem començant a adonar-nos dels increïbles coneixements que tenien les 
primeres societats humanes. Les ciències de la biologia i l'ecologia (1) ens ajuden a 
veure la impressionant xarxa de vida que hi ha al món, i el lloc que ocupa l'ésser humà 
en ella. Veiem els cicles de: naixement, vida, mort, i renaixement que mantenen viva a 
la natura i en evolució. Podem veure el món viu al complet com una espècie de “Ser 
Primer” compost per molts altres éssers, dels quals cadascun de nosaltres som una. 
En lloc de veure aquest món viu com un miracle diví, comprenem el seu funcionament 
a través de la biologia i les ciències de l'evolució i tanmateix seguim quedant-nos 
igualment perplexes. Sentim pels animals, els quals veiem com a parents nostres; ens 
proporcionen un sentiment de pertinença, de ser part de la Gran Família de la vida en 
aquest món. Els nostres ancestres van obtenir aquesta visió del món a través de 
l'experiència; irònicament, nosaltres l'estem obtenint mitjançant la ciència.  
 Aquesta emergent visió del món confronta amb moltes de les creences 
principals de les religions agràries occidentals, aquestes religions descriuen aquest 
món com un simple lloc que li serveix a déu per a posar a prova a l'espècie humana; 
es tracta, segons elles, d'una fase primària en la vida humana, fase que està repleta 
d'éssers sense ànima la menyspreable existència de la qual ofereix temptacions al 
pecat i a la maldat.  
 Seria interessant veure si les diferents branques religioses poden adaptar-se 
als descobriments que demostren que les humanes som parentes d'altres éssers en el 
món viu. Si no són capaces seran progressivament ignorades. Si no poden unir-se a la 
resta de nosaltres en la nostra reconciliació amb la naturalesa i a veure parentiu amb 
la vida que ens envolta deixaran de proveir una guia espiritual i confort, i 
desapareixeran com tantes religions ho han fet anteriorment.  
 Les religions occidentals necessiten reconciliar-se amb les religions 
ancestrals, les “idòlatres”, “paganes”, les deesses, devots, i la resta de sistemes 
creencials que els monoteistes tan rudament han intentat picar. Moltes petjades d'això 
perduren i es mantenen al món desenvolupat a pesar dels segles de campanyes 
missioneres dels cristians i musulmans. El judaisme mai va pretendre imposar la seva 
teologia i el seu déu a altres persones i a altres cultures. Si el cristianisme i l'islamisme 
poden anar més enllà de la seva fase actual de fonamentalisme rígid i de la seva 
obsessió amb “la paraula de déu” plasmada en pàgines (La Bíblia i l'Alcorà), podrien 
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ajudar a esmenar el teixit espiritual humà, nafrat a causa de les guerres genocides, 
racisme i les desigualtats econòmiques i socials que condueixen al terrorisme i ens fan 
a totes témer pel futur.  
 Quan reconeixen que l'espiritualitat humana va començar amb la meravella 
de la vida en la terra i que la humanitat sempre es va trobar còmoda en un sentiment 
de parentiu amb el món viu, potser vegin la necessitat de, i la saviesa en, acostar-nos 
a la visió del món primal. 
 La meva pròpia opinió és que la visió primal del món, actualitzada pels 
descobriments científics del món viu, ens oferix la major esperança per a l'espiritualitat 
humana. La vida en la terra és “sagrada”. El canviant món viu és al que anomenen 
creador, el Primer Ésser, el sostenedor, i el lloc final de descans per a tots els éssers; 
les seves vides conformen les nostres. Ens van preveure de models per a la nostra 
existència; van modelar les nostres ments i cultura. Amb el derrocament del 
dominacionisme podrem aplicar amb facilitat la ciència per a comprendre el món i el 
nostre lloc en ell. Llavors podrem gaudir d'un profund sentiment de proximitat amb els 
altres animals i un sentiment de formar part del món viu.  
 Llavors, de nou, podrem sentir per aquest món. Podrem sentir-nos incloses i 
inclosos en la meravellosa família d'éssers vius. Podrem sentir el nostre continuum 
amb el món viu. Podrem, altra vegada, sentir una genuïna sensació de lo “sagrat” en 
aquest món.  
 
 
 
 
 
 
 
1.- És important saber la diferència entre el terme ecologia (ciència que estudia els 
ecosistemes i el seu funcionament) i el terme ecologisme (que designa un conjunt 
d'idees i activitats en defensa del medi ambient).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encenent la flama de l’ecologisme revolucionari 

 73  

 
 

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L'E.L.F. [1] 
 
 
L'E.L.F.és conscient que la cobdícia per obtenir beneficis econòmics, potenciada per la societat 
capitalista, està destruint totes les formes de vida del planeta. En aquest moment, l'única manera 
d’aturar aquesta massacre és aconseguir evitar, amb qualsevol mitjà necessari, que matar 
continuï resultant-lis rendible. 

-Oficina de Premsa del Front d'Alliberament de la Terra de Nord Amèrica (NAELFPO). 
 
- Què és el Front d'Alliberament de la Terra (ELF)? 
 L'E.L.F.és una organització internacional clandestina que fa ús de l'acció 
directa mitjançant el sabotatge econòmic per a detenir l'explotació i destrucció de 
l'entorn natural.  
 
-Com i on va aparèixer?  
 Es creu que va sorgir a principis dels 90 com una escisió d’Earth First! a 
Anglaterra. La ideologia de l'E.L.F.es va estendre a Amèrica del Nord a mitjans dels 
90. Al novembre del 1997, l'E.L.F. va reivindicar per primera vegada una acció a 
Amèrica del Nord. El comunicat en el qual es feien responsables va ser enviat a 
col·lectius de suport. Al seu torn aquests van reexpedir el comunicat a la premsa. En el 
comunicat, l'E.L.F.es feia responsable d'haver alliberat cavalls salvatges i d'haver 
incendiat el Departament de Control de Terres de Cavalls (Bureau of Land 
Management), prop de Burns, a l'Estat d’Oregón, el 29 de Novembre del 1997. El 
comunicat deia el següent: 

La Bureau of Land Management (BLM) afirma que estan expulsant 
espècies no natives de les terres públiques (no són també els 
europeus blancs no nadius?), però al mateix temps donen 
subvencions a la indústria bovina i introduïxen milers de vaques 
domèstiques alóctones en aquestes mateixes terres (…) per a 
contribuir a posar fre al negoci de la B.L.M. d'atrapar els cavalls 
salvatges que viuen en el terreny públic per a transportar-los a 
l'escorxador (…). 

 
Aquesta hipocresia i aquest genocidi contra la comunitat dels 
cavalls seran atacats! La pràctica de voltar als cavalls salvatges i 
després subhastar-los ha de desaparèixer. La pràctica d'usar els 
terrenys públics com pastures per ala  indústria bovina ha d’aturar-
se. És el moment d'actuar Des de portar a terme una investigació, 
passant per escriure cartes de repulsa a la BLM, fins a una acció 
com la nostra, pots paralitzar aquesta matança i salvar a la Mare 
Terra…  
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 Aquesta acció va causar uns danys econòmics en les instal·lacions amb un 
valor entorn dels 450.000 dòlars. A més va suposar l'alliberament de 448 cavalls 
salvatges i 51 rucs. Des de Novembre del 1997 hi ha hagut més de dues dotzenes 
d'accions de grans dimensions portades a terme per l'E.L.F.a Amèrica del Nord, han 
suposat pèrdues amb un valor aproximat de 40 milions de dòlars. 
 
- Geogràficament parlant, On es troba l'E.L.F.?  
 L'E.L.F.no té cap localització central. L'E.L.F. ha realitzat accions per tot 
Estats Units, Canadà, Europa, i Sudamérica. El nombre de localitats en les quals l'E 
.L.F. actua continua en creixença.  
 
- Com s'estructura l'organització? 
 L'E.L.F.es compòn de cèl·lules autònomes que operen de manera 
independent i anònima les unes amb les altres i amb la gent en general. El grup no té 
cap jerarquia ni cap tipus de lideratge. En comptes d’això, el grup opera sota una 
ideologia. Si una individu creu en aquesta ideologia i segueix unes pautes, podrà 
portar a terme accions i formar part de l'E.L.F. 
 Aquesta estructura de cèl·lules ha estat extremadament efectiva per a 
assegurar la continuïtat de l'organització alhora que s'han minimitzat les detencions. 
Les forces de la llei, particularment a Amèrica del Nord, estan preparades per a 
enfrontar-se a organitzacions que posseïxen un líder, una jerarquia i unes seus 
centrals. L'E.L.F.no té res d'això.  
 A causa de l'autonomia i clandestinitat de les cèl·lules que componen 
l'E.L.F., una infiltració en una cèl·lula mai podria suposar que el moviment sencer sigui 
detingut. Si un individu, o fins i tot una cèl·lula sencera és capturada per les autoritats, 
altres individus i cèl·lules seguiran estant lliures per a continuar amb el seu treball, ja 
que treballen de forma independent, i entre elles no es coneixen. L'estructura cel·lular 
és una tàctica d'escamot que ha estat utilitzada per diversos moviments arreu del món 
des de fa molt temps. Pot ser una tàctica eficaç a l'aplicar-se contra una força militar 
superior.  
 
- Quants membres hi ha a l'E.L.F.?  
 És pràcticament impossible calcular quanta gent integra l'E.L.F. al món, fins i 
tot país per país. Des del 1997, als Estats Units, les accions de l'E.L.F. han augmentat 
contínuament i s'han estès per més àrees geogràfiques. Per això, es pot assumir que 
està creixent en grandària. 
 Més i més gent al món està adonant-se de l'esborronador estat del medi 
ambient, i de l'extrema i contínua explotació sobre les persones i la vida en general 
causada per la cobdícia d'aquells que volen incrementar els seus comptes bancaris. La 
gent cada vegada està més frustrada amb els límits que imposa l'Estat per a assolir 
canvis socials, perquè s'adonen que, emprats com única estratègia, no funcionen.  
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 Si la gent es pren seriosament el deturar la destrucció i explotació de totes 
les formes de vida del planeta, aleshores haurien de ser serioses i seriosos i 
reconèixer la necessitat de portar a terme una acció directa real i la necessitat que 
participin personalment. 
 Una cèl·lula de l'E.L.F.pot estar formada per unes poques persones que 
tenen la capacitat de causar quantitats enormes de danys econòmics amb una única 
acció. No és necessari ser un experta per a formar part de l'E.L.F. Només és necessari 
ser un individu que estigui realment preocupat per la vida al planeta fins al punt d'estar 
disposada a portar a terme accions per a protegir-la. La protecció ambiental és una 
qüestió d'autodefensa, i les accions de l'E.L.F.són una resposta natural a les evidents 
amenaces a la vida en la Terra. 
 
- És l'E.L.F. una organització eminentment ecologista?  
 Es tracta d'una organització amb finalitats mediambientals, però alhora és 
conscient de la causa veritable de la causa de la mort i destrucció de la vida. Per tant, 
no és suficient actuar únicament en temes mediambientals. L'Estat capitalista i els 
seus símbols propagandístics també han de ser atacats. Seria més adequat dir que es 
tracta d'una organització que es proposa protegir tota vida en el planeta.  
 
- Quina és la ideologia de l'E.L.F.? 
 La ideologia és el punt central de l'E.L.F. Com s'ha esmentat anteriorment, el 
grup no té cap tipus de jerarquia o lideratge, sinó que gira entorn una ideologia. 
Aquesta ideologia és la clau de l'existència del grup, del seu propòsit i de la seva 
longetivitat. Llavors, Quin és aquesta ideologia? L'E.L.F. se n’adona que la destrucció 
de la vida no és quelcom que succeïx per casualitat, sinó que és un acte deliberat de 
violència portat a terme per entitats que persegueixen obtenir els majors beneficis 
econòmics possibles a qualsevol preu. Tenint això en compte, l'E.L.F.considera que el 
més raonable és intentar que aquestes entitats deixin d'obtenir beneficis a costa de 
matar la Terra i a tots els seus habitants.  
 Tota persona que vulgui crear un canvi social i polític ha de mirar el passat i 
veure què va funcionar, què va fracassar, i quins mètodes són necessaris emprar per a 
assolir el seu objectiu. No estar disposat a fer aquesta reflexió és rebutjar adoptar una 
postura honesta per a assolir protegir la vida en aquest planeta. 
 L'E.L.F.és conscient que el moviment ecologista de masses ha fracassat 
miserablement en el seu intent d'evitar la matança en aquest planeta. Els mecanismes 
que l'Estat ens indica que hem de seguir per a aconseguir un canvi social rares 
vegades han aconseguit (o aconseguiran) els resultats desitjats. Això es deu a 
l'evident fet que els mètodes legals de protesta aconsegueixen poc més a part de 
reforçar el propi sistema, el qual és una arrel del problema.  
 El sistema estatal no permetrà cap canvi real tret que beneficiï a l'estructura 
estatal (el govern), les grans companyies, i a la societat de consum. I són aquesta 
mateixa estructura estatal, grans companyies, i la societat de consum, les veritables 
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responsables de la destrucció de la vida en el planeta en la seva recerca per 
augmentar els guanys.  
 Aquestes entitats contínuament han demostrat tenir major interès per obtenir 
guanys monetaris i un menor interès a defensar la vida. És absolutament absurd 
continuar demanant-los educadament que facin reformes o que facin canvis 
revolucionaris. La qüestió ha de ser presa per la pròpia gent, és necessari que les 
persones s'allunyin més i més de les lleis socials i que reforcin la llei de la natura.  
 Una definició de llei natural fa referència a la nostra dependència dels 
elements mediambientals que permeten l'existència de la vida. Els més importants són 
l'aire net, aigua neta, i terra neta. La vida necessita l'aire net per a respirar, la vida 
necessita l'aigua neta per a beure, i la vida necessita la terra neta perquè creixin 
aliments que pugui ingerir.  
 Especialment des de l'adveniment de la revolució industrial la forma de vida 
occidentalizada ha estat en rotunda violació de la llei natural. Hi ha una gran diferència 
entre actuar pel teu propi manteniment, el de la teva família i el de la teva comunitat, i 
actuar per a conrear riqueses i demostrar el teu poder i dominació sobre altres éssers 
vius (humans o no humans). 
 Sí, tothom ha de tenir accés a les necessitats bàsiques per a viure. Un lloc 
on refugiar-se (no només per a tu, sinó també per al teu entorn natural), accés a 
menjar sa (no només per a tu, sinó també per al teu entorn natural. Consistent en 
aliments orgànics conreats localment mitjançant pràctiques de permacultura i lliures de 
modificacions genètiques), accés a llocs apropiats per a protegir la salut, etc. Però a 
part de la cobdícia i l'egoisme, no hi ha raó per a desitjar tenir més del necessari per a 
viure una vida feliç. La majoria de l'acumulació de béns, la cobdícia, i les riqueses 
provenen de l'explotació i ruïna d'uns altres, ja siguin animals humans o no humans, o 
l'entorn natural.  
 La ideologia de l'E.L.F.considera que els diferents problemes socials i polítics 
que hi ha en el món són mers símptomes d'un problema global. Per tant, treballar 
aïlladament sobre ells és com intentar acovardir aigua d'un vaixell que s'enfonsa 
emprant una cullaradeta de te. Si realment vols que el vaixell no s'enfonsi el millor és 
trobar el forat i tapar-lo. L'única manera d’aturar els símptomes del problema és 
identificar la seva arrel i actuar directament per a destruir-la. 
 L'E.L.F.afirma que és la ideologia social i política duta a la realitat pels països 
occidentalizats la que està creant les injustícies del planeta i la destrucció de la vida en 
ell. Aquesta ideologia es diu capitalisme. El capitalisme i el Somni Americà han 
simbolitzat durant un llarg temps una forma d'oportunitat econòmica i de llibertat. La 
idea que sense importar qui siguis, si treballes dur durant tota la teva vida, també tu 
podràs tenir el marit o la dona perfecta, els 2 o 3 fills, el BMW nou, la caseta en la 
platja en Maui, i l'àtic a Nova York, i un munt de diners amb els que divertir-te.  
 El que no es va contar ni se segueix dient als milions de persones que 
persegueixen el Somni Americà és que els somnis arriben amb un preu. Així ha estat 
sempre i així seguirà sent. Aquest preu va des d'aprofitar-te de condicions de treball 
esclavistes, llançar abocaments tòxics als nostres rius, assassinar a aquells que 
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s'alcen per a defensar la justícia, destruir cultures, destruir ecosistemes i explotar i 
oprimir a qualsevol individu o cosa que pugui suposar una amenaça, molèstia o sot en 
el camí cap a la riquesa. 
 El que tampoc se'ls diu als cobejosos de poder i de riqueses és que aquestes 
possessions materials que representen el Somni Americà no poden comprar la felicitat. 
La recerca de guanys monetaris ha suposat que milions de persones pateixin 
depressió i demés malalties, i és responsable d'incomptables suïcidis i assassinats, i 
de la desaparició de l'estructura familiar i comunitària. És responsable (o almenys ha 
jugat el seu paper) d'atrocitats com les de les nombroses matances escolars. 
 Els veritables béns i la felicitat real vénen d'una bona salut i d'una comunitat 
forta. Vénen de saber la història de la teva gent i del teu lloc al món, i de viure una vida 
realista amb un sentit del que significa estar viu. Finalment, vénen de viure una vida 
que no sigui irremeiablement nociva per a les restants formes de vida o pel medi 
ambient. 
 El veritable símbol de referència pel món occidentalizat (especialment als 
EUA) és el pastís de poma, el baseball, i el calcigar a qualsevol o qualsevol cosa per a 
obtenir beneficis. Sona absurd? Pregunta-li a la majoria de les selves o als boscos 
d'arbres centenaris qui els ha destruït. Pregunta-li als llamps del Sol per què el seu 
camí a la Terra està molt menys obstruït degut de la destrucció de la capa d'ozó. Per 
què ha sorgit aquest afefliment de la capa d'ozó? Pregunta'ls als habitants de Burbank, 
Califòrnia, si els agrada el crom en l'aigua que beuen. Com i per què està aquí? 
 Pregunta'ls a les famílies dels individus morts per què quan es van oposar a 
les corporacions com Shell i Chevron van ser assassinats. Pregunta als directius de 
General Motors Corporation, de Ford, i altres per quin motiu es va iniciar la Guerra del 
Golf. Pregunta-li als directius de General Electric qui s'ha enriquit a costa de 
pràcticament totes les guerres del planeta. Això és la veritable violència. Això és la 
veritable injustícia. Això ha de ser frenat per qualsevol mitjà que sigui necessari. 
L'E.L.F.és conscient que la motivació per aconseguir beneficis, provocada i reforçada 
per la societat capitalista, està destruint tota vida en el planeta. L'única forma, en 
aquest moment, de parar aquesta contínua destrucció de la vida és que per qualsevol 
mitjà necessari s'aconsegueixi que el arrasar no suposi ingressos. 
 A l'emprar una acció directa real mitjançant el sabotatge econòmic, 
l'E.L.F.està atacant allò que realment els importa a les entitats cobejoses: el seu llibre 
de comptes. Al causar els majors danys econòmics possibles, l'E.L.F.pot aconseguir 
que a una entitat no li resulti rendible destruir la vida. 
 El capitalisme com objectiu a atacar no és fàcil d'identificar degut al fet que 
és una ideologia més que un objecte físic. Però es poden atacar les formes i símbols 
del capitalisme, per a així influir sobre l'impacte que l'Estat capitalista té sobre la vida. 
Aquests símbols i formes poden prendre la figura d'individus, empreses, organitzacions 
governamentals i no governamentals i altres elements que contribuïxen a la destrucció 
de la vida i/o que fomenten el perseguir el Somni Americà. La llista de formes i símbols 
que adopta el capitalisme és interminable, però a EUA es podria assenyalar a Mt. 
Rushmore, l'Estàtua de la Llibertat, Disney, Wall Street, etc. 
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 Qualsevol que sigui l'objectiu a atacar, la ideologia de l'E.L.F.promou 
l'eficiència i l'efectivitat. Promou la idea d'escollir l'objectiu més efectiu possible, i a 
continuació usar estratègies i tàctiques per a provocar la major quantitat de pèrdues 
econòmiques possibles. A més, s'intenta impulsar un moviment que continuï 
augmentant la seva capacitat per a paralitzar la destrucció de la vida. Es necessita que 
l'E.L.F. realitzi més i més accions per a aconseguir que aquests assoliments es 
perpetuïn com una realitat.  
 
Quins són els àmbits en els quals l'E.L.F. ha actuat? 
 Les àrees d'acció de l'E.L.F. estan en continu augment i prosseguiran 
creixent fins a incloure qualsevol amenaça a la vida en aquest planeta provocada per 
la cobdícia econòmica. Els atacs de l'E.L.F.s'han centrat en àmbits com la 
deforestación (per a construir carreteres, cases de luxe, o àrees recreatives; per a 
enriquir-se a costa de la fusta, etc.), l'expansió urbana, l'enginyeria genètica, l'hàbitat 
natural i la destrucció de l'ecosistema, l'explotació esclavista als treballadors per part 
de les corporacions, entre altres àmbits.  
 
- Pots comentar algunes de les accions que ha realitzar l'E.L.F. a Amèrica del 
Nord?  
 L’acció més trascendental planejada per l'E.L.F. a Amèrica del Nord es va 
portar a terme el 18 d'Octubre del 1998, quan es van realitzar diversos incendis en 
l'Estació d'Esquí de Vail, inc. Vail, coneguda com una de les primeres estacions 
d'esquí del món, havia sol·licitat expandir-se altres 885 acres dins d'un dels últims 
reductes que el linx canadenc tenia en Estats Units. A pesar de la clara oposició per 
part de la gran majoria de la comunitat local i d'una batalla legal durant 10 anys per 
part dels ecologistes locals, Vail seguia endavant amb els seus plans d'expansió. 
Membres de l'E.L.F.van sentir que havia arribat el moment d'unir-se a l'oposició. 
L'acció va provocar uns danys d'entre 12 i 26 milions de dòlars a Vail. I va fomentar el 
debat internacional sobre la invasió dels espais salvatges. El comunicat que l'E.L.F. va 
enviar en el qual s'atribuïa la responsabilitat de l'acció, deia el següent: 

En benefici del linx cinc edificis i quatre remolcs d'esquí de Vail van ser 
reduïts a cendres la nit del diumenge 18 d'Octubre. Vail, inc. És 
l’estació d'esquí més gran d'Amèrica del Nord i ara vol estendre's 
encara més. Les 12 milles de carreteres i els 885 acres deforestatss 
arruïnaran l'últim i millor hàbitat que queda a l'Estat per al linx. No 
tolerarem que es doni major importància als beneficis econòmics que a 
la vida salvatge de Colorado. Aquesta acció és només una advertència. 
Regressarem si aquesta corporació cobejosa continua envaint les àrees 
salvatges i lliures de carreteres. Per la vostra seguretat i propi interès, 
seriosament us aconsellem als esquiadors que escolliu altres 
destinacions fins que Vail no cancel·li els seus imperdonables plans 
d'expansió.  
Earth Liberation Front. 
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 El 27 de Desembre de 1998 l'E.L.F. va incendiar la seu central de l'U.S. 
Forest Industries (Indústries Forestals d'EUA), a Medford, Oregón. Aquest objectiu 
servia com a seu per a quatre empreses fusteres. L'acció va causar entre 500.000 i 
800.000 dòlars en pèrdues a les Indústries Forestals Nord-americanes. El comunicat 
en el qual l'E.L.F. es feia responsable de l'acció deia el següent:  

Per a celebrar les festes decidim fer una foguera. Desgraciadament 
per a l'U.S. Forest Industries la vam fer en les seves oficines centrals 
(…).  
En la nublosa nit després de Nadal, quan tothom estava menjant el 
seu gall dindi i el seu pastís. Les ELFs de Santa Claus van deixar 
dos barrils de cinc galons plens de dièsel sense plom i un gerro a 
part amb un retardant fet amb cigarrets; la qual cosa va demostrar 
ser més que suficient per a donar començament a la festa.  
Això s'ha realitzat com resposta a tots els boscos i animals salvatges 
desapareguts per a alimentar les butxaques i la cobdícia de gentussa 
com Jerry Bramwell, el president de l'U.S.F.I. i és un advertiment per 
als demés responsables, no descansem i no ens rendim. 
 

 Poc abans d'un any després, el 25 de Desembre del 1999, l'E.L.F.va atacar 
les seus centrals de la regió Nord-oest de Boise Cascade, en Monmouth, Oregón. Un 
incendi d'un milió de dòlars en pèrdues va reduir a cendres un edifici de 8.000 peus 
quadrats. Pocs dies després de l'incendi l'E.L.F.enviava el comunicat següent:  

Boise Cascade ha estat molt brut. Després d'arrasar els boscos del 
Nord-oest del pacífic, ara vol anar a pels boscos verges de Xile. A 
primeres hores del matí del dia de nadal, uns elfs van deixar carbó en 
les propietats de Boise Cascade. Quatre bidons de dièsel i gasolina, 
adossats a un temporitzador fet amb un rellotge/alarma per a cuinar, 
van destruir les seves oficines regionals situades en Monmouth, 
Oregón. Que serveixi això com lliçó per a aquelles deleroses 
multinacionals que no respecten els seus ecosistemes. Els elfs estan 
vigilant. 

Earth Liberation Front. 
 
 
Boise Cascade s'ha unit recentment a Fustes Condor, una companyia xilena, per a 
continuar deforestant noves regions a l'àrea xilena de Port Montt. Una de les poques 
àrees del món que romania lliure de les tales massives.  
 Només sis dies després, la nit de cap d'any del 1999, l'E.L.F.per primera 
vegada es va ocupar del tema de l'enginyeria genètica. Catherina Ives treballava com 
investigadora en la Universitat de l'Estat de Michigan. Ella assegurava que el seu 
projecte pretenia ajudar a alimentar a les persones famolenques del món per mitjà de 
la biotecnologia. Un dels seus programes, finançat tant per Monsanto com per l'U.S. 
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Agency for International Development (Fundació Nord-americana per al 
Desenvolupament Internacional) incloïa coaccions als agricultors dels països menys 
occidentalizats. Volien que deixessin d'utilitzar les seves pràctiques d'agricultura 
sostenible per a passar a ser clients de la indústria biotecnològica, en concret 
Monsanto, que entre les seves moltes creacions està la llavor terminator. Aquestes 
llavors, per ser estèrils, requereixen que els grangers les hi comprin anualment a 
Monsanto. 
 La idea que no hi ha suficient menjar al món perquè s'alimenti la població 
actual és un mite que empra la indústria biotecnològica com excusa per a continuar 
practicant la manipulació genètica. Els departaments de relacions públiques de 
Monsanto i altres companyies de la indústria biotecnològica estan sent uns farsants al 
presentar els seus projectes com programes altruistes, diuen que ajuden a la gent dels 
“països en desenvolupament” (com ells els anomenen) perquè millorin les seves vides. 
 Es tracta d'una altra forma d'imperialisme yanki que persegueix controlar i 
destruir les cultures no occidentalizades a la recerca de guanys monetaris. És una 
coincidència que Monsanto, l'Agència Nord-americana pel Desenvolupament 
Internacional i Catherine Ives, no estiguin promovent la permacultura i el cultiu ecològic 
en els països menys occidentalizats?; i és també una coincidència que proposin que 
sembrin llavors modificades genèticament, les quals, casualment Monsanto produeix? 
En resposta a aquest programa i al projecte de Catherine Ive, l'E.L.F.va incendiar les 
seves oficines en la Universitat de l'Estat de Michigan, causant entre 400.000 i 900.000 
dòlars en pèrdues. La pròpia Ives va admetre que el foc va destruir anys d'investigació. 
Un comunicat enviat per l'E.L.F.deia:  
 L'E.L.F .es fa responsable d'un atac a les oficines de Catherine Ives, Rm. 
324 Agricultural Hall en la Universitat de l'Estat de Michigan., ocorregut el 21 de 
Desembre del 1999. Es va llançar gasolina per les oficines i se li va calar foc. Això es 
va fer com a resposta al projecte de forçar als països en desenvolupament d'Àsia, 
America llatina, i Àfrica que canviïn les seves plantes naturals per patates, blat de 
moro, plàtans i pinyes alterades genèticament. Monsanto i USAID són les majors 
financiadores de la investigació que es porta a terme a la universitat de l'Estat de 
Michigan. D'acord amb els periòdics locals, l'incendi va suposar uns danys de 400.000 
dòlars. A pel següent objectiu relacionat amb la manipulació genètica!  
 En poc menys d'un mes després, el 23 de Juny del 2000, l'E.L.F.va incendiar 
una mansió en construcció a Bloomington, Indiana. Aquesta casa, que estaria valorada 
entre 750.000 i 1,5 milions de dòlars quan estigués finalitzada, amenaçava les aigües 
dels rierols que desembocaven al Llac Monroe. Aquest llac proveïa d'aigua fresca i 
neta a tota la zona de Bloomington. Els danys de l'incendi van anar de 200.000 dòlars, 
i fou la primera vegada que l'E.L.F.atacava el que el grup va decidir anomenar “urban 
sprawl” (expansió urbanística). El comunicat on l'E.L.F.es feia responsable de l'acció 
deia: 

Salutacions des de Bloomington, Indiana:  
L’Earth Liberation Front vol fer-se responsable d'una visita als boscos 
de Sterling a altes hores de la nit del 23 de Gener. Durant la nostra 
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visita incendiàrem una casa en construcció. Va quedar totalment 
destruïda. Quan van arribar els bombers tan sols quedaven cendres. 
Els danys benvolguts són de 200.000 dòlars. La casa una vegada 
acabada anava a costar 700.000 dòlars. “No més expansió” i “E.L.F.” 
van ser escrits en els senyals dels desarrollistes. La casa va ser 
atacada perquè s'estava construint als rierols que desembocaven en el 
Llac Monroe. Aquesta és l'aigua que beuen en el poble de Bloomington, 
Indiana, i en l'àrea circumdant. Ja està sent amenaçada per l'expansió 
urbanística i per les carreteres. Una vegada més els rics del món estan 
destruint el poc que ens queda en termes d'àrees naturals i 
subministraments col·lectius (l'aigua). Esperem que rebin el missatge 
que no ho tolerarem més.  

 
 A més de les accions esmentades anteriorment, l'E.L.F. s'ha fet responsable 
d'introduir claus en les escorces d'arbres d’Eugene, Oregón, i en Bloomington, Indiana. 
Han cremat i provocat seriosos danys econòmics a un elevat nombre de cases a Long 
Island, Nova York, i incendiat la Superior Lumber Company (una gran fustera) en 
Glendale, Oregón. A més, l'E.L.F.ha prosseguit amb el seu treball contra l'enginyeria 
genètica, atacant la companyia d'investigació Delta & Pine Land Cotton Gin, en Visalia, 
Califòrnia (es tracta d'una subsidiària de Monsanto). També ha atacat la Universitat de 
Minnesota en St. Paul, a causa de les seves investigacions relacionades amb les 
alteracions genètiques.  
 Últimament l'E.L.F. ha continuat ampliant el seu camp d'acció, atacant una 
botiga de Nike a Albertville, Minnesota, un centre de venda de roba militar usada en 
Long Island, entre d’altres. La ideologia de l'E.L.F. revela que qualsevol entitat (ja sigui 
un individu, una corporació, o una agència governamental o no governamental) que 
participi en la destrucció del mitjà natural per a obtenir guanys i per la seva cobdícia 
podrà ser el següent objectiu del grup.  
 
- Com algú passa a formar part de l'E.L.F.? 
 L'E.L.F.no té una llista de membres o reunions a les quals puguis acudir per 
a participar en ell. Recorda que l'E.L.F.gira entorn no a una estructura física, sinó 
entorn a una ideologia. Si creus en la ideologia de l'E.L.F.i segueixes unes pautes molt 
conegudes, pots realitzar accions i així passar a formar part de l'E.L.F. Les pautes de 
l'E.L.F.són les següents: 

1) Provocar els majors danys econòmics possibles a una entitat que 
s'enriqueixi a partir de la destrucció de la natura i de la vida, a causa de la 
seva cobdícia i ànsies per obtenir riqueses.  

2) Informar a la gent sobre les atrocitats comeses contra l'entorn natural i la 
vida.  

3) Prendre totes les precaucions necessàries per a evitar ferir cap vida. 
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 Com pots veure les pautes de l'E.L.F. són molt similars a les metes que 
persegueix, amb una excepció. L'última de les tres pautes diu que s'han de prendre les 
precaucions necessàries per a no danyar cap vida.  
 
L'E.L.F.es considera a si mateix una organització no violenta degut al fet que no s'ha 
ferit a cap animal humà o no humà mai com resultat de cap acció que hagi portat a 
terme. Això no és una casualitat, sinó que es deu al fet que les i els integrants de 
l'E.L.F. respecten escrupolosament la tercera pauta. Les individualitats que estiguin 
interessades a formar part de l'E.L.F. han de seguir les pautes anteriors i crear la seva 
pròpia cèl·lula anònima, formada per persones properes i d'absoluta confiança. 
Recorda que l'E.L.F.i totes les seves cèl·lules romanen en total anonimat, no afirmen 
formar part de l'E.L.F. ni entre elles ni al públic en general. Així que no és realista 
l'esperar passar a formar part d'una cèl·lula prèviament formada. Tingues iniciativa, 
crea la teva pròpia cèl·lula i fès el que hagis de fer!  
 
- Són eficaces les accions de l'E.L.F.? 
 Probablement aquesta és la pregunta més important que ens hem de fer. Si 
una cèl·lula no atura una entitat per complet amb una acció, això no significa que 
l'acció no hagi estat eficaç. Les accions de l'E.L.F. persegueixen almenys tres 
objectius:  

1) Provocar els majors danys econòmics possibles a una entitat que 
s'enriqueixi de la destrucció de la naturalesa i de la vida, a causa de la seva 
cobdícia i ànsies per obtenir beneficis.  
2) Informar a la gent sobre les atrocitats comeses contra l'entorn natural i la 
vida.  
3) Deixar clar que qualsevol entitat que s'enriqueixi a costa de la destrucció 
de vida per a obtenir rèdits pot ser el següent objectiu. 

 
 Sabent quines són les finalitats queda clar que qualsevol acció portada a 
terme per l'E.L.F.ha assolit arribar a almenys a algun d'ells.  
 
- No tenen asseguradora els objectius de l'E.L.F.?  
 Una crítica molt comuna cap a les accions de l'E.L.F.és que cada atac ha 
estat cobert per l’assegurança, pel que a l'entitat atacada no li suposen grans pèrdues. 
Encara que és cert que la majoria de les entitats atacades per l'E.L.F. han rebut diners 
de l’asseguradora, és absurd pensar que les companyies d’assegurances cobrixen 
danys de fins a centenars de milers de dòlars o milions de dòlars sense pujar-los el 
preu. Si l'entitat o fins i tot la indústria en general ha estat atacada en diverses 
ocasions per l'E.L.F., les asseguradores deixaran de cobrir les pèrdues d'aquestes 
entitats o augmentaran el preu que hàgin de pagar-los, fins a arribar a un punt que 
sigui tan alt que no puguin pagar-ho.  
 L'únic problema amb les accions de l'E.L.F. en aquest moment és que 
haurien ser més nombroses.  
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- És l'E.L.F. una organització terrorista i violenta?  
 Les autoritats federals i la premsa, especialment als EUA, han fet un enorme 
esforç en inculcar al públic una falsa retòrica en relació amb el terme “ecoterrorista.” 
Totes les accions de l'E.L.F. han estat qualificades com ecoterroristes per part de la 
premsa i de la força la llei, amb un objectiu clar.  
 Què succeiria si una gran acció de l'E.L.F., en lloc de ser qualificada com 
ecoterrorisme per la premsa i les autoritats, es presentés la història real, incloent-se els 
motius pels quals s'ha realitzat l'acció? Possiblement la gent de seguida donaria suport 
l'acció, i pocs la condemnarien.  
 Ans al contrari, el que ocorre, en aquesta societat de ritme frenètic que confia 
en la premsa, és que la premsa s'empra per a controlar les ments i actes del públic en 
general. Grans agències de notícies i el govern federal van aprendre la lliçó en l'època 
de la Guerra de Vietnam. Quan van arribar als salons dels nord-americanes imatges 
del que realment estava passant. Com a resposta a les atrocitats comeses pels EUA a 
Vietnam, la gent dins de les seves fronteres s’enforismà i contraatacà. Això va ser 
degut al fet que van tenir accés a informació real, menys censurada i controlada per 
les forces socials.  
 Es pot veure una gran diferència entre les imatges que es van fer públiques a 
EUA durant la Guerra de Vietnam i les que es van publicar a la Guerra del Golf al 
començament dels 90. Els americans no van poder veure l'assassinat d'incomptables 
civils. Tampoc van veure els continus bombardejos de zones urbanes repletes de 
civils. Al seu lloc, el que van deixar visibilitzar la NBC, CBS, ABC, CNN i les restants, 
van ser imatges molt censurades i seleccionades, que semblaven tractar-se d'un 
videojoc. Això era un evident intent d'enfortir el patriotisme o almenys evitar 
dissidències als Estats Units.  
 Quan ocorre algun esdeveniment, és responsabilitat de l'agència de notícies 
l'enviar una informació objectiva, lliure d'etiquetes i d'altres formes de coerció mental. 
Si això succeís, les ments dels individus podrien romandre obertes a rebre i processar 
la informació, i que cada individu arribés a la seva pròpia conclusió. Això és totalment 
contari al que succeïx en aquest nou món, en el qual s'aconsegueix que la gent pensi 
que està arribant lliurement a les seves pròpies conclusions. En realitat l'Estat i les 
forces socials, que tenen com base el comerç, estan manipulant les seves ments i les 
seves opinions.  
 A l'etiquetar una acció o un esdeveniment la premsa està forçant a la gent a 
assimilar l'estigma que ells han creat. Pensa en el que apareix en la teva ment quan 
escoltes el terme “terrorista”. Generalment està relacionat d'alguna manera amb idees 
racistes i estereotips sobre àrabs, de segrests, i sobre el necessari que és que les 
terroristes siguin atrapades i/o matats per a allunyar-los de la societat. Així que, quan 
el govern i la premsa qualifiquen les accions de l'E.L.F.com ecoterroristes només 
poden crear un estereotip negatiu en les ments de la gent.  
 Desgraciadament, conforme augmenta el control mental és més difícil 
aconseguir que les ments de la gent romanguin obertes perquè puguin processar la 
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informació de forma autònoma, i arribar a formar les seves pròpies opinions. Això és 
exactament el que vol el govern federal i la força de la llei: assegurar-se que el públic 
pensi que l'E.L.F. és un grup ecoterrorista.  
 Pots imaginar-te el que succeiria si l'E.L.F. no fòs qualificat negativament? 
Què succeiria si a la gent se li digués perquè existeix i quins són els seus objectius? 
Evidentment, més i més gent donaria suport a l'E.L.F.i s'unirien a ell. L'E.L.F. no és una 
organització ecoterrorista, no té res a veure amb cap organització terrorista de cap 
tipus. Ans al contrari, és una organització que està treballant per a protegir tota vida del 
planeta Terra.  
 És totalment hipòcrita que la premsa i el govern federal etiquetin a 
l'E.L.F.com un grup terrorista, i al mateix temps ometin el que fa el govern d’EE.UU. i 
les corporacions nord-americanes, les quals diàriament exploten, torturen, i assassinen 
persones arreu del globus. 
 
Per què les membres de l'E.L.F. no empren tàctiques tradicionals per a protegir 
el medi ambient? 
 A la població se l’ha alimentat amb una ingent quantitat de propaganda falsa 
relacionada amb “les tàctiques tradicionals”, aquelles que són estrictament legals i 
regulades per l'Estat. En realitat, una definició més apropiada de les tàctiques 
tradicionals hauria d'incloure també l'acció directa il·legal, com els sabotatges 
econòmics, ja que han jugat un paper transcendental en incomptables moviments 
socials i polítics al llarg de la història.  
 L'E.L.F. ja no participa més en les tàctiques tradicionals perquè han 
demostrat que no funcionen, especialment quan s'apliquen de manera aïllada. El 
moviment ecologista convencional, que té els seus orígens a principi dels 60, ha 
fracassat en el seu intent d’aturar la destrucció de la vida al planeta. Això és 
inqüestionable. La qualitat del nostre aire, aigua, i sòl continua disminuint, i cada cop 
més formes de vida planeta sofrixen i moren com a conseqüència d'això. Quant temps 
més se suposa que hem d'esperar fins a estroncar la destrucció de la vida?  
 Creure en els mitjans legals regulats per l'Estat per a aconseguir un canvi 
social significa confiar en el sistema legal d'aquest mateix Estat. L'E.L.F.no té la més 
mínima confiança en el sistema legal de l'Estat com mitjà per a defensar la vida. 
L'Estat ha demostrat repetidament que anteposa protegir el comerç i els beneficis que 
als animals humans i no humans i a l'entorn natural. Confiar que l'Estat vagi a defensar 
allò que és just i a protegir la vida és cometre un error molt greu i enganyar-se a una 
mateixa. L’Estat és gran part del problema. 
 A més en una sola nit uns pocs individus poden aconseguir el que 
probablement no es pugui assolir durant anys de lluites legals i milions de dòlars 
invertits. Això és quelcom lògic i intel·ligent. 
 
Són les tàctiques de l'E.L.F., com el sabotatge econòmic, noves per als 
moviments socials? 
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 No, en realitat molt pocs (o cap) dels grans moviments socials que han tingut 
èxit han estat capaços d'avançar emprant únicament tàctiques regulades per l'Estat. 
En les escoles de les societats occidentalizades és bastant comú que es digui que els 
mitjans regulats per l'Estat són l'única forma en la qual s'ha assolit obtenir canvis 
socials.  
 Un dels exemples més famosos freqüentment emprats pels absolutistes de la 
no violència i dels mètodes controlats per l'Estat, és el del Moviment Independentista 
Indi. Tradicionalment a la gent se li ha dit (especialment en les societats 
occidentalizades) que les tàctiques no violentes de Gandhi van ser els únics mètodes 
emprats per a assolir la independència índia de l'ocupació britànica. No obstant això, a 
més dels mètodes de Gandhi, hi havia un fort moviment militant per la independència 
que va jugar un paper almenys tan important com el de Gandhi.  
 El govern britànic va entendre les tàctiques de Ghandi i es va adonar del que 
podien esperar d'ell. El sector més militant del moviment per la independència li 
suposava una amenaça infinitament major al govern, perquè no sabien el que podia 
sorgir d'ells en la seva lluita per assolir la independència índia. 
 De fet, el propi govern britànic, almenys en una ocasió, va donar l'ordre que 
fòs alliberat de presó explicant que ell intentaria calmar al sector més militant del 
moviment. La independència de la Índia es va deure a les tàctiques no violentes de 
Gandhi i els seus seguidors i a l'amenaça que suposaven les tàctiques del sector més 
militant del moviment independentista indi. 
 La majoria de les escoles tampoc esmenten qui van ser els ludites. Potser un 
dels primers (o el primer) grups en enfrontar-se a la Revolució Industrial van ser els 
ludites. Des del 1811 fins a 1816 els ludites van causar immensos danys económics a 
la indústria tèxtil a Anglaterra. Furiosoes, per l'amenaça a la vida i a la cultura que 
suposaven les noves màquines de la Revolució Industrial, les ludites contraatacaren 
emprant tàctiques molt similars a aquelles que avui empra l'E.L.F. Algunes fàbriques 
van haver de tancar i unes altres van deixar de fer servir les màquines industrials per 
por a l'activitat dels ludites.  
 Dins del moviment abolicionista d'Estats Units hi ha nombrosos exemples 
d'esclaves sabotejant la propietat dels seus “amos” i participant en diverses tàctiques 
per a entorpir el sistema comercial esclavista. Les revoltes dels esclaus van ser 
escasses, però malgrat que es donessin de manera aïllada van suposar una amenaça 
que va forçar a alguns amos d'esclaus a alliberar-los.  
 El moviment sufragista, especialment a Anglaterra, va emprar el sabotatge 
entre altres tàctiques per a assolir els drets de les dones. Un exemple d'això va ocórrer 
al febrer del 1913, quan Emmeline Pankhurst, la fundadora del moviment sufragista 
d'Anglaterra va incendiar el xalet del canceller David Lloyd George, en Surrey. 
Pankhurst es va fer responsable de l'atac i ho va qualificar com “una guerra de 
guerrilles”.  
 A Estats Units gairebé tothom ha escoltat parlar del Boston Tea Party. 
Aquest va consistir en bandes d'homes que abordaven els vaixells anglesos al port de 
Boston (entre d’altres) i llançaven els carregaments de te britànic a l'aigua. Poques 
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vegades es qualifiquen aquests fets com sabotatge econòmic, però en realitat és un 
evident exemple d'això.  
 En el moviment contra la Guerra del Vietnam també es van usar els 
sabotatges econòmics, entre altres tàctiques, per a pressionar al govern nord-americà. 
Al final – degut en part a les protestes, però especialment que es van adonar que 
havien perdut la guerra- les tropes nord-americanes es van marxar de Vietnam.  
 Els exemples citats són una minsa part de les ocasions en les quals s'ha 
emprat amb èxit el sabotatge econòmic. Aquesta estratègia té un passat per tot el món 
que l'acredita, i té sentit emprar-la des d'un punt de vista lògic. Si un objecte o tros de 
propietat està amenaçant la vida per a obtenir beneficis, no hauria de ser destruït?  
 
Per què els membres de l'E.L.F. no donen un pas endavant i es fan responsables 
públicament de les seves accions?  
 Freqüentment quan es fa aquesta pregunta, s'intenta donar a entendre que 
els membres de l'E.L.F. són uns covards per no fer-se responsables públicament de 
les seves accions. Això no té ni cap ni peus. L'E.L.F.està format per individus que 
valentament decideixen arriscar la seva llibertat per a protegir tota la vida a la Terra. 
Les membres de l'E.L.F.prenen una decisió intel·ligent de passar a la clandestinitat i 
romandre en l'anonimat per a així poder arribar a la màxima efectivitat possible. No es 
tracta d'aconseguir que els membres de l'E.L.F.es podreixin a la presó, sinó que 
romanguin lliures perquè continuïn amb les seves accions en defensa de la Terra i els 
seus habitants.  
 Una escola de pensament, inclosa dintre de la teoria de la no violència, 
afirma que un individu que s'oposa a una entitat ha de permetre que aquesta vegi la 
seva pròpia maldat, perquè a continuació canviï voluntàriament. Aquesta creença 
comporta una extraordinària confiança en la consciència humana, la qual arribats a 
aquest punt ha quedat clar que va bastant desencaminada. 
 Si un individu té una noció que funcioni, portarà a terme activitats que 
amenacin i destrueixin les formes de vida en el planeta? Aquestes activitats proven 
que qui les porta a terme no té un gran sentit de la consciència. Per tant, tots els 
esforços del món per fer una crida a aquesta noció fracassaran estrepitosament. És 
necessari quelcom més que això.  
 L'E.L.F. és sabut d'aquest defecte que té la teoria de la no violència. També 
s'adóna que el fer ús dels mètodes permesos per l'Estat suposarà que aquest no els 
ataqui, però mai servirà per a crear cap canvi polític i social. Les lleis són un mer reflex 
de la moral i les normes de la societat en general. Desgraciadament, com a 
conseqüència d'un condicionament massiu i la manipulació del desig, la societat en 
general (especialment a EUA) està vivint una vida d'un consumisme extrem, el qual 
suposa un atac grotesc cap al que tots necessitem per a sobreviure: aire net, aigua 
neta i terra neta. 
 En el punt al que hem arribat existeix una necessitat que immediatament els 
individus s'oblidin de les lleis i que s'esforcin per aturar directament la destrucció de la 
vida, usant els mitjans que siguin necessaris. L'E.L.F.és conscient que la destrucció 
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del planeta es deu a les ànsies per obtenir beneficis, per tant, l'única resposta 
encertada és aconseguir que el seguir assassinant no els resulti beneficiós. Quan una 
entitat injusta és atacada durament a nivell financer, s'adonarà que pel seu propi 
interès ha de deixar de cometre actes injustos.  
 A causa de la naturalesa del sistema jurídic, especialment en EUA, hi ha molt 
poca (si és que hi ha alguna) probabilitat de tenir un judici just. Si un membre de 
l'E.L.F.és atrapat i jutjat, és gairebé segur que hagi de passar una desorbitada 
quantitat de temps a la presó, com a conseqüència de les noves lleis fomentades per 
les grans companyies i el govern per a protegir el comerç.  
 La decisió per a no fer-se responsable públicament de les accions es basa 
en raons purament estratègiques. Per què algú voldria ser detingut i tancat 
injustament, quan en comptes d'això pot seguir estant lliure per a prosseguir destruint 
allò que està matant la vida? A més, que un individu realitzès una cosa així implicaria 
que tingués una profunda confiança en l'estructura legal. Per contra, l'E.L.F. sap que 
aquesta estructura legal és part del mateix sistema del que forma part el govern i el 
món occidentalizat, els quals estan causant la mort de tota vida. Mai s'ha de confiar en 
ells i han de ser eradicats.  
 
L'E.L.F. rebutja als demés grups i individus pertanyents al moviment ecologista?  
 Les membres de l'E.L.F. mai han afirmat que els seus mètodes siguin els 
únics que aconseguiran un canvi total. Per descomptat és necessari que hagi una 
conscienciació de la gent. L'E.L.F.es considera a si mateix com una part d'un 
moviment global que empra diverses tàctiques per a detenir la destrucció de la vida.  
 El problema sorgeix quan les organitzacions legals, les quals asseguren 
perseguir les mateixes metes, condemnen públicament les accions. Ho hagin volgut o 
no, aquestes organitzacions han creat una esquerda dintre del moviment. Una bretxa 
al ventre d'un moviment social i polític sempre ha significat un punt feble que pot ser 
explotat per les autoritats i les entitats que desitgen que el moviment s'afebleixi.  
 Les organitzacions que ataquen públicament a l'E.L.F. ho fan per motius 
econòmics (per a seguir rebent donacions de la gent, els seus socis, o subvencions) i/o 
tenen una fe excepcional en el govern. Sigui pel motiu que sigui, aquesta actitud 
mostra una falta de comprensió de la serietat de les amenaces a la vida en el planeta, 
o un rebuig a prendre-les de debò. També demostra un rebuig a comprometre's 
seriosament a frenar la destrucció de la vida. Hem de recordar sempre que el 
moviment per la protecció de tota la vida no és un mitjà per a guanyar diners per part 
dels individus i les organitzacions, sinó que persegueix aconseguir resultats reals.  
 Poques vegades s'estableix una diferència (que és fonamental per a 
qualsevol moviment que persegueix aconseguir un canvi) entre les accions que fan 
que una individu per sentir-se bé amb si mateixa i aquelles accions que realment són 
efectives i que suposen un atac real als opressors. Les accions que fan que els seus 
protagonistes es sentin satisfets solen ser segures per a ells, però no suposen cap 
amenaça per a les entitats que han de ser desafiades. Dins del moviment per protegir 
tota la vida, això fa referència a la confiança i ús de les tàctiques regulades per l'Estat, 
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les quals no solament han demostrat ser molt poc efectives, sinó que a més moltes, 
l'única cosa que aconsegueixen és afermar el problema real.  
 Aquest moviment per la defensa de tota vida necessita que tots nosaltres 
sortim de la nostra seguretat quotidiana i fem el que cal fer. No són rars els casos 
d'individus occidentalizats que donen suport unes formes d'acció directa més extremes 
fora dels països occidentalizats, com l'autodefensa armada dels Zapatistes, però que 
després s'oposen a les accions directes que gent comuna realitza per a protegir la 
vida. Això és una de les formes més malaltisses d'hipocresia, per no dir un exemple de 
racisme i imperialisme.  
 Ningú amb una ment sana pot dir que les tàctiques regulades per l'Estat 
hagin tingut èxit pel moviment ecologista. És evident que és absolutament 
imprescindible anar més lluny.  
 No hi ha justificació alguna perquè un individu o organització que diu formar 
part del moviment per a la protecció de tota la vida del planeta surti al públic per a 
atacar a l'E.L.F. 
 Si l'individu o organització no concorden amb les tàctiques de l'E.L.F., quan 
siguin preguntats públicament poden respondre “a pesar que ni jo ni la meva 
organització participem en accions com les de l'E.L.F., comprenem les raons de la 
seva existència, ja que l'amenaça a la vida en aquest planeta és molt seriosa i real”. 
 El que aquesta declaració aconsegueix és, en lloc de mostrar un trau dintre 
del moviment, donar una imatge d'un moviment fort i divers. 
 
Què passa si algú és ferit per una acció de l'E.L.F.? Ha succeït alguna vegada?  
 Les pautes de l'E.L.F.explícitament diuen que els seus membres han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ningú pateixi ferides físiques. Durant la 
història de l'E.L.F. arreu del món mai ningú ha estat ferit, i això no és casualitat. És cert 
que l'ús del foc com a eina és perillosa. Però emprat adequadament, pot ajudar 
tremendament en la destrucció de la propietat relacionada amb l'assassinat de la vida.  
 Si en una acció semblant a les quals realitza l'E.L.F.un individu fos ferit, 
aquesta acció no seria considerada com realitzada per l'E.L.F. Haurà estat realitzada 
amb motius socials i polítics i fins i tot és possible que els motius que la van empènyer 
foren els mateixos que impulsen les accions de l'E.L.F. Però atès que un individu ha 
resultat ferit, no pot considerar-se una acció de l'E.L.F. 
 Recorda que l'E.L.F. existeix per a protegir la vida en aquest planeta. 
L'elecció d'emprar el sabotatge econòmic és conseqüència que ha demostrat ser una 
estratègia molt eficaç per a atacar allò que amenaça la vida: la recerca de beneficis i 
de poder. L'E.L.F. no s'implica en les tàctiques regulades per l'Estat o en aquelles que 
suposen atacar físicament a persones o a la vida en general, degut al fet que el grup 
considera que el sabotatge econòmic és la millor i més directa forma d'assolir disminuir 
els beneficis que suposa la destrucció del planeta. 
 La violència real i l'autèntic perill provenen de les tales forestals perpetrades 
per les empreses i la destrucció dels ecosistemes; dels gasos contaminants emanats 
per una societat industrial i consumista; d'enverinar l'aigua fins al punt de no ser 



Encenent la flama de l’ecologisme revolucionari 

 89  

potable; d'aliments no orgànics produïts pels comerços; i de molts altres. 
Freqüentment, al qualificar a l'E.L.F. com violent, la societat en general, el govern i les 
grans empreses intenten ocultar el fet que la veritable violència la porten a terme ells 
dia rere dia: la violència contra la vida.  
 
L'E.L.F. es preocupa pels treballadors d'una empresa que volen tancar amb les 
seves accions?  
 L'E.L.F.dóna suport el dret de tot individu a tenir accés a aliments adequats, 
assistència sanitària, refugi, i les necessitats bàsiques de la vida. Tanmateix, no hi ha 
excuses perquè constin individus que ocupen llocs de treball que directament 
amenacen la capacitat d'existència de les vides del planeta. Si un individu (ja sigui el 
director, propietari, o un empleat qualsevol) s'enriqueix de la destrucció del mitjà 
natural, participant en la destrucció de l'acumulació de la riquesa en mans d'uns pocs, 
el mínim que mereix és perdre el lloc de treball.  
 Els individus no poden ocupar un lloc de treball, independentment dels diners 
que aconsegueixin a canvi, sense pensar en les repercussions del mateix, és a dir, a 
qui o a quines aquest treball pugui perjudicar. S'ha de tenir en compte la relació 
víctima/beneficiari, i qualsevol lloc que suposi una amenaça a la vida ha de 
desaparèixer.  
 
Quins passos han donat les forces de la llei per a deturar l'activitat de l'E.L.F.?  
 Des del 1997 i fins al 2000, i durant tot aquest any, no va haver ni un sol 
detingut relacionat amb accions de l'E.L.F. a Amèrica del Nord. El 25 de Gener del 
2001 es va produir el primer arrest relacionat amb accions de l'E.L.F.a Amèrica del 
Nord. Des de llavors només hi ha hagut unes poques detencions. L'E.L.F. ha estat molt 
hàbil esquivant les forces de la llei, gràcies en gran part a la seva estructura de 
cèl·lules anònimes.  
 Les forces legals, des del nivell local fins al federal, s'han vist quantiosament 
frustrades. Com a conseqüència d'aquesta frustració, han coaccionat a persones del 
moviment que no participaven en activitats clandestines, els han amenaçat, citat a 
Grans Jurats, han entrat a les seves cases i d'elles s'han dut el que han volgut. 
 El Departament de Justícia d'EUA des del 1997 s'ha centrat especialment en 
l'Oficina de Premsa de l'E.L.F. d'Amèrica del Nord, creient estúpidament que l'oficina 
tindria alguna connexió directa amb els membres de l'E.L.F. Després d'anys de 
seguiments, vigilància, coacció, dues impressionants redades, material confiscat, 
nombroses citacions A Grans Jurats, continua pressionant a l'Oficina de Premsa 
perquè tanqui. Sembla que no estan tenint molta sort.  
 Un altre pas que han donat els defensors de l'Estat i del comerç és que el 
F.B.I. ha classificat a l'E.L.F.com un grup de terrorisme domèstic. En realitat, el FBI ha 
descrit a l'E.L.F., al costat de l'A.L.F., com la major amenaça de terrorisme domèstic a 
EUA Això ha intensificat les vigilàncies i les tècniques d'espionatge, i ha fet que 
estiguin permeses per la llei. A més, aquest pas del F.B.I. ha permès la creació de 
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forces “de lluita antiterroristes” en la majoria de les grans ciutats d'EUA. Un exemple 
d'elles apareix a continuació.  
 El 25 de Novembre de l'any 2000, l'Oficina de Premsa de l'E.L.F.va rebre un 
avís que l'alcalde de Portland havia aprovat la creació d'una força de lluita 
antiterrorista. En aquestes forces estava inclòs tant el FBI com el Departament de 
Policia de Portland. La primera ordenança de l'alcalde tenia una missió. El tercer dels 
quatre apartats de la missió deia: “la missió del PJTTF és identificar i aconseguir 
processar a aquells individus o grups de moviments de dretes o d'esquerres, així com 
el moviment antiabortista, el Front d'Alliberament Animal/Front d'Alliberament de la 
Terra.”  
 L'oposició de la gent a la missió citada va fer que canviessin les paraules, 
però la idea subjacent va romandre igual. L'Estat està començant a adonar-se que 
l'E.L.F.suposa una gran amenaça per al comerç, pel que estan reaccionant-hi d'acord.  
 A més d'això, alguns Estats d'EUA, entre ells Oregón, i Washington estan 
adoptant lleis contra “l’ecoterrorisme”. Aquestes lleis augmenten enormement les 
sentències contra aquells que interfereixen en el funcionament del comerç. Per cada 
pas que dóna el govern per detenir l'imparable treball de l'E.L.F., més clar deixen que 
la seva prioritat no són les persones i la vida en general, sinó protegir el comerç que 
les assassina. 
 La classificació de l'E.L.F. com la major amenaça de terrorisme domèstic a 
EUA per part del F.B.I., així com l'increment en el nombre de lleis contra 
“l’ecoterrorisme”, és una prova que les autoritats consideren a l'E.L.F.com una 
amenaça a la forma de vida occidentalizada i a l'anar a d'obtenir beneficis i comerciar 
sota qualsevol preu. És un signe que l'E.L.F. està assolint amenaçar a l'Estat nacional, 
el qual atempta a la vida en aquest planeta.  
 
Quin és el futur de l'I.L.F.?  
 El futur de l'E.L.F. depèn del cada cop més gran nombre de persones que, al 
voltant del globus, es preocupen per la destrucció de la vida. Una vegada entesa la 
ideologia de l'E.L.F. qualsevol que realment estigui preocupat per la destrucció de la 
vida es veurà impulsat a donar suport o a passar a ser un membre de l'organització.  
 Conforme la grandària de l'explotació i destrucció de la vida contínua 
augmentant, també s'incrementa la resposta dels ciutadans conscienciats del món. 
D'aquesta implicació per part dels individus de tot el globus és del que depèn la 
protecció de la vida. 
 A l'usar una acció directa autèntica (el sabotatge econòmic) l'E.L.F.està 
atacant el que els preocupa a les entitats cobejoses: els seus llibres de comptes. AL 
causar els majors danys econòmics possibles, l'E.L.F.pot fer que una entitat hagi de 
decidir si realment li compensa continuar destruint la vida per a obtenir beneficis.  
 -Oficina de Premsa del Front d'Alliberament de la Terra de Nord Amèrica 
(NAELFPO) 
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1.- Aquest text es va escriure abans del mes de Juny de l'any 2002, quan el portaveu 
de la NAELFPO, Leslie James Pickering, va renunciar de les seves funcions. Des 
d’aleshores hi ha hagut moltes accions i detencions que no es comenten en l'article. 
 

COMUNICAT DE DIMISSIÓ 
Últim  Comunicat de Leslie James Pickering com a portaveu de l'Oficina de 

Premsa del Front d'Alliberament de la Terra de Nord Amèrica. 
  

Aparegut en la Revista de l‘Earth First! (Earth First! Journal) al número Juny/Juliol del 2002 .  
  
  
  Les accions de l’Earth Liberation Front (E.L.F.) és el que més m'ha obert els 
ulls, inspirat i motivat de tot el que he vist fins ara. Les accions de l'E.L.F. han convertit 
la meva energia en esperança, sense la seva inspiració ara em veuria sotmès al cicle 
opresivo de la vida rutinària de la civilització americana actual. 
  Quan era un adolescent i vivia als suburbis de l'estat de Nova York, jo, igual 
que molts dels meus iguals, feia tot l'imaginable per a trencar amb la rutina. Una de les 
activitats que m'agradava era acudir a concerts de música alternativa, sorollosa i 
rabiosa. Aquests esdeveniments ens atreien a mi i als meus iguals perquè eren una 
forma d'esplaiar-nos de les frustracions que teníem pel que fa al sistema social i polític 
en el qual havíem estat parits i el qual ens estaven forçant a empassar. En un dels 
primers concerts als quals vaig acudir em van donar uns pamflets sobre una 
organització anomenada el Front d'Alliberament Animal (A.L.F.). 
  Al principi no li vaig prestar molta atenció –un record per a endur-me a casa- 
i ho vaig deixar en la motxilla. Fins que no vaig tenir temps de llegir-ho no em vaig 
adonar de les implicacions que aquestes fotocòpies engrapades tindrien en la meva 
vida. Vaig descobrir que l'A.L.F. era una organització clandestina que lluitava per 
l'alliberament dels animals, per a això els alliberava de granges de factoria, laboratoris 
de vivisecció i altres institucions dominadores. L'A.L.F. era un grup de fugitius que 
trencaven la llei per a lluitar per la llibertat, igual que molts dels herois de la nostra 
cultura: […] els Boston Tea Parties, Robin Hood, etc. Vaig quedar fascinat.  
  En aquest instant apreciava la natura, però no era el que es podria dir un 
“amant dels animals”, i mai ho he estat. Mai m'havia plantejat l'ésser vegetarià, i no era 
conscient de l'existència del moviment per l'alliberament animal. Les tàctiques de 
l'A.L.F. senzillament em semblaven que tenien un sentit fonamental i honest, li vaig 
trobar immediatament el sentit basant-me en el meu instint natural cap a l'autodefensa 
i en el poc que havia après sobre els moviments socials i revolucionaris en l'institut i en 
converses. L’atracció que em va produir el conèixer aquesta increïble organització em 
va dur a interessar-me pel moviment per l'alliberament animal i ecologista, i a 
continuació a estudiar tots els moviments socials i revolucionaris dels quals escoltés 
parlar.  
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  En 1997 l'E.L.F. va començar a participar en accions directes semblants a les 
accions de l'A.L.F. Des de l'inici, les accions directes de l'E.L.F. causaven milions de 
dòlars en danys a les corporacions i a les agències governamentals que s'enriquien de 
la destrucció de la Terra. Les accions i la pròpia existència de l'E.L.F. van passar a ser 
un important focus d'atenció a tot EUA. Mentrestant, les autoritats buscaven 
desesperadament pistes, sense cap èxit. Amb freqüència tot just havien començat una 
investigació quan tenien notícia que l'E.L.F. havia tornat a atacar. 
  Tinc la fortuna d'haver estat el portaveu de l'Oficina de Premsa del Front 
d'Alliberament de la Terra a Nord America (NAELFPO) des de la primavera de l'any 
2000. L'oficina de premsa ha estat descrita per la premsa com el lloc on els comunicats 
anònims de l'E.L.F. es feien públics. Per a mi com individu, m'ha brindat l'oportunitat de 
compartir públicament el meu suport a l'acció directa i a ajudar al moviment a 
aconseguir l'atenció i el suport de la gent.  
  Dono recolzament a les accions de l'E.L.F. i de l'A.L.F. amb tot el meu cor. 
Suport sense titubejar les accions revolucionàries que persegueixen l'alliberament de 
la Terra i els seus animals, incloent entre ells l'alliberament dels humans. Sostinc que 
les accions il·legals, com les de l'E.L.F. i l'A.L.F., són totalment necessàries per a 
l'alliberament. I desitjo que prossegueixin el seu ràpid increment fins que la Terra i tots 
els seus habitants siguem lliures de l'opressió institucionalitzada. 
  Dit això, poc després de co-fundar la NAELFPO, em vaig comprometre a dir 
la veritat sobre l'E.L.F. Des de llavors he complert aquest compromís el millor que he 
pogut, amb uns recursos escassos, i continuaré fent-ho. Paradoxalment, m'he adonat 
que l'estar en la posició de portaveu de l'E.L.F. m'ha dut a trobar-me amb obstacles per 
a fer pública aquesta veritat.  
  Existeix una diversitat de postures entre aquells que donen suport l'activitat 
de l'E.L.F. sobre com hauria de representar-se l'organització. Jo només sóc capaç de 
representar el moviment com jo ho entenc, la qual cosa no necessàriament coincideix 
amb com ho veuen la resta de la gent que dóna suport a l'E.L.F. 
  Des del meu punt de vista, l'E.L.F. és una xarxa imprecisa de grups 
clandestins d'escamot que formen part d'un moviment major, aquest moviment lluita 
per assolir un canvi revolucionari. Les tàctiques a les quals recorren, són considerades 
per molts com sabotatge no-violent, són una conseqüència directa de la seva anàlisi 
sobre l'opressió contra la qual lluiten. Aquestes tàctiques també són el resultat d'una 
valoració sobre què és més efectiu en cada problema determinat.  
  Considero, i així crec que ho fa la resta del moviment, que les tàctiques de 
l'E.L.F. no són l'única solució per a assolir l'alliberament. No té cap lògica pensar que 
una lluita considerada com no-violenta sigui l'única forma legítima de resposta. A més, 
no tinc cap inconvenient a admetre que no considero les accions de l'E.L.F. i l'A .L.F. 
com no-violentes, i qualsevol diccionari pot corroborar això.  
  Qualsevol diccionari dirà que violència és, més o menys, qualsevol acte que 
agressivament malmet o amenaça amb danyar a qualsevol o a qualsevol cosa. Per 
tant , si les accions fossin realment no violentes, ni tan sols assolirien suposar una 
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amenaça per res. La qual cosa evidentment no és el cas de les accions de l'E.L.F. La 
intenció absoluta de l'E.L.F. és assolir l'alliberament per mitjà d'eficaços actes de 
sabotatge contra les institucions opressores. El ni tan sols arribar a suposar una 
amenaça de perjudicar a aquestes institucions seria un fracàs. 
  Però al marge del que digui el diccionari, crec que col·locar l'etiqueta de 
noviolentes a aquestes accions es deu a una falta d'enteniment sobre l'opinió pública, i 
d'un temor cap a una reacció de xoc per part dels liberals que es produirà de totes 
formes. 
  També considero que l'aferrar-se cegament a aquesta etiqueta és 
contrarrevolucionari. Qualsevol idea que mantingui que la no-violència és l'única 
manera per a assolir l'alliberament és conseqüència d'una font d'informació malalta, i 
suposa una condemna a les moltes altres tàctiques efectives que poden i han de 
posar-se en pràctica per part dels moviments revolucionaris.  
 Al llarg de la història, l'alliberament s'ha assolit mitjançant un sa equilibri 
entre una varietat de tàctiques. Moltes d'elles han estat considerades com no-violentes 
i moltes altres han estat considerades violentes. Fins i tot els més populars exemples 
de resistència no-violenta han estat molt lluny d'haver existit mai. Durant els mateixos 
períodes en els quals Gandhi i Martin Luther King enaltien els seus forcejaments 
noviolents, moltes altres organitzacions lluitaven per aquest mateix alliberament a 
través del que es considerava com mitjans violents. Aquests mitjans innegablement 
van tenir un paper crucial en l'avanç del moviment en general. De fet, encara estic 
buscant un exemple d'un moviment revolucionari que hagi tingut èxit al llarg de la 
història i que la seva activitat fos estrictament no-violenta. I no crec que això sigui 
possible en la situació actual. 
  Recentment vaig aparèixer en un reportatge televisiu sobre l'audiència del 12 
de Febrer mantinguda pel Subcomité Forestal i de Salut Forestal del Congrés. També 
va aparèixer en el reportatge una persona que representava una organització 
ecologista de la “corrent principal”.  
  Entre altres coses va dir, “la violència, sempre que sigui usada en aquest 
país, és senzillament dolenta”. 
  He descobert que moltes de les bases ideològiques de la no-violència a EUA 
tenen una base patriòtica.  
 A qui es deu el fet que quan es fa referència a les lluites clarament violentes 
que existeixen fora de les fronteres d'EUA (com la dels zapatistes) la majoria de la gent 
d'esquerra les dóna suport, mentre que al mateix temps condemnen les accions de 
l'E.L.F. i l'A.L.F. dins de les fronteres controlades per un govern tan opressor i 
poderós? Crec que això es degut al fet que el sistema els ha fet un rentat de cervell. 
Els ha fet pensar que dintre de les fronteres d'EUA els canvis revolucionaris poden 
aconseguir-se per art de màgia gràcies a les activitats reformistes. Crec que hem de 
despertar i adonar-nos que EUA és un poder global, que ens obliga a empassar el 
capitalista i suïcida Somni Americà, ens ho fica en la gola a totes les humanes que 
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habitem el planeta. Els canvis revolucionaris mai s'han aconseguit per mitjà d'activitats 
reformistes. I sens dubte, el govern no ens ho lliurarà en una safata de plata.  
  També he descobert que gairebé tots els chearleaders famosos de la no-
violència són/van ser persones profundament religioses que van adoptar aquesta 
tàctica per culpa de les seves creences religioses, no perquè fossin efectives per a 
assolir un canvi revolucionari. L'adonar-me de la connexió entre la no-violència i la 
religió va ser important per a mi, perquè em va ajudar a ser conscient de les veritables 
motivacions d'aquesta filosofia. 
  La creença que una espècie, la humana, pot d'alguna manera tenir una 
existència completament no-violenta en aquest planeta –quan ha quedat totalment 
provat que cap espècie en la naturalesa és capaç d'això- és completament 
antropocentrista. La creença que els humans són quelcom diferent i d'alguna manera 
al marge de les lleis de la natura és una de les grans causes del desastrós desequilibri 
que pateixen les espècies.  
  Amb freqüència sembla que la cega adhesió a la filosofia de la no-violència 
es basa en una negació reaccionària al nivell de resistència necessari per a assolir el 
canvi revolucionari. Quan es comprèn el nivell d'opressió en el qual estem immersos, 
la filosofia de la no-violència es mostra com un conte de fades/del paradís en el qual 
l'alliberament es pot assolir únicament a través de canvis d'un mateix. Crec que 
aquesta forma de negació de la realitat és una mostra de la malaltia psíquica de molts 
liberals nord-americans. Sé que qualsevol que hipnotitza a la gent amb la noviolència 
com fan amb els evangelis és un criminal. Ens deixa desarmats en un moment en el 
qual desesperadament necessitem autodefensar-nos. 
  Aquesta negació del que realment manca fer per alliberar a la Terra i a 
nosaltres mateixes d'aquest camí pel qual ens condueix aquest sistema assassí, és 
una de les principals causes de la nostra dificultat per a assolir aquest alliberament. És 
necessari acabar amb les condemnes cap a les accions revolucionàries violentes 
perquè pugui començar una veritable revolució. El sistema és conscient d'això, i els 
seus serfs estan treballant més durament que mai per a rentar cervells de la gent 
titllant a l'E.L.F. de terroristes, alhora que parlen del Pentàgon com una “força de la 
llibertat”.  
  Per sobre de tot, senzillament reconec el dret i, de vegades, la necessitat i 
l'obligació de tothom d'autodefensar-nos quan hem estat colpejats, que lluitem per les 
nostres pròpies vides. Aquest dret no és només aplicable a aquells que han estat 
picats per les mans de la bèstia, sinó també a aquelles de nosaltres estem sent 
digerides als seus budells.  
  A part del tema de la no-violència, vull comentar que no crec que les accions 
de l'E.L.F. es puguin emmarcar estrictament en l'àmbit ecologista. Segurament ja ha 
quedat clar que considero que les accions de l'E.L.F. són actes de revolució, no de 
reforma. He procurat deixar això clar en cada article, entrevista, xerrada pública i en 
cada conversa que he tingut per la meva participació en l’Ofina de Premsa de l'E.L.F. – 
i cada vegada emfatitzo més en això.  



Ence

 No sóc capaç d'entendre la Terra al marge de totes les vides arrelades en la 
seva atmosfera. L'alliberament de la Terra és l'alliberament de tots nosaltres. I com jo 
ho veig, l'alliberament de la Terra i l'alliberament de totes les espècies de la Terra és 
l'objectiu de l'E.L.F. No veig l'organització simplement com un grup ecologista satisfet 
dels danys econòmics que provoca i l'atenció que susciten cadascuna de les seves 
accions. L'E.L.F. no només es preocupa per l'opressió causada per l'Estació d'Esquí 
de Vail, i la Boise Cascade. Això són només formes d'expressar un missatge d'una 
revolta general, aquest missatge és: “no anem a acceptar-ho més”. 
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  Els objectius de qualsevol moviment revolucionari que persegueix 
l'alliberament són destruir als opressors, atacar el sistema d'opressió i crear una 
societat lliure i justa al seu lloc. L'E.L.F. concorda amb aquesta dinàmica.  
  Actualment el F.B.I. considera a l'A.L.F. i a l'E.L.F. la “primera prioritat” entre 
les amenaces de terrorisme domèstic. Això no és res de nou. El mateix s'ha dit d'altres 
organitzacions revolucionàries en el passat que el sistema percebia com una 
amenaça. De totes maneres això ens dignifica, perquè es tracta del reconeixement de 
l'opressor. El sistema percep aquest moviment com una amenaça, i cada vegada 
empra més recursos per a anul·lar-lo. Estem en un punt en el qual la lluita necessita 
evolucionar per a poder sobreviure, per a no sofrir la mateixa sort que altres lluites 
revolucionàries de generacions anteriors.  
  Aquest sistema ha demostrat valorar el seu progrés per sobre de qualsevol 
cosa i individu. Representa una recerca contínua de guanys i de propietat a costa de la 
gent, dels elements naturals de la Terra que ens permeten viure i del planeta en 
general. Aquest “Somni Americà” és un desig de mort, i no permetrem que s’ens 
enterri.  
  La lluita ha d'avaluar i reevaluar contínuament a l'opressor, i a la percepció 
que l'opressor té d'aquesta lluita. Partint d'aquestes valoracions, s'han d'usar noves 
tàctiques. Jo, per primer cop, m'he començat a qüestionar la utilitat de qualsevol oficina 
de premsa per a qualsevol organització autònoma o moviment. Si la funció d'una 
oficina de premsa és cridar la molt necessària atenció sobre un moviment, hi ha algun 
punt en el qual aquesta oficina ja no sigui necessària?, quin és el punt en el qual les 
pròpies accions del moviment poden parlar per si mateixes?  
 Sóc conscient que totes les formes d'opressió institucionalitzada provenen 
d'una mateixa font, la institució, el sistema que dicta pràcticament cada faceta de les 
nostres vides sota els seus retorçats propòsits. Per això no sóc un ecologista, no sóc 
un activista, no sóc un reformista ni un liberal de cap classe. Sóc un revolucionari. 
Desitjo el retorn de tot el poder a les mans de la gent per qualsevol mitjà que sigui 
necessari, i a nivell global. Tot el que estigui per sota d'això és un fracàs i un desastre. 
I no  amagaré això per les possibles opinions que tingui el “moviment ecologista 
liberal”. El negar això és limitar l'habilitat del moviment per a avançar en el seu camí 
cap a l'alliberament total.  
  Donar suport a una revolució no-violenta i amb un únic objectiu ens ha deixat 
en una posició hipòcrita i ens ha fet retrocedir fins a quedar arraconats per culpa de les 
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nostres argumentacions. El moviment no ha assolit el suport públic que necessita per a 
tenir èxit perquè la intel·ligència del públic li permet veure les enormes manques de les 
nostres argumentacions. He après que l'opinió del públic no és la qual representa la 
premsa, i és molt distinta a com creuen els liberals.  
  L'única manera de construir un moviment revolucionari amb èxit és tenir uns 
arguments sòlids i forts, compaginats amb una acció eficaç. Crec que quan aquest 
moviment arribi a la gent oprimida de la Terra, el suport del públic el reforçarà. 
  La no-violència, el sabotatge econòmic i la distribució d'informació són 
tàctiques, no estratègies. No són evangelis i per descomptat no les úniques accions 
eficaces que s’han d’emprar per un moviment revolucionari reeixit. Com les eines d'una 
caixa d'eines, cadascuna té la seva funció específica i uns resultats concrets. 
Depenent del que vulguis aconseguir a cada moment escolliràs una eina o altra (o un 
grup d'elles). No esculls únicament les eines que s'acoblen millor en les teves mans o 
les quals més boniques et semblin. Tries aquelles amb les que vagis a poder fer el que 
vols fer. De vegades aquestes eines no s'acoblen bé a les teves mans, i la majoria de 
les vegades et produïxen butllofes. Tanmateix, al cap i a la fi, l'important és que has fet 
el treball. És una imbecilitat no voler emprar el mall si vols derrocar un mur.  
  Els nostres arguments i accions han de ser assenyats, profunds i brutalment 
honestos. Hem de despertar del coma i lluitar per una solució realista, no utòpica. No 
importa les incomoditats que això ens vagi a suposar a molts de nosaltres, no és gens 
comparat amb el que passarà si no ho fem, i és el que ja està passant.  
  Deixa anar vida al capdavant d'Alliberament de la Terra! Deixa anar vida al 
capdavant d'Alliberament Animal! Derroquem aquest sistema malalt que plaga la Terra 
i als seus habitants!La revolució és alliberament!  
  Amb aquest comunicat oficialment dimiteixo del meu paper amb l'Oficina de 
Premsa de l'E.L.F. Però en cap concepte m'estic autosilenciant. Duc la intenció 
d'augmentar els meus esforços per lluitar per un canvi revolucionari, mentre rebutjo 
qualsevol connexió amb cap pensament dogmàtic. Animo i agraeixo que la gent es 
comuniqui amb mi i això pot fer-se a través de leslie@arissa.org. 
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ENTREVISTA DE L'ESCAMOT NEWS NETWORK A LESLIE J. 
PICKERING 

Primavera de 2002  
 

  
 
 GNN: Quin és la teva reacció davant que el FBI i el Congrés hagin 
denominat a l’Earth Liberation Front i a l'Animal Liberation Front com la principal 
organització de terrorisme domèstic dintre dels EUA? 
 LJP: El primer que em ve al capdavant és que el FBI i el sistema en general 
s'estan prenent molt seriosament a l'E.L.F. i a l'A.L.F., perquè ho veuen com una 
amenaça, i d'alguna manera això és exactament el que l'A.L.F. i l'E.L.F. volen.  
 Vull dir que estan intentant canviar el sistema. Estan dient que nosaltres 
tenim un sistema de valors completament distint. Nosaltres valorem l'aire net, l'aigua 
neta, la terra neta i el medi ambient més que la propietat o els beneficis. Per tant som 
l’antitesis del sistema. El fet que ells diguin que els suposem una amenaça indica que 
reconeixen la nostra efectivitat com a moviment.  
 Però al mateix temps l'A.L.F. i l'E.L.F. estan atacant indústries i corporacions 
aïllades. El seu objectiu directe no és enderrocar el govern dels EUA. És una manera 
que té el sistema de treure les coses de polleguera perquè se'ls doni més fons, més 
recursos, i per a criminalitzar a aquests grups de cara a la gent. Volen ficar a tot aquell 
que pugui ser un anarquista, revolucionari o activista a la presó. És quelcom complex.  
 
 GNN: Fins a quin punt és important l'opinió pública per a l'E.L.F. i 
l'A.L.F.?  
 LJP: no crec que l'opinió pública sigui tan necessària com que la informació 
que li fem arribar a la gent sigui sincera, real i honesta. No és necessari que la gent 
estimi a l'E.L.F. o que dugui samarretes de l'E.L.F. És més important que la gent 
entengui els motius pels quals existeix l'E.L.F. i la seva desesperació, i que entenguin 
el perquè de les activitats que realitzen els seus membres. Llavors diran, “encara que 
jo no participi en aquest tipus d'accions, el sistema està seguint un camí suïcida i hem 
de fer alguna cosa per a frenar-lo immediatament. A causa d’aquestes creences tinc 
certa similitud amb l'E.L.F.”  
 
 GNN: Què respons als atacs dels grups pertanyents a la línia principal, 
els quals afirmen que les tàctiques de l'E.L.F. estan provocant una reacció cap al 
moviment que li deixa en una situació encara més difícil?  
 LJP: Aquesta és altra gran pregunta. Es basa en la falsa creença que la línia 
principal del moviment està assolint algun resultat positiu amb el camí que duen.  
 Hem vist al llarg de la història diversos exemples de moviments socials 
reeixits. Tots els quals he tingut la possibilitat d'analitzar i estudiar tenien un 



Encenent la flama de l’ecologisme revolucionari 

 98  

component d’acció directa radical, sabotatge econòmic i destrucció de la propietat. 
Amb això incloc des del Boston Tea Party a les activitats practicades pels Black 
Panthers. El que aquests grups de la línia principal condemnin a l'E.L.F. demostra 
generalment que no formen part de cap moviment revolucionari. Ells són feliços llepant 
les engrunes del sòl que aconsegueixen fent peticions. Són felices amb els seus 
insignificants assoliments, i es mantindran en aquesta línia, rebent donacions, fins que 
es jubilin. 
 Realment em dóna igual el que digui el Serra Club. Estan monopolitzant la 
ideologia de com aconseguir un canvi, i és per aquesta mateixa actitud pel que els 
moviments fracassen.  
 
 GNN: Com l'estructura de l'E.L.F./A.L.F. i l'anonimat dels seus membres 
protegeixen a les cèl·lules que realitzen les accions?  
 LJP: El Front d'Alliberament Animal/ Front d'Alliberament de la Terra està 
compost per un nombre indefinit de cèl·lules inconnexes, autònomes i no jeràrquiques, 
això els protegeix de ser capturades. No hi ha cap líder. No hi ha ningú al que li puguin 
fer parlar. No tenen ni idea de si la persona o persones que van atacar Vail també van 
atacar Boise Casacade. No tenen ni la més remota idea de res en general. Ningú té ni 
idea, i aquí resideix la seva bellesa.  
 Però al mateix temps cal anar més enllà d'això. Perquè el que aquestes 
cèl·lules estan duent a la pràctica és una estructura no jeràrquica, i aquesta estructura 
és un model de solució als aspectes opresivos de la jerarquia, com aquella en la qual 
vivim en aquesta societat. El fet que organitzacions com la Serra Club mimetitzin 
l'estructura del sistema alhora que intenten canviar-lo és de riure. En primer lloc has de 
reevaluar la font dels problemes, i l'E.L.F. ja ho ha fet. Han creat una estructura que és 
completament diferent. És l’antitesis del sistema.  
 
 GNN: Pots parlar sobre la cultura de seguretat de grups com l'E.L.F.?  
 LJP: Cultura de seguretat és un terme imprecís. Pot incloure qualsevol cosa 
com saber què fer quan un agent pica a la teva porta, saber què dir o què no dir a la 
policia. En quin tipus de situacions pots realitzar certs tipus d'activitats i en quines 
situacions és millor que no les practiquis.  
 El model de seguretat de l'E.L.F. es basa en l'absència de jerarquies. Això 
constitueix en la seva base una ideologia. Si creus en els valors i idees que vagament 
expressa l'E.L.F., llavors pots seguir les seves pautes –les seves tres pautes. Pots 
seguir aquestes pautes, formar la teva pròpia cèl·lula i començar a actuar en nom del 
Front d'Alliberament de la Terra.  
 Per tant, en l'exemple que ja he emprat, les persones responsables de l'acció 
de Vail probablement no coneguin –i segur que no tenen ni idea- a les persones que 
van realitzar l'acció de Boise Cascade. I això és així perquè la gent que sigui arrestada 
per l'ocorregut en Vail siguin incapaces, fins i tot en el cas que volguessin (la qual cosa 
estic segur que no és així), de delatar a la gent que va atacar Boise Cascade. 
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 Es tracta d'un model que crec que ha sorgit del fracàs de molts grups dels 60 
i 70. Els grups que seguien unes tàctiques militants, però que seguien basant-se en un 
sistema jeràrquic que és possible derruir. Igual que l'Estat també pot ser derruït, de la 
mateixa manera que les corporacions van a ser derruïdes.  
 Es tracta d'un grup en el qual fins i tot si totes les cèl·lules de l'E.L.F. fossin 
empresonades demà, la setmana següent algú podria compartir les pautes de l'E.L.F., 
formar la seva pròpia cèl·lula i començar a actuar. O dintre de deu anys algú podria 
començar a actuar conforme a aquestes pautes. O dintre de vint anys algú podria 
formar un grup molt potent, l'E.L.F. és molt potent.  
 
 GNN: L'E.L.F. ha estat descrit com “eco-terrorista” per la premsa. 
l'E.L.F. té alguna manera d'autodescriure’s?; Què penses d'aquesta etiqueta?  
 LJP: Aquesta etiqueta és quelcom que mai podríem haver arribat sense una 
completa revolució. La premsa s'ha aferrat a aquesta etiqueta i no se’n desfaran fins 
que no se'ls derroti. Repeteixo que fan això perquè veuen a l'E.L.F. com una amenaça, 
volen penjar-li etiquetes i crear un estigma negatiu al voltant d'ells, el pitjor que puguin. 
No crec que l'E.L.F. sigui una organització terrorista senzillament perquè no utilitzen el 
terror. Utilitzen el sabotatge econòmic.  
 Aquestes corporacions, aquestes entitats governamentals, aquests individus 
que estan destruint la Terra i oprimint a la gent ho fan perquè guanyen moltíssims 
diners gràcies a això. Aquesta és la seva motivació. Les corporacions existeixen per a 
fer diners. Així que el que fa l'E.L.F. per a contrarrestar-ho és practicar el sabotatge 
econòmic. Volen eliminar la motivació econòmica.  
 Mai han intentat malferir a ningú, i per això mai han danyat a ningú. Si 
volguessin realitzar actes terroristes ho farien. Perquè si són atrapats s'enfrontarien 
exactament a les mateixes acusacions de terrorisme. De totes maneres passarien la 
vida a la presó. Si el republicà Nethercutt pogués prendre la decisió els aplicaria la 
pena de mort. Si realment creguessin que aquest tipus d'accions fossin les més 
efectives les portarien a terme . Per a mi és evident que és una organització de 
sabotatge. 
 Fan incendis, són vàndals, són delinqüents. No tinc cap problema en 
reconèixer-ho. No vull crear una imatge d'ells menys radical de la realitat. Perquè 
sincerament, l'aspecte radical de tot això és el que crida l'atenció i el que els fa 
realment efectius. Però no són terroristes, simplement és que no ho són. I si penses en 
el que realment estàs dient quan els titlles d’eco-terroristes o senzillament terroristes 
en general, t'adónes que no practiquen cap tipus de terrorisme.  
 
 GNN: Qui són els eco-terroristes?  
 LJP: Eco-terrorista és la gent que aterroriza l'entorn natural. Es tracta de 
tothom que ara mateix forma part de l'Estat. Tots els que formen part de les indústries 
contaminants. Qualsevol capitalista. Eco-terroristes és tota aquesta gent a la qual 
l'E.L.F. cala foc. 
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 GNN: Creus que l'E.L.F. i l'A.L.F. poden ser aturats?  
 LJP: No, crec que es pot donar algun cas aïllat d'una cèl·lula de 
l'E.L.F./A.L.F. que comet un error, i ja hem vist un parell d'exemples d'això. Hi havia un 
grup de l'A.L.F. a Salt Lake City que estava format d'uns quants individus que tenien 
assumptes personals entre ells, i això els va afectar com a grup. No sé exactament 
què va succeïr, però estaven ficats en subcultures i altres coses que donaven joc a 
parlar i a crear remors. Massa gent sabia en què estaven ficats i al final va haver gent 
que va acabar engabiada.  
 A Nova York va ocórrer quelcom similar, s'estaven construint cases i unes 
quantes mansions en zones pantanoses en Long Island. Va haver tres menors acusats 
d'accions contra les construccions, i un quart individu major d'edat que està sent 
acusat però que manté que no té res a veure. En resum el que va ocórrer és que un 
d'aquests individus estava fanfarronejant del que feien –crec que xulejava davant dels 
seus amics- i això ho va desencadenar tot.  
 Crec que la gran majoria de les persones que participa en aquestes activitats 
no són d'aquest tipus de gent. No crec que la majoria de la gent implicada al Front 
d'Alliberament de la Terra o al Front d'Alliberament Animal vagin per allà xulejant d'això 
i per això no els enxampen. No crec que la gent realment efectiva, la gent realment 
seria a l'E.L.F. serà atrapada. I això es deu al fet que el sistema està creat per a tractar 
amb criminals comuns, persones que són reaccionàries –algú que s'emborratxa i surt a 
destrossar-li el cotxe a la seva núvia. 
 Les accions de l'E.L.F./A.L.F. són completament premeditades, no només 
això sinó que suposadament estan molt bé estudiades. Analitzen tot el possible per a 
evitar les alarmes de seguretat. Analitzen tot el possible per a evitar deixar empremtes 
dactilars o petjades de trepitjades en el lloc.  
 
 GNN: Ja hem parlat sobre la poca eficàcia de les forces de la llei la 
majoria de les vegades, llavors si amb el que estan fent no estan obtenint els 
objectius marcats, què estan aconseguint fins a ara? 
  LJP: El que han estat fent ha estat bàsicament acorralar-nos a Craig 
Rosebraugh i a mi, i a qualsevol persona que públicament doni suport la ideologia de 
l'E.L.F. També han estat identificant a qualsevol que els hagi pogut semblar un 
ecologista radical, o a qualsevol que pugui semblar-los que és anarquista. En el 
reportatge de 60 Minutes que van fer sobre l'E.L.F., i en el qual va participar Craig 
Rosebraugh, va aparèixer un representant del F.B.I. i va dir que el seu major objectiu 
era assolir que algú s'infiltrés en el grup. Si estiguessin bé del cap no creurien que es 
poden infiltrar en una cèl·lula de l'E.L.F., perquè no hi ha cap probabilitat perquè això 
ocorri mai.  
 Sí tenen esperances en infiltrar-se en el major moviment ecologista 
anarquista. Volen ficar gent aquí amb rastas i pantalons Carhart, i volen que vagin a 
totes les xerrades i que esbrinin qui està fent coses. L'E.L.F. no parla d'això, i 
probablement no estan implicats en el moviment ecologista en general, perquè això 
tard o d'hora els duria a ser capturats. Crec que és gent que no té res a veure amb el 
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moviment ecologista, i això es deu al fet que no estan d'acord amb ell. No creuen que 
sigui efectiu.  
 Fins al que jo sé, han fet dos redades a l'oficina de premsa de l'E.L.F. des 
que jo he participat en ella. Han entrat en el meu cotxe. M'han llevat coses amb valor 
de milers de dòlars que mai em retornaran. M'han pres 3 o 4 ordinadors, i molts 
objectes personals, fotografies, i tot el que se't ocorri. He tingut aquestes “trobades 
fortuïtes” amb agents federals en la dietètica del meu barri.  
 Diuen, “Com estàs de salut?”, i esmenten un problema concret de salut que 
pogués haver tingut fa anys només perquè jo sàpiga que ho coneixen.  
 És quelcom semblant a una fustigació psicològica. És com dir “anem a per 
tu”. Volen que perdi els estreps, volen que m'esfondri.  
 La primera redada succeí quan Craig i jo abandonarem l'organització de la 
ciutat (a Portland, Oregón), Craig havia fundat aquest col·lectiu juntament amb altres 
persones i jo em vaig unir poc després. Deixem el grup i comencem l'oficina de 
premsa, vam treure les nostres coses de l'organització i les deixem a casa seva, al 
soterrani. 
 Van fer una redada a la seva llar. L'oficina de premsa es trobava a mig camí 
entre un punt i l'altre, sabien que era un moment de debilitat, i ho van aprofitar per a fer 
una redada a ca seva. Va poder fer-me una trucada abans que llencessin la seva porta 
baix, i jo seguidament vaig dirigir-me cap allà. Abans que pogués entrar a casa un 
agent –el qual posteriorment va tenir una hemorràgia cerebral i va haver d'abandonar 
el cos- va venir cap a mi de manera intimidatoria i em va dir. “Ey Leslie!, Com va la 
teva cama?, Com va el teu cor?” 
 Volia deixar-me clar que ell sabia tot això, i que no em deixaria que 
m'apropés a la casa. Aquest agent va estar molt implicat en la coacció psicològica, 
però com ja no està al F.B.I., ha ajudat que es calmés un poc l’assumpte.  
 Un altre agent de l’A.T.F. (n. de t.: Anti Terrorist Forces/Forces Anti 
Terroristes) va estar durant molt temps molestant-nos quan vam començar a fer 
públics els comunicats. Venia a casa nostra i ens deia, “xavals, esteu caminant sobre 
la corda fluixa. Esteu damunt d'una fina capa de gel”.  
 Volia que ens acovardíssim, que deixéssim de publicar els comunicats, volia 
que ens poséssim nerviosos. Quan vam començar a publicar els comunicats estàvem 
tots vivint en una casa situada a Portland i durant uns pocs mesos teníem sempre un 
cotxe aparcat a la porta. Ens aconseguia fer sortir de polleguera psicològicament.  
 Però no era una cosa que ens anés a fer tirar enrere ni a Craigh ni a mi. Ans 
al contari, fèu que la gent lluités més positivament. Quan realment estàs sent oprimit, 
això et fa realment contraatacar, el més fort que puguis, això és el que escau. Hi havia 
ocasions en les quals ens sentíem realment frustrats i Craig i jo sortíem de casa i 
anàvem al cotxe i els cridàvem: “anèu-vos a fotre a un altre lloc!”. Unes vegades es 
marxaven, altres no. 
 Hi ha dos tipus de vigilància i dos tipus de fustigació. Està l'evident –es 
pretén que vegis i sents un trauma psicològic com a resultat. I està el tipus en el qual 
no volen que te n'adonis que t'estan vigilant. El mètode en el què estan molt ficats 
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actualment és el segon. Volen que no els veiem, que ens sentim confusos, que no 
sapiguem el que estan fent. Perquè ja han utilitzat el primer durant anys i no ens hem 
tirat pas enrere ni s’ha entorpit al moviment en general. Així que crec que estan molt 
ficats en vigilància secreta –punxades als telèfons- no solament als nostres, als d’arreu 
del món. Tenen agents del F.B.I. incitant a fer coses o infiltrant-se en les trobades, i 
aquest tipus de coses.  
 
 GNN: Des del 11 de setembre s'han centrat cada vegada més en tot allò 
que puguin etiquetar com terrorisme. Has notat alguna diferència en la teva vida, 
en la teva funció en l'oficina de premsa? 
 LJP: Sens dubte les coses han canviat. I quan vaig veure aquests avions 
estampar-se contra els edificis vaig saber que les coses canviarien. I això està 
relacionat amb l'altra pregunta anterior. Quan comencen a atosigar a la gent, a donar-
los a conèixer com a terroristes, això desemboca en –i no ho dic com una amenaça 
personal-, però al que condueix és a una organització més radical. Quan l'opressor es 
posa en peu, també ho fan les forces de la gent –les forces de l'alliberament.  
 Posem per cas que algú dóna suport a la destrucció de la propietat, però no 
a què es danyi a individus. Si a aquesta persona li reprimeixes un poc més del que ja 
està, és molt probable que canviï de manera de pensar. Crec que això és el que va a 
provocar aquest tipus de legislació, amb aquest tipus de missatges que contínuament 
llancen a la televisió, amb totes aquestes banderes que estan convencent a la gent 
que es posi a la finestra de darrere dels seus cotxes.  
 Personalment crec que ara hi ha molta més pressió. Ja abans l'estar implicat 
en l'oficina de premsa suposava un gran risc, però sento que ara és encara molt més 
gran. Això no vol dir que no mereixi la pena seguir lluitant. Però significa que en algun 
moment la posició que ocupo, aquesta llibertat per a expressar les meves creences, 
serà totalment eliminada. Arribarà un moment en el qual no haurà cap llibertat 
d'expressió. Realment ja no n’hi ha. M'he d'enfrontar a tot tipus d'etiquetes, amenaces i 
és molt probable que vagi a la presó per participar en l'oficina de premsa.  
 Puc albirar el dia, un dia molt proper, en el que qualsevol que estigui 
implicada en el mateix tipus d’activitats que jo, sigui immediatament empresonada per 
“pensament criminal” o com vulgui que ho vagin a denominar. 
 
 GNN: Pots explicar com la premsa ha manipulat el missatge de 
l'E.L.F./A.L.F.?, i com ha estat la teva relació amb la premsa?  
 LJP: Estan recorrent a crear una imatge nostra de villanes o rebels. En la 
societat americana sempre hi ha hagut un interès per la figura del rebel, James Dean i 
tot això. I hem mamat durant molt temps això, perquè és el màxim que ens oferiran. 
 No ens posaran en el programa de la CNN 60 Minutes i en diran: “sentiu-vos 
lliures de dir el que penseu. Què hi ha de dolent arran la situació mediambiental 
actual? ” 
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 I no ens donaran 20 minuts perquè diguem el que vulguem. El que fan és 
donar-nos deu segons de temps després de dir “Ets un eco-terrorista violent. 
Justifica't.” 
  Podria seguir parlant tota la vida sobre la premsa. És extremadament 
frustrant.  
 
 GNN: Us ha arribat algun comunicat en el qual s'expliqués que hi havia 
un objectiu que seria atacat però l'acció va passar a fotre's completament? 
 LJP: Va haver almenys un comunicat que ens va arribar, s'havia col·locat un 
artefacte incendiari que no es va activar. Es van fer responsables de totes maneres 
perquè sabien que tanmateix crearien polèmica. S'havien col·locat artefactes 
incendiaris a la teulada d'un magatzem de distribució de Nike, crec que va ser així, 
però les condicions meteorològiques van impedir que s'activés.  
 Van enviar un comunicat igualement que deia, “Fins que Nike no abandoni 
les seves pràctiques esclavistes, etc., no deixarem de lluitar contra vosaltres.”  
 Però això és al màxim al que s’ha arribat. Mai han causat ni una esgarrapada 
a ningú. Pel que aquest tipus d'errors mai han succeït i no crec que vagin a produïr-se. 
Però em preocupa que alguna vegada passi quelcom. Si l'E.L.F. una sola vegada 
arribés a ferir a algú tot tipus de gent saltaria en la seva contra. Dirien: “això és pitjor 
que contra el que estan lluitant”, “no està justificat.”  
 Durant la Guerra de Vietnam hi havia un Centre d'Investigació Matemàtica 
finançat per l'exèrcit en Madison, Wisonsin. Un grup clandestí ho va fer explotar. Van 
utilitzar una bomba d'una potència massiva, gairebé tan gran com la de la ciutat 
d’Oklahoma. Accidentalment una persona va morir com a conseqüència d'aquesta 
acció. Era un estudiant que no tenia cap relació amb el Centre d'Investigació 
Matemàtica. El que es feia en el centre eren equacions matemàtiques que servien per 
a matar a milers de vietnamites. I les conseqüències d'aquesta bomba al Centre 
d'Investigació fèu que molts dintre del moviment antiimperialista i contra la Guerra de 
Vietnam tiressin en cara que era pitjor el que havien fet que contra el què lluitaven, i 
que no estava justificat.  
 Per descomptat que va ser una cosa horrible. Crec que és terrible que algú 
mori. Odio que la gent estigui oprimida. Per aquest motiu estic fent el que faig. Però 
aquesta gent està lluitant contra un sistema que mata a gent diàriament. La seva 
intenció no era fer danys a ningú, fou un accident. La intenció era alliberar a la gent i 
això és quelcom totalment diferent al que practica el sistema. 
 No veus a masses persones en el moviment ecologista condemnant al 
sistema sencer cada cop que algú mor de càncer. Però és el sistema i són les 
indústries les causants del càncer, i són totalment responsables d'això. No veus a gent 
protestant cada cop que mor algú a Afganistan. Però haurien. Es tracta d'una forma 
errada d'entendre els valors, d'adonar-se del que realment és important. 
 Aquesta persona que va morir en aquesta explosió de Madison, com ja he 
dit, és un fet tremendament trist i una desgràcia enorme. I la gent responsable d'això 
van expressar el seu malestar, i han hagut de carregar per això la resta de les seves 
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vides. El moviment sencer ha hagut de pagar per l'ocorregut. Però quanta gent va 
morir a Vietnam? A quants xavals van enviar a Vietnam per a lluitar en una guerra 
injusta, i que van ser assassinats per alguna cosa que no els incumbia.  
 He estat parlant des d'un punt de vista personal, i sé que no vaig a contar 
amb un ampli suport. No faria aquestes declaracions a la CNN perquè la gent ni tan 
sols es permetria a si mateixa arribar a reflexionar sobre aquest tipus de coses, ni 
intentarien entendre la meva postura. Però has de valorar la realitat de la situació i els 
nivells d'opressió existents. Perquè el nivell d'opressió al que el sistema està sotmetent 
a la gent és tan immens, que no es pot comparar amb qualsevol cosa que pogués 
arribar a fer el Front d'Alliberament de la Terra a algú. I les motivacions del sistema són 
capitalistes. Són imperialistes.  
 Les motivacions de l'E.L.F. són la llibertat, la justícia, la salut, aire fresc i 
demés. Em posa malalt el pensar que un moviment antiimperialista, o un moviment 
ecologista pugui ser completament aixafat per un error o alguna cosa que no va sortir a 
la perfecció. Les revolucions no són perfectes. Quan estàs lluitant pel que necessites 
per a sobreviure comets alguns errors sobre el camí. Pot ser que perjudiquis a algú Pot 
ser que incendiïs uns quants edificis en el camí. Així són les coses, perquè és molt fort 
el que has de fer per a lliurar-te de l'opressió a la qual estàs sotmès.  
 Quan mires a la natura t'adónes que hi ha tot tipus de violència en un nivell 
sostenible. Unes espècies es mengen a unes altres, s'alimenten d'altres formes de 
vida, i la violència existeix a la naturalesa i és així de senzill. No podem pensar que 
estem per sobre d'això. És ridícul. És completament antropocentrista. Això es 
fonamenta en la idea que els humans som d'alguna manera superiors a la resta dels 
components de la naturalesa, i que estem en certa forma a part de la naturalesa, i jo 
crec que aquesta és la mateixa base de l'opressió. És la base d'aquest sistema. Això 
és el que va fer que la societat occidentalizada es desmarqués de la resta de cultures 
humanes. Crec que és senzillament absurd.  
 
 GNN: Què opinen els teus amics sobre l'E.L.F.? 
 LJP: (Riu). M'encanta aquesta pregunta.  
 
 GNN: Te la fan sovint?  
 LJP: Sí, sobretot els periodistes més grans i em veuen com algú jove, ja 
saps, (imita una veu greu) “Què pensen els teus pares sobre això?”  
 Craig (Rosebraugh) va aparèixer en el programa 20/20 i el van anomenar 
delinqüent juvenil “Què pensen els teus pares sobre això?” (riu). Van ser realment durs 
amb ell(…) 
 Sóc un producte de la societat americana. Vaig créixer rebel·lant-me als 
meus pares, perquè eren la més evident força opressora en la meva vida, i em vaig 
marxar de casa quan tenia 17 anys per a unir-me a un moviment ecologista. Creia que 
mai tornaria a parlar amb els meus pares. Vaig deixar l'institut i tot això. Des de llavors 
m'he adonat de moltes coses, i he restablit les relacions amb la meva família. És difícil, 
perquè la teva família, igual que amb la resta de la gent amb la qual et relaciones en 
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aquesta societat, estan molt afectats per la propaganda americana, pel somni Americà. 
El sistema els ha rentat el cervell, i fer-te comprendre per ells és la cosa més complexa 
que pots aconseguir. Però no pots fer una revolució sense implicar-te en esforços 
personals i intentant aconseguir una gran quantitat de canvis en les persones.  
 No pots ser un veritable revolucionari si no et reptes a tu mateix i no fas el 
que realment et suposa un esforç fer, i moltes vegades, el que més ens costa 
solucionar són les nostres relacions personals. Ja saps, als meus pares els fa por que 
entri a presó. No volen veure'm a presó, però han arribat al punt en que, com explicar-
te, estan orgullosos de mi d'alguna manera. Orgullosos que segueixi endavant en 
relació a les meves creences. Malgrat dels estigmes negatius, la dolenta reputació que 
això em suposi, i el risc que estic acceptant per això. Tanmateix segueixo lluitant pel 
que crec, i dient la veritat, a tot i la por que em dóna tot això. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encenent la flama de l’ecologisme revolucionari 

 106  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMORIES OF FREEDOM 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encenent la flama de l’ecologisme revolucionari 

 107  

 
 

1.NI UN /A SOL/A PRES/A 
  
 Assegudes al voltant del foc, una nit, algunes de nosaltres, guerrers i 
guerreres del Front d'Alliberament Animal, decidirem que era l’hora de dir unes poques 
paraules sobre les nostres accions, ja que contínuament érem etiquetades, per aquells 
fora del nostre cercle, amb qualsevol adjectiu excepte el que érem: “terroristes, 
extremistes, fanàtics, doctors, advocats? activistes per l'Alliberament Animal”.  
  Probablement hauria hagut alguna cèl·lula que s'hagués identificat amb 
alguna d'aquestes descripcions, però nosaltres no. Mentre hi hagués escassa gent que 
llegís els nostres comunicats, a part dels mitjans de comunicació, només un limitat 
nombre entendria que les nostres preocupacions es troben darrere de l'abús animal. 
La nostra perspectiva veu des de la seva arrel, l'abús animal com un dels símptomes 
de molts altres mals. Aquesta xacra també ens condueix, només per a nomenar 
algunes, al racisme, al sexisme, al militarisme, a la destrucció mediambiental, a 
l'alcoholisme, a l'abús de les drogues, a la violència domèstica, a la dominació de 
l'home sobre la dona i cap a altres malígnes actituds manifestes a la natura. Què ha fet 
que ens trobem plagats de totes aquestes desgràcies si el món que ens van donar 
podria ser un lloc tan genial? Això no és el que volem debatre. Nosaltres som 
guerreres, no filòsofs.  
  Pel que sigui, podem veure com aquest malestar llisca lentament entre les 
nostres lluites i fa que tinguem ganes de plorar. Rumors, xiuxieigs, egos inflats que 
intenten fer-se un buit, que intenten aconseguir fons per a fer-se "respectables", ho 
hem vist tots i totes i això és el que està duent a les nostres lluites cap a una 
autodestrucció, just quan el catalitzador pel canvi veritable comença a fer-se real. Ara 
estem lluny de ser perfectes, ens hem fet mal a nosaltres mateixos, hem comès els 
nostres errors, però des d'aquest lloc també estem lluny de deixar-ho tot. No volem 
veure a altres persones caient en els mateixos errors que nosaltres, un cop més. 
Aquesta és la història. La història d'un grapat de gent que es va preocupar prou com 
per a arriscar la seva vida i la seva llibertat per allò en el que creu. Per la Terra i pels i 
les presoneres de la guerra sobre la natura. No ha estat envà sense un cost a canvi. 
Malgrat que avui estem totes aquí, un de nosaltres està assegut en una cel·la de pocs 
metres en la Presó Federal pels següents quatre anys. Ell no és el primer, i 
probablement no serà l'últim.  
  En aquesta història hi ha molts capítols. Aquí et relatem un. La resta és cosa 
teva. Nosaltres estem aquí per a contar-te els nostres moments de victòria i derrota. 
Els nostres moments de formidable goig per estar vives en aquest meravellós Planeta 
Terra per la defensa de la qual hem lluitat amb orgull, i els nostres moments de 
desesperació quan el món sencer sembla tornar-se contra nostra. La major part 
d'aquesta "pel·lícula" va començar abans que els nostres avis haguessin nascut. La 
història va sobre un esperit. L'esperit salvatge i l'esperit de llibertat que rebutja ser 
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domesticat. La història parla d'aquella lluita que va començar molt abans que algú 
hagués nomenat el terme "Animal Rights". Quan Earth First! no era un eslógan, sinó 
una manera de vida, i mort. Es tracta de rememorar el passat i el record d'aquells de 
nosaltres que triem representar a la Mare Terra i al Món Animal, heretar una 
responsabilitat que uns altres han estat destruïnt, i col·locar-la primer de tot en les 
nostres vides, inclosa la nostra pròpia llibertat si és necessari. 
  La història tracta sobre una força. No la força feta per l'home, sinó la força 
que només l'esperit de la Terra pot donar-nos. La força que rebem quan ens 
despertem amb l’udol dels coiots, i amb la xiulada del vent que s’escola entre els 
arbres més antics. La força que cap persona pot donar-nos i que cap persona pot 
llevar-nos. La força que ens eleva sobre els nostres enemics per a arribar a convertir-
nos en el tipus de guerreres que només hem llegit en mites i llegendes. La força que 
ens està esperant per a ser descoberta. Es tracta de trencar les cadenes que ens 
lliguen i començar amb el primer dia d'escola, el primer dia de treball. Aquestes 
cadenes que ens van lligant a poc a poc fins que estem preparats per a ser 
considerades adultes responsables; però és perquè hem oblidat com manegar 
aquestes cadenes, com ser lliures, com viure en harmonia amb la vida, amb les de 
quatre potes, amb els d'ales i amb la resta d'animals, com germans i germanes.  
  Enfrontant-nos a això, moltes de nosaltres tenim por. Por d'equivocar-nos. 
Por d'estar soles. Por de passar anys a la presó. Por de ser disparats o incinerades, 
com adultes de 60 anys i nens de 24 a Waco (Texes) a mans sagnants del govern 
d'EEUU. La temor és la millor arma del nostre enemic, perquè en lloc de col·locar a un 
oficial de policia en cada casa ja tenim preparades per a ser emeses unes cuidades i 
estudiades imatges dels periòdics i de les televisions. Les portes d'acer a les cel·les de 
presó que donen forts batzacs, batudes de la policia amb bats de nazi, "terroristes" que 
són dirigits amb els seus vestits taronges i les seves cadenes, imatges que fan que la 
nostra temor ens faci sentir vius i fortes.  
  En les Planes Índies tenen una dita que cridaven quan anaven a la batalla 
"Hoka Hey!": és un bon dia per  morir. Per a nosaltres això significaria haver superat la 
més comuna de les pors, la por a la mort. Despresos de les seves pors a morir, es 
llançarien directes cap a la batalla contra la gent que tingués molta por a la mort i, com 
resultat, aquells guerrers van vèncer l'única victòria en la qual la rendició incondicional 
era signada pel govern d'EEUU, el que en la història va ser la Guerra dels Núvols 
Vermells en 1860. Molts de nosaltres preferiríem morir abans que viure en un món 
sense natura ni animals, aquells valents guerrers van superar les seves pors a la presó 
i a la mort perquè sabien que el poder de la Terra era molt real. No només una 
creença, sinó també una realitat. Molt més real que qualsevol cosa que el govern 
d'EEUU havia ofert. Una realitat en la qual tots els animals eren missatgers i tota 
muntanya era una catedral. Les històries que llegim sobre aquelles tribus i la seva 
relació amb la Terra, els Animals i els seus esperits no eren mites o folklore, eren i són 
reals. Prou reals com per a dirigir al ser humà a sacrificar-ho pertot el món amb 
l'esperança que les futures generacions comparteixin aquest mateix poder que roman 
dins de cada ésser vivent i vola a través de tota creació salvatge. Per l'esperança que 
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altres parlem enlaire, i et narrem la història del que un grapat de 
errers 

vosaltres, els fills de la Terra, feu reaccionar als crits que s'escolten de la nostra Terra i 
dels seus animals torturats.  
  Fa vora cent anys des que els veritables Guerrers de la Terra van donar les 
seves vides per l'Esperit de la Terra i les Animals en aquest continent. Durant tots 
aquests anys, els esperits de resistència han tornat a néixer, sempre per a ser 
rebutjats a través de la presó, tirs, mentides i enganys. Ara és el teu torn. Te n'adonis o 
no, l'esperit de totes aquelles guerreres desaparegudes t'està guaitant. Està veient si 
vas a redescubrir aquesta força que els Animals i la Terra poden oferir-nos. Aquesta 
força que trenca cadenes i desperta el nostre esperit per a actuar, aquesta força que tu 
probablement representes i que és l'última esperança per a aquest planeta al qual 
denominem llar.  
  Existeixen aquells que poden veure els horrors de la vivisecció i de les 
granges de pells. El petroli que cobreix les costes i els clars corts en els vessants de 
les muntanyes, i que camina 
amb pas fort cap als bruts grups 
reformistes, que fan peticions, cartes 
i protestes. Aquesta pel·lícula no és 
per a ells. Aquesta pel·lícula és per 
a tot home i dona jove que hagi plorat 
per la sang de la Terra, aixecada en 
estat de xoc, amb la boca oberta per 
les ferides i la crueltat que alguns 
poden causar sobre la tranquil·litat dels 
nostres germans els Animals. 
Per a tot aquell que alguna 
vegada s'ha sentit impotent contra un enemic cent vegades major. Per a totes aquelles 
que no poden viure amb el dolor de saber que tots els matins les llums del laboratori 
s'encenen, que les màquines són afilades i greixades, que les granges es transformen 
en càmeres de gas i la matança continua. Això és per tu, perquè mai més tornis a 
sentir-te sol/a, perquè vegis que, encara que mai assolim la victòria total en les nostres 
vides, de vegades la victòria i la llibertat la vam trobar simplement lluitant, trencant les 
nostres pròpies cadenes abans que puguessim trencar les cadenes dels altres.  
  Per a tu nos
gu pot fer, el que un grapat de guerreres ha de fer. Un grapat de gent com tu. 
Però a principis del 1990 molta gent en el moviment d'Alliberament Animal estava 
massa ocupada difonent els seus objectius i aconseguint l'acceptació del públic per a 
concentrar-se i acabar amb això, amb una indústria que lentament recobrava la seva 
força. Era el moment de fer quelcom. Molts antics activistes de l’ALF eren intimidats o 
triarien una retirada primerenca a causa de les pors inspirades per fanàtiques 
investigacions del FBI i de l’ATF, o estaven molt ocupades dedicant-se a altres formes 
d'activisme. Afortunadament unes altres no estaven disposades a deixar-se vèncer per 
aquestes pors i van sentir que era el moment de ressuscitar la Western Unit Wildlife de 
l’ALF. La indústria pelletera consistia en menys de 660 granges i els seus centres 
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2. EL MOVIMENT ECOLOGISTA RADICAL A AMÈRICA 
  

Durant els anys 80, moltes coses estaven passant al voltant dels abans 

aquinària) van començar a 

d'investigació les componien menys de deu institucions. L'època d'assassinat del 1990 
seria l'última que els grangers de pells experimentarien amb tranquil·litat.  
  
 
 

 
calmats moviments ecologistes i per l'alliberament animal. Aquests moviments havien 
començat a actuar amb una varietat de tàctiques, des de les peticions, els boicots, les 
pressions polítiques, les campanyes de conscienciació social i, en l'altre extrem, les 
protestes i la desobediència civil. L'era Reagan va portar molt poques victòries en la 
lluita per protegir a la naturalesa i als animals, tot i que aquests temes havien generat 
més correu a Washingon D. de C. que qualsevol altre tema, inclosa la guerra de 
Vietnam. Les polítiques violentes del departament d'Interior de James Watt, 
perjudicials per a la naturalesa, van ser alguns dels catalitzadors que van provocar el 
creixement d’Earth First! i de la frase "No Compromise In Defense of Mother Earth!" 
(No negociarem en la defensa de la Mare Terra). Durant la primera època, havia sorgit 
una resistència organitzada amb gairebé cent anys d'antiguitat en defensa de la Terra i 
de la Vida Salvatge. Arran d'un fort "crack" per la construcció de la presa del Canó de 
Glen, que domesticava al riu salvatge Colorado, la gent d’Earth First! es va declarar 
com els guerrers de l'era actual en el moviment ecologista. Una de les primeres 
accions d’Earth First! va ser l'aixecament del monument a Victorio, líder dels Apatxe 
Mimbes que durant un temps es dedicà a atacar camps i operacions mineres en la 
seva lluita per alliberar a la seva terra i a la seva gent. Malgrat d'aquestes 
controvèrsies en el modern Oest, el millor estava encara per arribar. Una de les 
tàctiques més efectives revifades de la resistència indígena era la de monkey 
wrenching, quelcom sobre el qual Earth First! va exposar i va defensar obertament, i 
que consistia en la destrucció de l'equip i la maquinària emprada per a arrasar la terra i 
els seus llocs salvatges. En les zones d'explotació de la fusta col·locaven bigues amb 
llargs punxons prop dels arbres, amb la intenció d'impedir que les serres els tallessin. 
Les màquines excavadores eren l'objectiu del sabotatge mecànic, igual que ho eren 
altres peces de maquinària pesada. En els camins, l'hàbitat dels quals perillava, 
aquesta gent col·locava bigues amb punxons metàl·lics amb la finalitat de perforar les 
rodes dels vehicles d'obres que rodejaven el lloc. Les tanques van començar a 
derrocar-se per la zona de l'Oest i les casetes de peritaje eren eliminades dels camins i 
de la zona d'explotació. De cop i volta, quan les protestes legítimes van fracassar en el 
seu intent de protegir a la terra salvatge, els activistes no van trigar a sentir impotència 
a l'escoltar a la vora excavadores i demés maquinària.  
  Les monkeywrenchers (destructores de m
travessar de nou l'Oest deixant en el camí mines i màquines incinerades i sabotejades, 
així com bigues plenes de punxons. El marge de benefici del negoci de la destrucció 
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3. EL MOVIMENT PER L'ALLIBERAMENT ANIMAL A AMÈRICA 
  

Per la mateixa època que l’Earth First! i el monkeywrenching apareixien a 

volta, moltes activistes americanes es trobaven debatent sobre els 

de la terra havia disminuït a causa del sabotatge, igual que els havia ocorregut als 
especuladors, als investigadors i als constructors de carreteres. Tot això es va traduir 
en un augment de la seguretat i del preu de les pòlisses asseguradores, el que 
suposava al seu torn una disminució del marge de beneficis dels violadors de la terra. 
"Eco-Defense: A Field Guide To Monkeywrenching" (Eco- Defensa: una Guia de Camp 
per a destruir la maquinària) de Dave Foreman es va convertir en la Bíblia per a 
aquells guerrers de la Terra decebuts per la falta d'efectivitat de les protestes legítimes. 
Aquesta guia també va suposar el "com fer-ho" per a arribar a convertir-te en un 
sabotejador. A l'Oest, on l’Earth First! i els monkeywrenchers eren més, així com altres 
activistes que compartien els seus sentiments, van començar a comprovar com 
aquelles tàctiques podien beneficiar l'alliberament d'animals i la seva conservació. 
Tanmateix, la frustració i la falta d'efectivitat i de compromís eren quelcom comú en 
ambdós moviments. Els guerrers de la Terra van començar a despertar d'aquell llarg 
somni.  
  
 
 
 

 
EEUU, el moviment per l'alliberament animal a Amèrica començava a emprar unes 
tàctiques originàries de Gran Bretanya. Obstaculitzaren laboratoris d'investigació 
animal, rescataven animals de l'experimentació i danyaven els equips que s'empraven 
per a portar a terme aquests experiments. Amb el nom adoptat d'un grup operatiu 
clandestí en el Regne Unit des dels anys setanta, l'Animal Liberation Front (Front 
d'Alliberament Animal) va néixer a EEUU. En aquest país són molts els animals 
assassinats per a menjar, pells, investigacions i controls de la fauna i la flora, en 
comparació d'altres països. Després de molts anys de lluita en batalles legals per a 
reduir aquesta massacre, amb pocs o cap efecte, va néixer una via d'acció, i els 
activistes es delectaven al veure els vídeos de comunicats de l’ALF en els quals 
apareixien membres encaputxats derrocant portes per a entrar als laboratoris i dur als 
animals cap a la llibertat. L’ALF va portar un respir d'aire fresc al moviment reprimit 
prèviament, que rares vegades s'abalançava sobre les institucions d'abús animal a les 
quals s'oposava.  
  De cop i 
pros i els contres de trencar les lleis a favor dels animals. Els principals grups per 
l'alliberament animal van començar a sospesar les pèrdues potencials de beneficis 
generades al donar suport l'acció il·legal, així com la conseqüent possible pèrdua del 
suport públic a l'alliberament animal, un pensament que en si mateix resultava radical 
per a la major part de la societat americana, amb les escenes de l’ALF com una "línia 
extremista". Mentre uns feien conjuntures sobre les evidents preguntes de les 
autoritats d'EEUU per a fer lleis de protecció, uns altres tenien pocs dubtes què al que 
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l’ALF aspirava era a aconseguir uns efectes sobre la indústria de l'abús animal com 
mai abans s’havia fet.  
  Fins a 1987, l’ALF només s'havia involucrat en activitats d'alliberament 

tres objectius de l’ALF van ser atacats mitjançant el tall del flux de fons per a la 

4. AIXÒ ÉS L’ALF! LES/ELS JOVES PRENEN LA PARAULA 
  

A finals d'abril, en un càlid 
apvespr a 

t 

animal relacionades amb la destrucció d'equips d'investigació que podien aconseguir-
se als pocs minuts que durava l'assalt. En un atac als laboratoris d'investigació animal 
de la Universitat de Pennsylvania, els videos robats pee l’ALF sobre la crueltat que 
causaven els investigadors, filmada per ells mateixos, foren més tard emprats per a 
ajudar a tancar aquell laboratori.  
  
Al
investigació. Però en molts casos els animals van ser reemplaçats, les mesures de 
seguretat als laboratoris d'investigació es van incrementar, i els experiments dels 
vivisectors van continuar, de tal manera que algunes accions del moviment per 
l'alliberament animal no podien ser controlades ni predites. Encara que els 
alliberaments de l’ALF significaven la salvació pels animals rescatats, els activistes de 
l’ALF es van qüestionar si la indústria d'abús animal estava sent afectada el màxim 
possible. Si l’ALF tenia la intenció de treure als explotadors d'animals fora dels seus 
negocis a EEUU, també caldria emprar altres tàctiques. Tàctiques que colpegessin el 
centre dels seus freds cors, aquí, en el marge de beneficis. Una vegada, una vista a 
través de l'oceà va portar la resposta.  
  
  
 
 

 
 
c e Califòrnia, els guerrers 
de l’ALF van saltar les tanques del 
campus de la Universitat de Califòrnia 
a Davis i van canviar el rostre del 
moviment per l'alliberament animal a 
Amèrica per sempre. L’endemà al 
matí, l'esta del laboratori d'investigació 
sobre diagnòstic animal serien una ruïna 
en flames, víctima d'un atac amb 
foc que no  va causar ferits però si tres 
milions de dòlars en danys. Va passar 
prop d'un any fins que el laboratori es 
va recuperar de l'atac i va obrir les seves 
portes de nou. Mai abans l’ALF havia 
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l·locaven els seus eslògans 

s sigles "ALF" en pintura 

emprat foc a EEUU, mentre que a Gran Bretanya era ja una tàctica acceptada. Era la 
primera vegada en la història del moviment d'alliberament animal a EEUU que un 
laboratori d'investigació animal era destruït abans d'obrir. Les investigacions federals 
es van apressar al lloc dels fets, i ràpidament el moviment per l'alliberament animal es 

va convertir en objecte 
d'investigació. Els activistes 
del moviment no 
familiaritzats amb la 
realització de l'acció, que 
d'altra banda, mai podria 
assolir-se en anys 
d'activisme legal, van ser 
ràpids en distanciar-se de 
l'incendi en la Universitat i 
d'altres accions de l’ALF i, 
al seu torn, van començar a 

condemnar a l’ALF. Per a molts defensors dels animals, la seva lluita consistia a 
reformar les pràctiques cruels, no en abolir les institucions que perpetuaven l'explotació 
animal comercial. L'incendi de UC-Davis (University of Califòrnia-Davis) va ser objecte 
de moltes discussions entre els estrategues de l’ALF. Mantindria l’ALF la seva imatge 
de Robin Hood duent els animals cap a la llibertat amb el suport públic? O, llançarien 
una campanya d'intent de sabotatge econòmic que causés als explotadors d'animals 
milions de despeses en cares millores de seguretat i incrementés les cosines 
asseguradores, així com la destrucció màxima de la propietat? En aquells dies l’ALF ja 
era conegut per llançar petits atacs contra pelleteries i cadenes de menjar ràpid.  
  Trencaven finestres amb maons i tiratxines, i co
signant amb spray vermell simulant sang. Es tractava d'una decisió estratègica. El 
suport del públic estava bé, però, per si mateix, havia salvat poques vides animals. 
Totes aquelles cartes dirigides a Washington DC tiratges en la caixa de vells papers 
eren prova d'això. Les indústries de destrucció de la Terra i abús animal eren 
fermament afavorides per l'estructura política d'EEUU, i els polítics mai aprovarien ni 
imposarien lleis que els costés el suport econòmic de grans empreses que els posés 
amb els peus al carrer. La campanya de màxima destrucció i dany a la maquinària dels 
explotadors d'animals havia començat, i amb ella va venir un nou element del 
moviment per l'alliberament animal mai abans vist a EEUU.  
 Sovint les accions de l’ALF eren signades amb le
vermella, però a Davies, la "A" circulada, símbol de l'anarquisme, estava vinculat amb 
la "A" de la signatura de l’ALF. Per a aquelles que es molestaven a mirar la curosa i 
controlada cobertura dels mitjans de les accions de l’ALF, això era una senyal que 
l’ALF no era només un grup "animal", sinó també un front que s'oposava per complet a 
qualsevol sistema que perpetués l'abús. Després del 1987, els comunicats de premsa 
de les accions de l’ALF traçaven sovint connexions entre l'abús animal, la destrucció 
del mediambient i l'alliberament humà. La influència anarquista sobre l’ALF també era 
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imal de la societat, sinó 

ife Unit va visitar 

ús animal i la destrucció del mediambient començava a 

la prova que el Front d'Alliberament Animal veia més enllà de la façana del "primer 
món" i de la corrupció encoberta del procés polític d'EEUU. 
  L’ALF no només s'oposava al maltractament an
també a les institucions que prosperaven gràcies a l'abús i al control dels humans, de 
la degradació mediambiental i de l'impacte de les pràctiques dels primers negocis que 
exercien sobre els grups de pobres indígenes afligits pertot el món, que al seu torn 
proveïen a Amèrica amb l'engreix de les seves terres. Les línies entre els drets dels 
animals i l'alliberament animal havien estat traçades ràpidament. L’ALF no formaria 
part d'aquesta classe mitja alta, que solia representar a les animals. Les accions de 
l’ALF van començar a reflectir la frustració i l'opressió d'alguns ciutadans americans, 
qui, igual que els animals, eren les víctimes de grans negocis i moltes coses més. En 
menys de dos mesos, després de l'incendi de UC-Davis, es va crear la Western 
Wildlife Unit (Unitat de Vida Salvatge de l'Oest), específicament per a tractar amb la 
guerra sobre la vida salva tge d'Amèrica. La primera acció va ocórrer al Memorial Day, 
en 1987, quan es van alliberar prop de dos-cents cavalls, de nou a la seva terra natal, 
als camps del nordeste de Califòrnia, d'on havien estat apartats per a deixar lloc als 
camps de pastures del bestiar boví. Ja a l'Oest, el bestiar ocupada prop del 70 per cent 
de les pastures disponibles, mentre que els cavalls salvatges només ocupaven el 2 per 
cent. Aquesta situació ja era vista com una competició amb els forts grups de pressió 
política que tenien guanyat. En una política donada per molts grups de benestar 
animal, els cavalls van ser reunits i donats en adopció. Mai més van vagar lliures pels 
paisatges americans, tal com ho havien fet durant més de 400 anys.  
  Just després de l'alliberament dels cavalls, la Western Wildl
la UCDavis, aquesta vegada per alliberar a tres voltors emprats en estudis verinosos 
dels programes del Departament de Control d'Animals Nocius per a l'Agricultura. 
Componien el 1080, un verí emprat generalment per a matar als petits mamífers i 
depredadors que habitaven les pastures de bestiar. L'any 1987 va acabar amb el 
rescat de l’ALF de quatre beagles emprats en estudis de la Universitat de Califòrnia a 
Irvine sobre els efectes de l'aire contaminat. Tots aquests fets eren la personificació no 
només del nostre tracte cap als animals, sinó també de la nostra irresponsabilitat a 
l'hora de protegir el medi.  
  El pont entre l'ab
creuar el forat que havia existit prèviament entre els moviments radicals ecologistes i 
per l'alliberament animal. Aparentment no era un esforç d'una sola direcció. En 1988, 
una branca d’Earth First! es va fer responsable d'un intent d'atac incendiari a 
l'Associació de Ramaders de Califòrnia en Sagrament, i per la gairebé total destrucció 
del dipòsit de subhastes de bestiar a Dixon. En 1988 no van haver-hi més accions de 
l’ALF ni instàncies per part d’Earth First!. Durant aquesta època es van inspirar en els 
monkeywrenching com mai s'havia recordat a EEUU. La lluita va continuar amb atacs 
a laboratoris arreu del país, i va culminar amb el major atac a un laboratori 
d'investigació animal a EEUU. A l'abril del 1989, l’ALF va entrar al mateix temps en 
quatre laboratoris d'investigació animal diferents i en les oficines de la Universitat 
d’Arizona a Tucson. Va destruir un laboratori amb foc, el que va causar danys 
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les xarxes d'electricitat van ser derrocades durant l’Earth Day (Dia 

e l’ús del 

irreparables a discs informàtics. Els departaments d'administració d'altres oficines 
d'investigació animal també van ser atacats amb foc. A més, van aconseguir rescatar 
dels laboratoris del campus a 1.200 ratolins, rates, conills, conills porquins (N.T. 
cobayas en castellà, en català també se’ls anomena conillets d’índies) i granotes, totes 
elles destinades a la vivisecció. El 1989 va finalitzar no només amb dures 
investigacions a grups d'alliberament animal per part de les autoritats federals, sinó 
també amb una punxent operació contra Earth First!, acusats d'intentar derrocar les 
línies d'electricitat del desert d’Arizona. La punxada revelà que un dels 
monkeywrenchers era un agent del FBI que s'havia infiltrat en el cercle dels guerrers 
durant dos anys.  
 En 1990 
de la Terra) a Watsonville, CA, amb la finalitat de representar el paper de les plantes 
d'energia, que cremaven carbó i petroli i alimentaven amb aquests gasos a les terres 
de la gent indígena, a més d'emetre diòxid de carboni. Aquesta acció va ser més tard 
suposadament vinculada al capdavant d'Alliberament Animal. Després de l'apagada 
del "Earth Night Action Group’s" (Nit d'Acció dels Grups de la Terra), els organitzadors 
d’Earth First! van ser les víctimes d'un cotxe bomba, que va ferir seriosament a un dels 
activistes. El FBI va ser ràpid en arrestar a les víctimes de la bomba, acusades de 
transportar explosius. Mentre, cap investigació s'estava portant a terme en relació amb 
les amenaces de mort que abans havien rebut els organitzadors d’Earth First!, 
suposadament portades a terme per individus de la indústria de bigues de fusta. La 
veritat és que 1990 veuria una creixença de les apostes en defensa de la Mare Terra i 
els Animals. AL mateix temps que el FBI caçava a guerrers de la Terra i de 
l'alliberament animal, la gent va començar a adonar-se que això era una lluita que 
podia acabar de nou amb la mort o l'empresonament dels seus participants.  
  Dins de l’ALF van començar a aparèixer divisions, no només sobr
foc sinó també en relació amb els mitjans de comunicació i l'eutanàsia. Tristament, 
algunes cèl·lules de l’ALF creien en matar animals alliberats que estaven sans abans 
arriscar-se a buscar-los llars segures (N de T, el que es feia, en realitat era alliberar en 
la natura animals que l'autor considera que no podien sobreviure). Aquestes 
discussions ja havien sorgit enmig d'accions de l’ALF entre els activistes que preferien 
deixar als animals en lloc de treure'ls quan les alarmes saltaven o quan no es podia 
trobar llars per a elles. En un atac de l’ALF en la Universitat d’Oregón en 1986, vuit 
conills van ser recuperats pels vivisectors després d'haver soltat als animals en un 
camí no molt lluny dels laboratoris. Va començar a ser evident que alguns activistes de 
l’ALF estaven més preocupats per la cobertura dels mitjans i pel coneixement de les 
accions que per les vides dels animals. En el Dia de la Independència del 1990, l’ALF 
va rescatar a cent conills porquins dels Laboratoris Simonsen a Califòrnia, només 
perquè alguns activistes defensessin el treure als animals quan no hi havia cases per a 
elles. Això va ocasionar una forta ruptura, en l’ALF amb membres de l’ALF pro-vida 
que es van dedicar durant diverses setmanes a agafar als conills porquins i buscar-lis 
casa. Aleshores, el sector jove de l’ALF va començar a ser conegut en les xarxes de 
l’ALF com els "pro-lifers" (pro-vida) a causa de el seu rebuig a matar animals sans 
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5. GRANGES DE PELLS A AMÈRICA 
  

A les acaballes del 1990, l’ALF creixia en silenci quan els seus membres 
itaven 

 a 

icis 

de 

rescatats dels laboratoris i de les granges industrials. Aquest nom va ser donat pels 
activistes de l’ALF que generalment sacrificaven a animals sans rescatats dels 
laboratoris mentre que en els seus comunicats reivindicaven que els havien col·locat 
en llars segures. Molts d'aquests activistes també creien que el foc era una tàctica que 
costava el suport públic i que, sens dubte, conduïa cap a la repressió policial. La 
Western Wildlife Unit, les cèl·lules anarquistes i les brigades joves de l’ALF 
argumentaven que la repressió policial era només una prova que, mitjançant l'acció 
directa il·legal, especialment amb foc, l’ALF havia començat a alimentar amb por als 
explotadors d'animals, per no esmentar que el dany era major en els laboratoris, les 
granges industrials i altres institucions que els atacs d'alliberament animal mai havien 
aconseguit. Les veus joves també van sorgir i van pronunciar que si l’ALF havia 
començat a justificar la violència contra els animals, qui podria ser realment tingut en 
compte per a acabar amb ella? Per a ells i per a les humanes alliberament significava 
llibertat d'una mort segura a les mans dels humans, de les vivisectors, dels grangers o 
de la gent empipada d'alliberament animal. La responsabilitat de l'alliberador/a 
d'animals no acabava quan el laboratori era destruït, sinó quan tots els seus presoners 
tenien garantit el santuari en cases segures o tornaven al seu hàbitat nadiu. 
  
 
 
  

 
llu amb estratègies i diferències ètiques, al mateix temps que els investigadors 
del FBI acorralava a activistes sospitoses. En aquesta època van començar a sorgir 
notícies del moviment per 
l'alliberament animal respecte una 
investigació sobre granges de pells a 
Amèrica. A in del 1991 van començar a 
circular videos de granges de visions on 
es veia al granger trencar brutalment 
el coll als visons amb les seves pròpies 
mans descobertes, així com linxs 
descansant neuróticos en diminutes i 
estretes gàbies de quatre peus d'amplada. 
Una organització, la Coalition 
Against Fur Farms - CAFF (Coalició en 
contra les granges de pells) també 
va començar a posar en circulació 
documents d'investigació 
confidencials en els quals es detallava als 
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contribuents i als vivisectors que donaven suport les granges de pells, amb el propòsit 
de disminuir el nivell de les malalties i xacres que afectaven encara a animals 
salvatges com els visons, als quals els tenien reclosos en gàbies de tot just deu 
polzades de profunditat en les granges de pells.  
  Una altra investigació apuntava a disminuir els costos alts dels grangers de 
visons mitjançant el foment de fonts d'alimentació que no comprometés la qualitat de la 
pell del visó, una necessitat econòmica, donat el recent declivi de les vendes de pells a 
EEUU i a Europa. A principis dels anys 90, la pell de visó es venia com a mínim a 20 
dòlars, mentre que els grangers gastaven com a molt 20 dòlars per animal, abans que 
les seves pells fossin comercialitzades. Un marge de beneficis perillosament estret. 
Investigadors, juntament amb grangers, van identificar la dieta com l'ingredient clau 
que conduïa a mutacions genètiques, de manera que s'alterava l’ADN del visó salvatge 
per a crear el tipus d'animal que els grangers de pells desitjaven. Sense una dieta 
estricta i controlada, el visó tornaria als seus orígens salvatges en dos o tres 
generacions d'alimentació incontrolada. Un altre estudi es va centrar en els efectes 
d'aquesta alimentació controlada, que s'utilitzava en el procés de crear pells 
comercialitzades, i que donava lloc a un sofriment de l'animal amb desordres cerebrals 
i altres problemes fisiològics que feien que el visó s'automutilés i es mengés al seu 
prole. Altres vivisectors van començar a reconèixer als visons com el model ideal 
d'animal d'investigació, ja que es podien criar de forma barata a l'exterior, i l'ésser 
depredadors amb alt metabolisme els feia excel·lents eines d'investigació per a testar 
productes tòxics, a més d'altres elements químics altament perillosos que eren abocats 
al medi per contaminadors industrials.  
  Mentre la indústria pelletera es trontollava per les escasses vendes, els 
grangers miraven cap a les investigacions i als departaments de desenvolupament a 
l'espera de respostes que els mantinguessin apartats d'anys de fallida. Els impostos 
van ser imputats sobre les pells de visó en cases de subhasta tals com la Seattle Fur 
Exchange (SFE), que es dedicava a la investigació de granges de pells. Sota l'etiqueta 
de Mink Farmer’s Research Foundation - MFRF (Fundació per a la Investigació de 
Granges de Visons), la indústria pelletera aconseguiria fons per a aquells investigadors 
que es dedicaven al camp de la vivisecció per a socórrer a la moribunda indústria de la 
pell. De tots els receptors dels fons de MFRF, uns videos confidencials aconseguits 
pels investigadors revelaven que any rere any el nombre un dels centres d'investigació 
i desenvolupament de la indústria de les granges de pells era l'Experimental Fur 
Animal Research Station of Oregón State University (Estació d'Investigació 
Experimental d'Animals de Pells de la Universitat de l'Estat d’Oregón). Fundada en 
1920 com un laboratori governamental, l'únic propòsit del qual era la domesticació de 
visons i guineus per a la producció de pells. En 1970 la propietat del centre va ser 
transferida a l’OSU (Oregón State University). La instal·lació es va fer cèlebre pel seu 
treball amb els grangers principiants que experimentaven problemes comuns de la 
presó intensiva i de l'alimentació artificial dels nadius predadors salvatges nord-
americans.  
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  Als anys 80 l'estació es considerava el centre nacional nombre u 
d'investigació per a l'experimentació a favor de les més de 500 granges de visons, que 
al mateix temps havia abandonat les investigacions sobre granges de guineus a causa 
de l’alt cost que suposava la cria de guineus en presons intensives. L'estació es va 
fundar inicialment amb subvencions del MFRF, a més de les elevades donacions del 
Northwest Fur Breeders Cooperative (Cooperativa de criadores de pells del Nord-oest) 
de l'estat de Washington per les seves investigacions amb els animals. L'estació 
concloïa el seu any d'investigació amb el sacrifici de tota la criança de visons les pells 
de la qual eren processades i comercialitzades a través del SFX, com un mitjà 
d'augmentar els ingressos per a la investigació. Això va arribar a ser vital quan els 
votants d’Oregón van retallar els seus fons addicionals que prèviament havien arribat a 
les arques insospitosos pagadors d'impostos d'estat. 
  Com qualsevol reeixida indústria, la investigació i el desenvolupament 
serveixen de forma vital per a les necessitats de la indústria de les granges de pell, 
mentre en les mateixes granges de pells els visons estaven confinats en condicions 
que normalment feien que es mosseguessin la seva pròpia cua, es tallessin la seva 
pròpia pell i esgarrapessin la seva pròpia gàbia com un intent inútil d'aconseguir la 
seva llibertat en aquestes presons de deu polzades de profunditat. Això per a una 
animal era com recórrer deu milles en una nit i romandre en solitud excepte en l'època 
d'engreix i creixement. La majoria de les granges de visons alberguen a milers 
d'animals separades les unes de les altres per unes fines barres de metall o de plàstic 
fins que són assassinades als set mesos d'edat. En les granges de guineus i linxs, els 
animals són col·locats en gàbies de filferro suspeses sobre el sòl amb tan sols l’espai 
just per a donar-se la volta. Normalment comparteixen una gàbia de tres o quatre peus 
d'ample amb el seu prole, esperant que el granger els arrosseguit cap a la mort, 
electrocutats per l'anus, gasejats en un contraxapat amb diòxid de carboni procedent 
dels gasos de combustió d'un motor de gasolina, disparats o administrats amb una 
injecció letal. Moltes granges de pells es troben situades en l'hàbitat normal que 
aquestes animals haurien d'estar en llibertat, i sovint es pot veure als visons i als linxs 
mirar fixament cap a la seva llibertat a través de la gàbia, només a pocs peus d'allò 
que mai podrà ser seu. 
  Per a totes les quals a última hora d'una nit ens reunim arraulides per a veure 
juntes unes cintes de video i unes pàgines fotocopiades de documents d'investigació hi 
havia alguna cosa més que el patiment físic que aquestes animals patien. Vam veure 
en elles el que veiem en nosaltres mateixos/es, l'esperit salvatge que anhela llibertat. 
No significava que aquest esperit estigués destrossat, però la ciència brutal de l'home i 
l'agricultura intentava desesperadament aprofitar-se d'ell. Vam veure la destinació de 
totes aquestes criatures, que es troba en l'últim lloc salvatge que queda en la terra, i 
que serveix d'aperitiu per a la voraç consciència humana d'avarícia i de destrucció, i 
que fa que aquests éssers desapareguin per a sempre. Respecte a la indústria de la 
pell, sabíem que les granges de pells eren l'última fortalesa de segles d'antigues 
empreses, sádics comerciants de la natura. Però a principis dels 90 molta gent 
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d'alliberament animal estava massa ocupada a estendre les seves idees i a aconseguir 
l'acceptació del públic. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6. OPERACIÓ BITE BACK 
Als 90, l’ALF anava a la jugular 

  
 En la fosca Lluna Nova de 1991, ens trobàvem sobre la teulada de 
l'Experimental Fur Animal Research Station de la Universitat de l'Estat d’Oregón 
(OSU). Els fars dels cotxes que passaven reflectien al llarg de les cinc llargues naus, 
que albergaven a 1.100 visons. El so de les seves esgarrapades i l'olor inoblidable dels 
seus cossos suraven per l'aire de la nit. Abaix podíem distingir la figura d'una dona 
amb vestimentes negres i amb una llarga cabellera que li tapava la cara. Duia una 
antena de ràdio en la mà. Una vegada rebut el "tot preparat", un guerrer va descendir 
cap a la granja de visons i va fer un volt al voltant de les naus de gàbies. Aquesta era 
una de les moltes missions de reconeixement l'únic propòsit del qual era familiaritzar-
nos amb la distribució i amb l'activitat nocturna de l'estació d'investigació.  
  Els edificis objecte havien estat localitzats, i l'única cosa que no teníem era 
un punt d'entrada. Volíem evitar totes les portes, ja que, òbviament, són el lloc més 
comú per a col·locar alarmes. Caminant una mica al llarg de la granja, no molt lluny, 
vam descobrir uns quants visons fora de les seves gàbies, encara que tanmateix 
privats de la seva llibertat per una tanca de filferro elèctric d'uns cinc peus d'altura. 
Quan un visó s’apropà, el guerrer es va aixecar al notar la seva olor, i va continuar 
buscant algun rierol proper que discorregués prop de l'estació. Ja prop de la tanca que 
donava a un pati, després d'haver comprovat les alarmes, el guerrer va obrir la porta i 
es va parar un moment. El visó solitari es va aproximar lentament i va creuar el llindar 
de la llibertat, se’n va anar corrent ràpidament cap al riu més proper i va desaparèixer. 
Després de tancar la tanca, el guerrer va fer un cop d'ull a una petita finestra i ho va 
comprovar, va descobrir que no estava tancada. 
  A través de la finestra es va fer molt obvi que aquest edifici era on 
s’albergaven els arxius i els videos d'investigació sobre granges de pells des dels anys 
70. Les oficines de Ron Scott, el cap investigador, també estaven adjuntes al 
laboratori. Aquest seria un dels dos objectius de la Western Wildlife Unit de l’ALF en el 
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seu primer atac en aquesta estació. L'altre era la granja on es trobaven tots els equips 
de barreges i d'experimentació alimentària, situada a una distància segura del lloc on 
estaven les gàbies de les animals.  
 Les investigacions preliminars ja havien provat que l'experimentació 
alimentària era el punt fort de totes les investigacions actuals en procés, segons les 
quals aquestes dietes assegurarien una qualitat òptima de la pell del visó, i a més faria 
d'ella una pell econòmicament viable. També sabíem que la Northwest Fur Breeders 
Cooperative cobria els alts costos d'aquesta alimentació, i sense les seves donacions 
l'estació d'investigació hauria d'accedir a la seva pròpia cartera per a proveir amb 
alimentació a aquestes investigacions animals. Aquella nit, a la tornada de l'estació, 
ens sentíem eufóricos, no tristes, i sabíem que la següent visita seria l'última i que els 
investigadors mai l'oblidarien.  
  Els dies posteriors els dedicarem a triar la nit de l'atac, una nit que oferís la 
foscor adequada i la mínima activitat als establiments, en les cases i als veïnats del 
campus. A les darreries de maig vam rebre la notícia que l'Estat havia decidit presentar 
càrrecs contra tres activistes de l’ALF, acusats de l'atac als laboratoris de la Universitat 
d’Oregón en 1986. Pensàrem que la millor manera de celebrar-ho era amb altre atac 
de l’ALF a Oregón.  

  
 
 Quan el sol desaparegué, el 10 de juny del 1991, sis guerrers de l’ALF es 
reuniren al voltant del foc en un bosc proper per a comprovar les bateries de les ràdios, 
comprovar els mapes del lloc i la seva topografia, i vestir-se amb abillaments 
universitaris per a amagar la roba fosca que duien sota. Ens preparàvem per a una nit 
que portaria una llarga i esperada justícia al centre d'investigació sobre les granges de 
pells més gran de la nació. En l'aire es respirava una alegria que rares vegades habita 
les nostres files. Es van organitzar els paquets amb els instruments necessaris per a 
cada individu, i també es va distribuir una mica de diners per a cada guerrer en cas de 
separació, així com mapes amb rutes predeterminades fora de l'àrea. Es van revisar 
els refugis fàcils, es van repartir els papers de cadascun i totes les guerreres van 
repetir les seves responsabilitats per a comprovar que coneixien tots i cadascuns dels 
passos en els quals consistia l'atac.  
  Amb la fosca entre nosaltres com una de les nostres millors amigues, ens 
vam reunir per a parlar per darrera vegada i expressar els motius pels quals estàvem 
allà aquella nit, i dir el que desitjàvem aconseguir pels nostres germans els visons. Mai 
havia vist un grup de guerrers/es tan bons/es, i conforme ens separàvem en els 
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nostres cotxes era difícil amagar el meu orgull per aquell grapat de gent, aquella gent 
que estava disposada a arriscar-ho tot per la nostra Mare Terra.  
  En una hora els activistes encarregats de vigilar estaven en els seus llocs, i 
quatre guerreres van baixar amb bicicleta pels rierols propers que conduïen a l'estació. 
Sense dir una paraula, només a través de senyals amb les mans, ens col·locarem en 
les diferents posicions sense escoltar cap senyal de ràdio, el silenci significava que tot 
estava bé. Va començar el treball nocturn. 
  Mentre un guerrer s'ocupava de llevar les targetes d'identificació alimentària 
de les gàbies dels visons (per a confondre als investigadors, ja que era l'única manera 
d'identificar als animals), uns altres dos es colaven per la finestra del bany, encara 
tancada, d'un dels principals edificis de documentació. Van ficar les fotos d'investigació 
diapositives, i altres documents en una motxilla, juntament amb els directoris de telèfon 
dels vivisectors, llibres d'adreces i altres materials que revelarien als partidaris i 
financers del treball brut de l'estació. Després d'això es van regirar pel sòl tots els 
papers, arxius d'investigació i materials, i tots els líquids que havia disponibles es van 
vessar sobre ells i va arribar l'aigua del bany, que arribaria a inundar la planta per 
complet.  
  Els equips més cars del laboratori havien estat destrossats i les mostres dels 
tubs d'assaig es van abocar al desguàs. Les medicines veterinàries, que en el futur 
serien útils, es van tirar en bosses de plàstic. I, per a acabar, la pintura vermella dels 
sprays va aparèixer amb la signatura de la WWU’s (Western Wildlife Unit)), aconsellant 
als vivisectors deixar-ho tot. Tot això, i les sigles del "ALF". Al sortir de l'edifici 
d'investigació pel mateix camí pel qual havíem entrat, les nostres forces van començar 
a afeblir-se com s'afebleix un guerrer, i una persona vigilant es va quedar enrere.  
  Amb un dispositiu incendiari programat per a una hora més tard, la 
"manifestació" va entrar a la granja d'experimentació alimentària, després que 
s'utilitzés la clau oficial de l’ALF per a obtenir l'entrada. Després de col·locar el 
dispositiu prop de l'estructura central de l'edifici, el guerrer va apilar materials de la 
granja de pells de fusta al voltant del dispositiu, el va col·locar i l’encengué. En pocs 
minuts totes les membres de l'equip es van reagrupar duent bosses d'escombraries en 
les seves motxilles en les que portaven totes les eines i l'evidència de la nostra 
presència. Uns minuts més tard, carregades amb les bicis i amb totes les fotos i 
documents d'investigació confiscats, ens vam ficar en el cotxe i vam conduir a velocitat 
límit pels camins del comtat fins a l'Estat més proper, on vam llençar en diferents 
contenidors tota la roba que havíem dut durant l'acció. També llençarem les sabates i 
les eines, encara que les noves les dipositarem en el riu més proper. Per aquell 
moment el foc obstaculitzà en erupció en la granja d'experimentació alimentària i 
demolí tots els aliments i maquinàries, així com tota la granja. Els 1.100 visons veien 
com els investigadors arribaven a contemplar els danys. En pocs minuts les càmeres 
de televisió estaven al lloc dels fets, i les autoritats locals i federals s'obrien camí entre 
els 70 anys d'investigació sobre granges de pells, despareixent pel desguàs.  
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  L'estat d'ànim entre els grangers de pells del Nord-oest estava pels terres, ja 
que no només s'enfrontaven a l'incòmode fet que tots els projectes d'investigació de 
l'Estació d'Investigació Animal sobre Pells de la OSU haguessin estat virtualment 
destruïts, sinó que també tots els seus noms i números estaven ara en mans de l’ALF. 
També havien perdut els llibres de registre genètic per a la investigació del visó, 
juntament amb arxius d'investigació vitals i necessaris per a poder continuar amb els 
estudis.  
 

 
 
  El cop va resultar massa dur com perquè l'ajustat pressupost del laboratori 
d'investigació pogués suportar-ho. A finals del 1991, quan els visons de la OSU van 
ser assassinats, el Departament d'Investigació Animal de la Universitat va decidir tallar 
els fons per a les granges de pells i en sis mesos l'Experimental Fur Animal Research 
Station de la Universitat de Oregón (OSU) va tancar les seves portes per sempre. En 
la seva primera passa, l’Operació Bite Back havia tancat el major centre d’investigació 
sobre granges de pells. 
   
Mossegant la mà que et dóna de menjar  
  Abans que la pols s'assentés en les encara ardents brases de l'estació 
d'investigació de la OSU, un petita cèl·lula de la WWU-ALF es dirigí a Edmonds, 
Washington, llar de la Northwest Fur Breeders Cooperative. La cooperativa 
subministrava anualment ajudes a l'estació d'investigació de la OSU, no per la bondat 
del seu fred cor, sinó perquè els seus membres representaven a la majoria dels 
grangers de pells a Washington, Oregón, Idaho i Montana, i que al seu torn servien de 
benefici per a les investigacions de la OSU.  
  Situada al port d’Edmonds, la Cooperativa NW funciona com el fabricant de 
l'alimentació processant tones de productes derivats de granges i peix i transformant-
les en el menjar que manté a les granges de pells del Nord-oest en marxa. Igual que 
un centre operatiu, la cooperativa envia setmanalment la gasolina pels tractors dels 
grangers, distribueix els pinsos, el material pels animals i altres equips necessaris en 
les granges de pells.  
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  Durant la nit del 15 de juny, quatre guerreres es van presentar a les 11 de la 
nit davant del port d’Edmonds per veure des d'un pujol proper el canvi de tornada a la 
cooperativa. En cada una de les motxilles dels guerrers hi havia ràdios amb micròfons i 
auriculars, l'extensió de les quals arribava fins a les espatlles de l'invasor així com fins 
als policies de prop de Seatle. Una vegada més, es va confiar en les bicicletes tot 
terreny, i si algú les veia aquella nit, recordarien a les quatre guerreres descendint pels 
puigs Edmonds fins al port. Els ciclistes prendrien diferents adreces per a establir 
punts de vigilància per totes les entrades de la carretera. Un dels guerrers duia un 
escàner de policia i, a través de reconeixements anteriors, s'havia familiaritzat amb el 
tràfic "normal" de ràdio i amb els codis usats per la policia.  
  Dos dels guerrers van anar a peu, caminant normal pel port com uns 
enamorats, de la mà, parant-se de tant en tant per a inspeccionar l'escena que 
quedava darrere d'ells. Quan van passar per les ombres darrere de la Cooperativa de 
NW, els dos guerrers es van amagar darrere de dos tractors els refrigeradors dels 
quals produïen uns sorolls alts sobre els sons dels voltants del port. L'olor a budells de 
peix impregnava l'aire. Ràpidament els guerrers es van posar els seus monos foscos 
d'un sol ús per a ficar-se entre tota aquella brutícia.  
  Una vegada localitzada la porta per a entrar a la zona de productes 
d'alimentació, es van ficar a través d'ella i curosament van introduir les seves motxilles 
a l'edifici. Amb els senyals de ràdio en silenci en tot moment, que assenyalaven que tot 
anava bé, els dos guerrers van inspeccionar ràpidament l'edifici per complet per a 
assegurar-se que no hi havia cap treballador nocturn ni cap vigilant. Després de 
confirmar que l'edifici estava buit, aquests van entrar a la part del magatzem en la qual 
els pinsos secs i les palles estaven apilades en grans palés de fusta al terra. Després 
d'obrir una finestra del sostre per a deixar que hi hagués una mica d'aire en circulació 
que estimulés el foc, un dels guerrers va començar a col·locar el dispositiu incendiari, 
mentre l'altre deixava la targeta de visita de l’ALF acompanyada del dibuix d'una pota 
de visó envoltada amb un cercle, amb el símbol de la dona en record a les mares dels 
visons de la OSU, a les criatures de la qual l’ALF no va ser capaç d’alliberar.  
  Una patrulla de seguretat va envoltar l'edifici, però els guerrers sabien que 
mentre tot tingués una aparença normal no hi hauria cap motiu perquè el guàrdia parés 
i investigués. Una vegada que el dispositiu incendiari estava col·locat i el cotxe patrulla 
ja havia passat, els dos guerrers van sortir ràpid i silenciosament, es van emportar els 
micos i van continuar el seu passeig cap al port, de tornada al lloc on estaven les 
seves bicicletes i la seva companya, la foscor de la nit. 
  Noranta minuts més tard els bombers tractaven d'apagar els quatre incendis, 
que no van ferir a ningú, però sí van destruir de forma efectiva el 75 per cent del 
magatzem dels subministradors d'aliments de NW i van causar prop de 750.000 dòlars 
en danys. La fase dos de l'Operació Bite Back estava completada.  
  Després dels atacs a la OSU i als subministradors de NW, la indústria de les 
granges de pells es va anar a pic. Es va oferir una recompensa de 35.000 dòlars per la 
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captura i condemna dels guerrers de l’ALF, i els grangers de pells van anunciar en els 
mitjans de comunicació que ara s'havien armat contra els atacs.  
  El portaveu de la indústria de les granges de pells, la Fur Farm Animal 
Welfare Coalition (Coalició pel benestar dels Animals de Granges de Pells) va donar 
una roda de premsa en Seattle para demanar als grups per l'alliberament animal que 
denunciessin a l’ALF. Afortunadament, res es va fer públic en aquell moment, però 
ningú va fer gens per a donar suport a l’ALF excepte un petit grup alternatiu de la 
Coalition Against Fur Farms -CAFF (Coalició Contra les Granges de Pells), que van 
distribuir comunicats i van intentar organitzar campanyes per a continuar amb la 
pressió sobre els centres d'investigació de pells. I així, l'estiu de 1991 va començar 
amb la volta a l'acció de la Western Wildlife Unit. L'entrenament va ser continu, es van 
recopilar documents d'investigació i es van revisar les revistes de sindicats de grangers 
per a determinar qui podia ser el pròxim nexe de granges d'abús animal de pells en 
trencar-se. Els talps de l’ALF van posar en pràctica les línies d'actuació d'altres 
objectius potencials i van investigar els arxius de medicines veterinàries per a 
possibles accions futures.  
  Al juliol, un article de periòdic va arribar des de la CAFF de Spokane, 
Washington, que descrivia l'impacte que l’ALF havia causat a la investigació animal 
sobre pells en la Universitat de Washington. Al mateix temps es van confiscar 
documents de la OSU que revelaven com els programes d'investigació del vivisector 
de la WSU, John Gorham, estaven florint en la recerca d'un remei per a les malalties 
que patien els visons en les granges de pells a causa del confinament intensiu. Als 
pocs dies, els guerrers de l’ALF estaven de camí a WSU en Pullman, Washington.  
 

 
  
 La nit de la pluja d'estrelles  
  Alhora que les talps del Front d'Alliberament Animal s'ocupaven d'investigar 
tot el que podien sobre els experiments de John Gorham, els soldats del carrer van 
començar les seves missions de reconeixement al campus de la Washington State 
University (WSU), que s'estenia al llarg dels puigs dels voltants de Pullman, 
Washington. Igual que la majoria del sud-est de Washington, la zona de Pullman 
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estava coberta de planes d'herba desproveïdes d'arbres, que havien estat en la seva 
majoria deforestades per a la indústria fustera. Ja sabíem que la localització del 
departament d'EEUU d'Agricultura Experimental de Granges de Pells de la WSU 
estava amagat del públic, però quina dificultat hi hauria a trobar granges de pells 
inequívoques?  
  El nostre primer pas era ara la tàctica veritable i provada d'anar amb bici com 
un ciclista qualsevol per la carretera i creuar el camí que travessava el campus de la 
WSU. Vam comprovar els edificis del voltant, i seguirem el rastre en el vent cap a la 
fàcilment reconeixible essència de la pell del visó.  
  Mentrestant, els talps havien descobert que la WSU era un nervi central 
d'investigació animal sobre flora i fauna nadiva americana. Óssos bruns i negres, 
cérvols, alcis i ovelles eren només alguns dels animals que aviat descobrirem 
revolcánt-se en els corrals de formigó. Igual que una prostituta per a la indústria del 
bestiar, els vivisectors de la WSU estaven centrats en estudis sobre els bacteris i altres 
espècies de la fauna nadiva que amenaçaven al bestiar i s'assentaven en les pastures 
del públic. Mai abans l’ALF havia descobert vivisecció sobre la fauna americana fora 
de la granja de visons de la OSU, i ara els nostres experts en estratègia i logística 
debatien maneres de com transportar a aquests grans animals. Desgraciadament, els 
nostres recursos i la falta de guerrers ens privarien d'alliberar en aquell moment a 
óssos o cérvols. El nostre objectiu se centrava en els visons.  
  L'article de diari que havíem rebut parlava també d'un centre d'investigació 
de pells d'óssos també en el campus, on a més el vivisector, Fred Gilbert, provava 
paranys submarins a castors. El seu laboratori també albergava a llops, teixons i 
falcillots També intentaríem localitzar el laboratori de Gilbert i alliberar allí als seus 
presoners. La investigació de Gilbert era subvencionada per la indústria de les pells 
canadenca. La investigació de John Gorham no només era subvencionada per la Mink 
Farmers Research Foundation (Fundació per a la investigació de granges de visons), 
sinó també pel departament d'Agricultura d'EEUU. Gorham es va centrar en la malaltia 
Aleutiana, Encefalopatia (coneguda en el bestiar com malaltia de les vaques boges) i 
en altres malalties que podien destruir econòmicament als grangers de pells si les 
seves visons arribaven a estar afectats.  
  Per a portar a terme la investigació, Gorham picaria cervells de visons 
infectats i alimentaria amb això a altres visons sans fins que aquests contraguessin la 
malaltia escollida. Sovint les animals del seu laboratori morien amb morts lentes, amb 
la paràlisi de la malaltia lentament desenvolupada que causava en el visó desordres 
nerviosos i hemorràgies. Segons un article de la Fur Rancher Magazin en 1991, 
grangers de tot el món havien assenyalat a John Gorham com "un dels investigadors 
capdavanters en malalties en granges de pells". Després de localitzar la granja de pells 
en la WSU, amagada en una plana en direcció a l'aeroport local, es va planejar un 
reconeixement nocturn. A primera hora del capvespre d'una nit de lluna plena dues 
guerreres van anar d'excursió a la granja, on van grimpar una tanca encadenada, 
coberta amb filferro d'arços, fins a arribar a les gàbies dels visons. Van caminar una 
distància fins al lloc on estava clar que no hi havia alarmes d'infrarojos detectores o 
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motores que envoltessin la instal·lació. Era el mínim que esperàvem, al tractar-se 
d'una estació d'investigació subvencionada per l'estat. No hi havia cap tipus de 
seguretat electrònica.  
  Els guerrers van inspeccionar la zona, i ràpidament van localitzar el grup de 
control de visons que no havia estat infectat amb cap malaltia. Una vegada que 
l'esquema de la instal·lació es va fer familiar i no havien vist a cap vigilant o gos 
guardià, els guerrers van tornar cap a la tanca encadenada. A una distància es podia 
escoltar un cotxe que s'acostava, així que els guerrers van enfilar-se ràpidament per la 
tanca. Un d'ells es va enganxar al filferro d'arços. Quan les llums del cotxe es van fer 
visibles, el guerrer atrapat va barallar-se amb la part atrapada dels seus pantalons fins 
que finalment va poder alliberar-se, saltar la tanca i córrer a tota velocitat per la 
carretera. Es va amagar just quan el cotxe va arribar i va passar. Era un cotxe de la 
policia.  
 Quan els dos guerrers van caminar en la foscor prelunar, es van adonar que 
les llums llargues de carretera del cotxe de policia feien un gir de 360 graus i s'anaven. 
Alhora que els guerrers caminaven per l'andana de la carretera es van convertir en 
sospitosos. Al treure els prismàtics, els guerrers van albirar en la distància la figura 
d'un cotxe a l'andana de la carretera amb les llums apagades. Ràpidament, els dos es 
van amagar per les rodalies d'un pujol proper, just quan un altre cotxe de la policia 
venia de l'altra direcció a tota velocitat en la mateixa carretera. El primer cotxe de la 
policia va encendre el motor i les llums en un intent d'acorralar als dos guerrers. Al 
mateix temps que els guerrers creuaven de grapes per la gespa, els dos cotxes de 
policia van arribar junts a la granja de pells i van començar a enfocar la instal·lació i 
després els pujols dels voltants. Òbviament, la instal·lació d'investigació sobre granges 
de pells estava esperant una visita de l’ALF.  
  Els dos guerrers estaven estirats de cap per avall en el pujol -desproveit 
d'arbres o matolls- del voltant de la granja de pells. La lluna estava clara i brillant, 
il·luminava tota l'àrea. Un dels cotxes de policia va apagar les llums just al passar per 
al costat dels dos guerrers amagats, i va aparcar en la cresta del pujol des d'on es veia 
tot el complex de la granja de pells. Els guerrers romanien amagats, i els coiots van 
començar a udolar quan la lluna es posava en el cel. Quelcom sonava fora de lloc, ja 
que els coiots udolaven al unisó i el so venia d'un petit edifici en la granja de pells. 
Encara es podia escoltar a altres coiots que udolaven des d'altres pujols distants. Era 
evident que en un dels edificis de la granja els coiots se sentien captius.  
  Amb poca cosa a fer excepte esperar, les dues guerreres es maleïen a si 
mateixes per estar atrapades sota la llum brillant de la lluna. Finalment, els policies van 
deixar la recerca i se’n van anar, i les dues guerreres van caminar pel llarg camí de 
tornada fins al lloc on estaven amagades les seves bicicletes. L'element per a un atac 
sorpresa havia desaparegut. No només els investigadors animals de la WSU havien 
pres l'atac a la OSU i als NW Furbreeders com una alerta, sinó que també la policia de 
la universitat havia reconegut a intrusos prop de l'amagada granja de pells. En pocs 
dies es va incrementar la seguretat, i quan el laboratori de Fred Gilbert va ser finalment 
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localitzat amagat en una pineda, es va col·locar un sistema de seguretat de perímetre 
d'infrarojos en aquest lloc. Els estables de castors eren clarament visibles just darrere.  
  Malgrat l'increment de seguretat, els reconeixements meticulosos van 
continuar, i aviat es va localitzar un corral situat en un tossal en el qual hi havien dotze 
coiots, objectes d'una investigació sobre sarcocystis. La sarcocystis és una malaltia 
que no és fatal per als coiots, però que es transmet a través del seu sistema nerviós en 
molt poques setmanes. En les ovelles tampoc és fatal, però els paràsits destruïxen el 
valor econòmic de la seva carn i de la seva llana. Generalment, els coiots transmeten 
la malaltia a través de la seva femta, que alhora arriba a les ovelles que pasturen en 
les terres públiques on hi ha coiots. El Departament de Programes de Control 
d'Animals Nocius per a l'Agricultura proveïa els animals per a aquests experiments. Als 
supervivents del brot se'ls disparava o gasejabva i se'ls deixava perir en un rafal 
juntament amb les seves famílies deteriorades.  
  Es va organitzar una sessió d'estratègia per a debatre el futur de qualsevol 
acció en les estacions d'investigació sobre pells de la WSU, i es decidí que per a 
qualsevol atac reeixit es necessitarien guerreres amb diferents nivells d'experiència. A 
mitjans d’agost, set guerreres de l’ALF van confirmar la seva bona voluntat per a 
arriscar-se en un atac a l'encara en guàrdia Departament d'Investigació Animal sobre 
pells de la WSU. Els talps van informar a l'equip de l'Operació Bite Back que John 
Gorham havia estat triat com "Investigador de l'any 1991" de la USDA (Departament 
d'Agricultura de EEU), i estaria fora de la ciutat la setmana del 21 d'agost per a rebre el 
seu premi. Era el moment d'actuar. Seria un atac de tres punts. Un equip entraria en 
l'edifici de Veterinària de la WSU, sota el campus de Pullman on Gorham tenia l'oficina, 
un altre entraria en la granja de pells i el tercer alliberaria als coiots del corral que es 
localitzaven a la part alta del cim.  
  A l'habitació d'un motel, a quilòmetres de Pullman, els guerrers de l’ALF es 
van reunir al voltant dels mapes mentre uns altres es dedicaven a escanejar les 
freqüències de la policia local. Excepte els conductors designats, la resta de guerrers 
de l'equip es van dividir els guants pesats per a agafar als visons, les eines per a forçar 
l'entrada a l'edifici de Veterinària i les cisalles i els sprays vermells pels alliberadors de 
coiots. Es va acordar un mitjà de comunicació per a les transmissions de ràdio 
necessàries i per assenyalar els punts i els temps d’acabr. Els membres de l'equip ja 
havien passat per la zona per a fer les marques en la carretera on les guerreres se 
situarien per a agafar a les animals. Aquella nit no il·luminava la lluna plena, però hi 
havia una pluja de meteorits, segons el que havien dit els del temps. Quan es portés a 
terme la part final del pla, la policia es preocuparia del nostre atac i les guerreres 
marxarien en direcció a la Washington State University.  
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 El primer equip va arribar a l'edifici de Veterinària just quan un estudiant 
d'última hora de la nit sortia del pis baix. Un guerrer es va col·locar en una posició de 
vigilància, mentre que un altre es situà en el forrellat d'una porta que abans havia estat 
manipulada perquè, amb només una empenta agressiva, saltés la frontissa. Després 
d'escalar pel buit de l'escala fins al tercer pis, on estava l'oficina de Gorham, els 
guerrers de l’ALF van entrar al hall i van llevar una rajola del sostre de l'entrada fora de 
l'oficina de Gorham. En l'espai del sostre per a gatejar, només una làmina de formigó 
separava l'entrada de l'oficina de Gorham de l'altre costat de l'habitació Amb un petit 
trepant vam fer un forat, i els guerrers de l’ALF van accedir a l'oficina "d’un dels 
investigadors capdavanters del món sobre granges de pells".  
  Es van extreure discs d'ordinador, diapositives i llibres d'adreces, així com un 
ordinador nou de marca per Johny Boy que estava encara en una caixa al costat de la 
seva taula. Una guerrera va aixecar un ordinador sobre el seu cap i ho va llençar 
contra el sòl, i va procedir a fer el mateix amb cada peça d'investigació i materials 
informàtics que es trobaven a l'habitació. Era la versió de teràpia de l’ALF. Mentrestant, 
un guerrer de l’ALF llençava tots els arxius de Gorham pel sòl fins que tot va estar 
regirat per l'oficina amb un peu de grossor. Com toc final es van vessar per tot aquest 
embolic del terra dos galons d'àcid muriàtic fins que el fum va obligar a les guerreres a 
sortir de l'oficina. Quan els guerrers baixaven cap a l'entrada van passar per una sala 
amb una caixa de plàstic plena de ratolins blancs, amb una etiqueta que deia "Irradiats 
21 d'agost del 1991". Van agafar la caixa amb una mà i van sortir ràpid de l'edifici, 
completant així la fase com de l'atac a la WSU. En aquell mateix instant, quatre 
guerrers de l’ALF entraren a fer un cop d'ull a les granges, a la granja de visons i al 
corral de coiots. Es van separar en dos grups i un va entrar a la de visons i un altre al 
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de coiots. En la granja de visons hi havia ara un vigilant vivint, però se n'aniria a dormir 
després de la revisió mèdica de la granja a les onze de la nit.  
  A l’apropar-se a la finestra del vigilant, un guerrer de l’ALF es va esforçar per 
a escoltar l'encantador so d'uns roncs forts. Al tornar a les naus de visons, la clau 
oficial de l’ALF va ser usada per a obrir el petit cadenat de la porta de la granja i les 
dos guerreres van entrar, on estaven els animals controlats amb gàbies de filferro amb 
sis compartiments separats. Un a un, es va convèncer als visons perquè entressin a 
les gàbies fins que aquestes estiguessin plenes.  
  A l'abandonar la nau, un dels invasors va decidir substituir el candau tallat 
per un altre similar perquè en cas que el vigilant decidís fer una inspecció visual més 
tard durant aquella nit no detectés res fora de lloc. Cada guerrer duia una asa de la 
gàbia amb els visons, les dues figures van desaparèixer en la fosca. A s'alt, a la part 
alta del cim, en el corral de coiots un dels guerrers s'ocupava de tallar les tanques que 
envoltaven el recinte amb unes cisalles per a donar un escapatòria en la zona dels 
coiots, mentre que l'altre tallava l'encadenat del corral i entrava. Al baixar les gàbies, 
els coiots es van tornar ansiosos, ja que s'havien pres aquesta visita nocturna com 
quelcom amistós. L’ALF havia visitat als coiots regularment, així que ja estaven 
acostumats a les estranyes amb les cares tapades. Una per una, es van obrir les 
portes de les gàbies i els coiots van saltar cap a la porta del corral.  
  Mentre la majoria dels coiots sortien de la zona immediatament, uns altres es 
podien escoltar des de la distància, udolant des de les fosques ombres de la natura, tal 
com els havíem escoltat abans. Mentrestant, un dels coiots es resistia i intentava sortir 
d'amagat de l'alliberador fins a l'última gàbia. El guerrer llavors es va adonar que 
l'última coiot engabiada era una jove femella que observava ja des d'abans al coiot 
indecís. Quan l'alliberador va obrir l'última gàbia, els dos van sortir junts ràpid cap a la 
foscor, igual que unes estrelles fugaces al cel amb una brillantor màgica. Les llàgrimes 
van caure pel rostre cobert de l'alliberador, quan es va adonar de l'amor que aquests 
dos últims coiots tenien l'una per l'altre, tan fort que un va rebutjar abandonar aquest 
infern fins que l'altra també estigués lliure. Quan les siluetes dels coiots van 
desaparèixer per les planes, el guerrer va agafar la llanda de spray de pintura i va 
pintar amb lletres grans per tota la part del darrere de l'ara buit corral de coiots:"VIDA 
SALVATGE AMERICANA: ESTIMA-LA O DEIXA-LA EN PAU- llibertat pels animals 
ara!!"  
  Quan el sol es posà a l'endamà, l'evidència de l'atac va ser ràpidament 
descoberta pels estudiants de Veterinària, que normalment alimentaven als coiots ara 
lliures. Tan prompte com les autoritats van ser alertades, tant els vivisectors com els 
administradors de la WSU es van posar molt furiosos, ja que havien restat amb els ulls 
tancats sense pensar en el cautelòs ALF. Els investigadors d'animals de pell van 
intentar negar que els seus projectes d'investigació eren finançats per la indústria de 
les pells, només per a ser dissipats dels documents que havia tret l’ALF, on es deia 
ans el contrari. Encara que el laboratori de Fred Gilbert es lliurà de l'atac, no va ocórrer 
el mateix amb els seus experiments. Una cadena de televisió de Seattle havia informat 
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sobre una acció legal contra Gilbert i la WSU pels comunicats dels seus videos, 
onapareixien paranys submarins i experiments amb castors.  
  Al citar que aquells videos eren de la propietat del seu subvencionador, 
l'Institut de Pells de Canadà, Gilbert es va negar a publicar les cintes, mentre que els 
residents de Washington es van quedar en estat de xoc al conèixer que la seva 
universitat estava sent utilitzada per a beneficiar a la indústria pelletera canadenca. En 
un any, Fred Gilbert va perdre el seu lloc de cap del Centre de Titulars d'Investigació 
sobre Pells i es va retirar a la British Columbia University per continuar amb el seu 
treball, fora d'EEUU. Per Gorham, la seva selecció com "Investigador de l'Any" va ser 
desacreditada per la destrucció dels seus experiments en marxa, que van ser inútils a 
causa del robatori dels discos de l'ordinador i els arxius danyats per l'àcid, les 
diapositives i els vídeos. Gorham va intentar distanciar-se de la investigació de 
granges de pells per a ser més tard destacat en les pàgines de la revista Fur Rancher 
Magazine a finals del 1991, com un convidat especial al tour per granges de pells 
russes. Mentre la indústria de les granges de pells estava de dol per la pèrdua de la 
segona major investigació de la Mink Farmer Research Foundation (Fundació per a la 
investigació de les granges de visons), sis visons començaven les seves noves vides 
en la riba del ric Lochsa, prop de la reserva de Nez Perce. Quan l'estiu arribava a la 
seves acaballes, una família de coiots començava els seus preparatius per a l'arribada 
de l'hivern, amb les orelles tatuades i cobertes per una gruixuda capa de pell. Mai 
oblidarien la Nit de la Pluja d'Estrelles i les seves relacions humanes amb les i els qui 
van regalar-lis la llibertat.  
  
 A baix a la granja...  
  Al setembre del 1991, les granges de pells d'EEUU i la Llei Federal de 
Forces d'Aplicació van començar a anticipar una guerra oberta contra l’ALF. Van 
començar a circular fotografies de coneguts activistes entre els grangers de pells, i la 
prudència estava present a l'hora de contractar ajuda a les granges. La temporada 
pelletera del 91 s'afrontava amb un sentiment d'ansietat entre els grangers, que 
pensaven que serien el següent objectiu de l’ALF. Les pors estaven justificades, quan 
a les darreries del setembre va haver un intent fallit de cremar la Cooperativa de 
Subministradors de Pells de Utah a Sandy, on es produïa la major quantitat de menjar 
per a granges de pells de l'Estat. La cooperativa rural també albergava a una granja de 
visons que suposadament era utilitzada per a l'experimentació a la investigació de 
granges de pells. 
 Per a no desil·lusionar-se, els activistes de l’ALF van tornar al Nord-oest, on, 
una vegada més, les forces de vigilància de la seguretat gairebé van descobrir a les 
invasores de l’ALF en les seves granges i els grangers estaven preparats per a atacar. 
La partida de guerra va viatjar llavors a una granja de visons fora d'Olimpia, 
Washington, on un equip de quatre persones va desplegar-se al llarg de la tanca de 
guàrdia de les gàbies, al voltant de les naus de visons. Mentre uns altres es quedaven 
vigilant, un guerrer va començar a inspeccionar la granja a la recerca dels sementals, 
la part més valuosa del lloc. Ajupit en la foscor, el guerrer va veure com una forma 
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humana s'aproximava, casualment amb una llanterna en la mà. Pensant que aquella 
figura humana que s'acostava era un dels altres membres de l'equip de guerra, el 
guerrer va romandre ajupit mentre la forma humana s'acostava. Quan la figura es va 
retirar, abans de veure al guerrer, l'activista de l’ALF va regressar a l'equip que estava 
a l'espera. "Què passa?", "Res, per què?", "No has estat tu qui t'has apropat a mi?", 
"Nosaltres hem estat aquí mateix". Hi havia un vigilant patrullant les granges. En una 
lenta retirada, les invasores es van veure obligades a abandonar el seu atac, una 
vegada més escapaven de l'enfrontament amb els grangers.  
  Per aquell temps, un dels talps de l’ALF va alertar a l'equip de l'Operació Bite 
Back de la venda d'una granja de pells prop de Salem Oregón, just sota la carretera de 
la OSU. El granger, Hynek Malecky, estava interessat no només a vendre la seva 
operació de visons, sinó en també mantenir una participació en un negoci conjunt. 
Obtenia beneficis directament de les investigacions de la OSU. I a més aquest, havia 
desenvolupat un estat d'art del negoci amb visons, i ara amb el declivi al mercat de les 
pells de visó necessitava finançament addicional per a mantenir viu el seu negoci. Cap 
banc s'atreviria a finançar a un granger de pells, no només per la inestabilitat del 
mercat de les pells, sinó també pels recents atacs de l’ALF. La Granja de Visons 
Malecky era només una de les moltes que estaven trontollant-se en l'època de la 
fallida. La Western Wildlife Unit de l’ALF va decidir donar-los un petit escarment.  
  A principis de desembre, llargues nits fredes i plujoses de reconeixement 
havien revelat que tot just existia seguretat a les granges de visons situades prop dels 
ranxos contigus. El que era difícil era acostar-se a la granja a través del mosaic de 
residències privades que l'envoltaven. Es va decidir que un equip de tres persones 
seria l'apropiat per aquesta acció. Un conductor i dos ciclistes es llançarien a l'atac. El 
10 de desembre, al capvespre, el conductor de l’ALF va deixar a les dues guerreres en 
una estreta carretera que duia cap a la granja de visons Malecky. Vestides amb un 
txubasquero blau fosc i sudaderes amb caputxa, les dues guerreres es van dirigir 
directes al seu objectiu, amb les seves petites motxilles en l'esquena on duien les 
eines necessàries per a portar a terme l'acció. 
  Un guerrer controlava un canal de ràdio obert amb el conductor de l’ALF, qui 
estava assegut en un camió a pocs quilòmetres per a vigilar l'escàner de la policia. La 
ràdio local Shack havia subministrat freqüències de ràdio per a l'aplicació de la llei a la 
zona, igual que ho feien normalment amb els afeccionats a l'escàner. La guerrera 
demo romania sense ràdio, de manera que pogués mantenir els cinc sentits per a 
qualsevol so al voltant d'ella, amb el seu pèl llarg negre i trenat darrere del coll per a 
evitar perdre cabells, no només que es poguessin enganxats en les tanques, sinó 
també per a assegurar-se de no deixar darrere proves de ADN fàcils de trobar.  
  Amb el guerrer de la ràdio, situat en un lloc en el qual veia la casa de 
Malecky i l'edifici objectiu, així com la guerrera demo, els dos es van intercanviar 
senyals amb el dit en la foscor (donant mostres que tot anava bé) i la guerrera demo 
va desaparèixer per l'edifici de processament de les pells i barreges alimentàries, el 
quual era el cor de l'operació. Apartat de les granges de visons, el nervi central de 
l'operació albergava la maquinària de barreges d'aliments, unitats refrigeradores, 
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secadores per a les pells dels visons, penja-robes de les pells i altres 
subministraments necessaris per a mantenir la granja operativa. Dins de l'edifici, en la 
fosca, el guerrer s'imaginava les màquines a ple rendiment, les càmeres de gas mòbils 
descarregant als encara tremolosos visons que esperaven als desquartitzadors, l'olor 
d'aquesta essència mentre les pells eren arrencades dels temperats cossos dels 
visons, com una pell de plàtan. De volta al present, el guerrer es va alegrar al pensar 
que mai més tindrien lloc aquestes escenes al Ranxo de Visons de Malecky.  
  Després de localitzar el centre estructural de l'edifici, el guerrer es va adonar 
que aquest estava fet de fusta. Va ajuntar les gàbies dels visons, les taules on 
s'estenien les pells i altres materials inflamables disponibles. El guerrer va construir 
una piràmide de materials combustibles i va situar un rellotge de cuina amb una hora 
de retard (que formava part d'un dispositiu incendiari) enmig de tot aquest embolic. 
Després de col·locar una sèrie de líquids inflamables en garrafes de plàstic al voltant 
del dispositiu, el guerrer va girar la saeta del rellotge, va connectar la bateria de nou 
volts i lentament va abandonar l'edifici fixant-se mentalment en el seu rellotge quan el 
dispositiu devia disparar-se.  
  Quan el guerrer va topar novament amb el conductor, encara quedaven 
trenta-sis minuts perquè el dispositiu s'encengués. Trenta-dos minuts després 
prengué, i abans que cinc camions de bombers poguessin arribar a l'escenari, el cor de 
la granja de Malecky estava en ruïnes. Una granja de pells menys, 600 a les que 
visitar. L'acció va transcórrer neta i sense problemes, i en el moment que els 
investigadors federals van arribar al lloc, l'única evidència que van trobar fou una 
granja de pells incinerada. Ni tan sols les sigles del "ALF" estaven pintades amb spray 
enlloc. Els guerrers havien decidit que el fet de fer-ho només deixaria evidències que 
estrenyerien l'àmbit dels sospitosos. La pintura amb spray només ajudaria a l'aplicació 
de les lleis per a concloure que el foc era un incendi i no accidental o una estafa per a 
l'asseguradora. Aquesta acció, que va tenir lloc després de l'època del 
despelletejament, va assegurar que no només hi havia un mínim risc a perjudicar als 
animals a la granja després que la majoria havien estat ja assassinats, sinó que també 
podia costar-li al granger les cares pells que encara estaven en l'edifici on es 
processaven.  
   
La milícia dels visons de Michigan  
  Abans que arribessin els últims dies del 1991, va haver un intent de destruir 
l'operació de processament de pells de Huggan’s Rocky Mountain Fur Company, als 
afores de Hamilton (Montana). La companyia de pells, que també tenia les seves 
pròpies granges de visons i guineus, processava les pells de la majoria de les granges 
de visons a l'Oest de Montana. Montana també era la llar de moltes de les granges de 
linxs i gats salvatges d'EEUU. Amb la granja de pells Fraser a Ronan, Montana 
disposava de la major granja de pells de gats salvatges d'EEUU. A les acaballes de la 
temporada de les pells del 1991, després d'estar en alerta pels atacs de l’ALF al juny, 
els grangers van respirar amb alleugeriment, amb l'esperança que l'Operació Bite Back 
hagués acabat. Res podia estar més lluny de la realitat.  
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  Al gener del 1992, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA- 
Persones pel Tracte Ètic als Animals) va portar a terme una sèrie de comunicats per 
ràdio en la part oest de Michigan per a desvetllar l'atenció sobre els experiments amb 
animals de Richard Aurelich a la Michigan State University (MSU), on el principal 
model animal del laboratori eren els visons. PETA no sabia que Richard Aulerich era 
també el segon major receptor de guanys anuals de la Mink Farmers Research 
Foundation, i havia proporcionat durant els 32 últims anys investigacions vitals per al 
desenvolupament de la indústria dels visons a EEUU.  
  Qualsevol discussió sobre investigacions de malalties en granges de pells 
mai s'oblidava d'esmentar a Aulerich. Els talps de l’ALF trobaven contínuament les 
seves aportacions, que li citaven en la correspondència confiscada de la OSU i WSU. 
A través del seu servei al govern d'EEUU i a la indústria dels visons, Aulerich havia 
estat premiat amb fons federals per a usar-los també en la seva granja de visons en 
experiments tòxics, relacionats amb l'alimentació forçosa, que continguessin PCP, 
dioxines i altres contaminants industrials necessaris per a capturar visons. Els videos 
d'investigació publicats detallaven com els visons enverinats patien doloroses morts al 
laboratori d'Aulerich. Els visons patien severes hemorràgies internes abans de vomitar 
sang, i morien després d'haver estat alimentats amb pinsos que contenien 
contaminants amb l'infame test LD50 (dosi de verí pel qual mor el 50% de la població 
exposada).  
  Estudiants de la MSU havien informat als talps de l’ALF que en un tram de 
39 milles al riu Fox, que anava a parar al llac de Michigan, es trobava la major 
concentració de fàbriques de paper del món. Malgrat que les emissions de PCP havien 
estat prohibides feia més de 20 anys, aquests contaminants encara romanien a causa 
de antigues fugues al fang o als sediments en l'extensió del riu i en el llac, causant alts 
nivells de PCP al peix i als demés animals d'aquella zona. Una atra part situada a la 
boca del riu Grand Calumet, al sud del llac de Michigan, tenia la major acumulació de 
sediments de la indústria contaminant dels Grans Llacs. Els estudiants se sentien 
frustrats ja que, tot i que s'havien rastrejat totes les dioxines dels Grans Llacs 
abocades per gairebé 200 empreses així com s'havia detectat el PCP fàcil de trobar en 
cinc indústries, l'únic remei a l'abast era confiar en aquestes empreses perquè ho 
netegessin voluntàriament o continuessin testant en animals per a comprovar els 
contaminants i determinar el seu perill. L'any 1990, un estudi va mostrar el 100% de la 
mortalitat entre els animals testats, exposats a mostres de sediments en el riu Grand 
Calumet. En lloc de comprovar la contaminació en visons i nútries salvatges de la zona 
dels Grans Llacs, Aulerich va decidir causar més sofriment a l'escollir visons i nútries 
de la seva granja en experiments. Els talps de l’ALF havien rebut també informació de 
les estudiants segons les qual Aulerich feia clauers per als seus alumnes amb les 
potes del visó viviseccionat. Una de les sòcies d'investigació d'Aurelich era Karen 
Chou, qui portava a terme experiments de toxicología en conills, rates i ratolins per a 
productes químics i contaminants industrials així com pel govern d'EEUU.  
  Per a la indústria americana del visó, Richard Aulerich representava l'última 
esperança per a conquistar les malalties que es trobaven de forma comuna a les 
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granges de pells. L'Estació d'Investigació Experimental de la OSU estava fora de joc, i 
la reputació de John Gorham estava destrossada. L'Estació d'Investigació Animal 
sobre Pells de la MSU estava en alerta pels atacs de l’ALF després dels assalts a 
Oregón i Washington. Quan els anuncis de ràdio de PETA van assenyalar a Aulerich, 
MSU va incrementar la seva ja elevada seguretat. Entre els grangers de pells i la 
histèria en la investigació es va formar un consell de l’ALF a favor de l'Ecosistema del 
Llac de Michigan, amb la finalitat d'aturar el patiment dels visons a les mans d'Aulerich 
i projectar l'atenció cap a l'amenaça real: els contaminants industrials. 
  En una nit de febrer, quan queia una lleugera pluja sobre les granges de 
visons de MSU, tres persones romanien ajupides en la terra, camuflant-se entre els 
arbustos. Amb el so dels cotxes que passaven per una autopista propera, els guerrers 
van tallar les tanques i van entrar al perímetre de la Granja de Pells Experimental. 
Alhora, una altra cèl·lula de l’ALF de la recent creada Great Lakes Unit (Unitat dels 
Grans Llacs) es dirigiria cap a l'Anthony Hall del campus de la Michigan State 
University (MSU), com si fossin tres estudiants que tornaven a casa després d'una 
llarga nit de borratxera. Un dels guerrers duia un auricular sota la seva sudadera amb 
caputxa, que mantenia en contacte a l'equip amb el cotxe que estava aparcat i que 
controlava l'escàner de la policia. Sense cap senyal, els tres activistes van prendre una 
drecera per la gespa davant de l'edifici, i van arribar fins a un desguàs situat al costat 
d'una finestra en la part del darrere. El forrellat de la finestra estava entreobert, i amb 
una cinta llarga i prima de metall un dels guerrers va aconseguir obrir la finestra. Dues 
guerreres es van colar a l'edifici i van aterrar en l'escriptori d'un dels investigadors de la 
MSU. Al tancar la finestra, les tres guerreres es tregueren les seves sudaderes 
d'universitaris i les canviaren per uns txubasquers negres amb caputxa. Es van quedar 
observant.  
  A l'interior de l'edifici, uns els altres dos guerrers van caminar amb la 
llanterna cap al hall i les escales, i d'allà pujaren un pis fins a l'oficina de Richard 
Aulerich. Durant els reconeixements de l'edifici a primera hora del dia, els guerrers 
havien vist la porta oberta de l'oficina, sense reconèixer cap tipus de sistema d'alarma 
a l'entrada. Mentre un dels guerrers va raure dempeus per a vigilar que no hi hagués 
cap estudiant d'última hora a l'edifici, l'altre travessava tres reixetes de ventilació de 
fusta que hi havia a la porta, va arribar a ella, la va obrir i s'hi escolà. L'oficina 
d'Aulerich i Chou estava davant d'ells, amb una zona de recepció i amb una caixa de 
cristall plena de pells per exhibir. Van obrir tots els calaixos de l'oficina i van llençar el 
seu contingut al terra, el guerrer va buscar en la seva motxilla i va treure un recipient 
que contenia un dispositiu incendiari embolicat amb paper de bany d'una hora de 
retard. De cop i volta es podien veure llums brillants blaves i vermelles des de la 
finestra. El guerrer sabia que si això ho havien causat les alarmes hauria estat avisat 
per un dels dos companys que estaven vigilant. Va omplir la seva motxilla amb discos 
de l'ordinador, diapositives en color i selectes documents d'investigació que descrivien 
les subvencions per a posteriors viviseccions. En pocs minuts el cotxe de patrulla va 
marxar, igual que ho havia fet el motorista que havia parat. El guerrer va col·locar el 
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dispositiu incendiari i es va reunir amb els seus vigilants. Van regressar al pis baix de 
les oficines.  
  Abans que els guerrers sortissin per la finestra van fer un cop d'ull a l'oficina 
de l'investigador a la qual havien entrat. La placa que hi havia fora a la porta deia 
"Investigació de llet". Les guerreres, veganes, es van mirar entre elles i aleshores van 
llençar amb força al sòl tots els equips de l'ordinador i el material d'oficina que havia 
sobre la seva taula. Llavors, les dos sortiren de la finestra per la zona del desguàs i es  
posaren altra vegada les seves robes per a fer camí de retorn al campus. El conductor 
els va agafar a poca distància i en uns minuts ja estaven segures, fora del campus. 
  De tornada a la granja de pells, en la part d'investigació de la granja, un 
guerrer es va parar i es fixà en les carreteres que conduïen a la zona i en els edificis 
on dormien els cuidadors. Un dels guerrers va pujar fins a la teulada del laboratori i va 
apartar un tros de xapa de metall de la teulada i es submergí al laboratori pel sostre. 
Sense cap finestra que donés a l'exterior, dos guerrers van encendre els seus frontals 
de llum vermella per a poder veure en la foscor i van començar a llevar les frontisses 
d'una porta que conduïa al laboratori. Una cop dins, un dels guerrers va començar a 
destruir tranquil·lament tota la maquinària d'investigació, mentre l'altra buscava arxius i 
vídeos d'investigació. Tiraren àcid muriátic sobre les màquines de barreja d'aliments 
per la granja d'experimentació de visons, i sobre tots els documents i la maquinària 
d'investigació que hi havia a les oficines. En una nevera, els guerrers van trobar els 
caps d'unes trenta nútries embolicades en paper d'alumini.  
  Quan la sala del laboratori de mescles alimentàries i l'oficina d'investigació 
estaven destruïdes, van escriure missatges amb spray per Aulerich i per demés 
investigadors, inclòs el de "TORNAREM A PER LA NÚTRIA", referint-se a Alice, l'única 
nútria presa supervivent de l'experimentació, que va veure atentament com els 
guerrers de l’ALF atacaven la granja de pells. Al sortir del laboratori pel sostre, els dos 
guerrers van entrar a la granja de visons i van començar a treure totes les targetes 
d'identificació de les gàbies, però primer van anar a per un parell de visons assotats 
per la contaminació, encara sans. Van prendre "prestades" dues gàbies i hi introduïren 
allà separats als visons pel seu viatge, camí a la llibertat. L'autopista estava tancada i 
molt transitada, i impedia a les alliberadores obrir les gàbies i soltar als visons. La nit 
va començar donant pas a la primerenca llum de l'alba. El més feixuc va ser deixar a 
altres centenars de visons, així com a hurons i a nútries que sabíem que aviat serien 
enverinades. Una hores més tard, a la vora d'un remot llac, els dos visons van ser 
alliberats i van rebre el seu últim menjar de mans dels humans. Se'ls va donar un conill 
atropellat a la carretera i menjar de gat ric en proteïnes abans que se'ls deixès anar en 
el seu hàbitat nadiu, on van desaparèixer ràpidament pels matolls del llac. De tornada 
al campus de MSU, en una hora, el foc sortia de l'Anthony Hall. Els 32 anys 
d'investigació animal de Richard Aulerich desapareixien al complet, així com més de 
deu anys d'investigació sense publicar de Karen Chou. Amb aquest atac final, els 
principals destinataris i beneficiaris de la Mink Farmer Research Foundation van ser 
eliminats de forma efectiva i van haver d'abandonar la indústria de les granges de pells 
d'EEUU, que lluitava com mai per a sobreviure. Mai abans l’ALF havia eliminat amb 
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tant èxit el braç de desenvolupament i investigació de la indústria de l'abús animal i de 
la terra com ho va fer amb la MFRF. Amb aquest títol de l’ALF, amb el qual feia una 
amenaça efectiva a la indústria d'investigació d'abús animal i de la terra, les guerreres i 
els guerrers de tots els estats van començar a sentir l'arribada d'una ona de repressió 
policial, a més d'un augment en les mesures d'aplicació de les lleis i de la caça dels 
renegats de l’ALF.  
  
  

7. A LA CAÇA DELS/LES GUERRERS/ES DE L’ALF 
  
 Era una fresca i brillant matinada de primavera a l'abril del 1992 en la Vall de 
Little Applegate, al Sud d'Oregón, quan ells arribaren. Van descendir les crestes dels 
pujols i un helicòpter va aterrar sobre la graveta de la carretera escortat per quatre 
vehicles amb matrícules del govern. En aquest moment, quatre excitats agents de 
l'ATF van baixar i van córrer cap a la porta d'una cabanya propera. Van sorprendre a la 
seva única ocupant, una dona d'uns quaranta i molts anys. En els cotxes aparcats hi 
havia més agents de l'ATF que controlaven la carretera. A la recerca de respostes, els 
agents van revisar la casa de la dona i van investigar les premisses que tenien. Li van 
dir a aquella espantada dona que estaven buscant a Rod Coronado. Ella va intervenir i 
els va dir que es trobaven al lloc equívoc, que aquesta persona vivia a l'altre costat del 
riu en una cabanya amagada entre els arbres. Els agents es van aproximar fins a l'altra 
part llunyana del riu i van trobar la cabanya, que estava completament buida, només hi 
havia una ploma de falcó penjada a la porta.  
  A quinze milles d'Ashland, les antigues oficines de la Coalition Against Fur 
Farms - CAFF (Coalició en contra de les Granges de Pells) eren el primer objectiu de 
l'assetjament del FBI i de l'ATF. Després de l'atac a la CAFF, el seu portaveu, Rod 
Coronado, va començar a parlar en contra dels horrors de les granges de pells, just 
després d'haver completat una investigació encoberta que havia culminat amb el 
rescat, rehabilitació i alliberament de 60 visons, 4 gats salvatges i 2 linxs canadencs 
d'una granja de pells a Montana. Per desgràcia de Coronado i per a la sort de la 
policia, ell va ser l'únic activista que va aparèixer davant les càmeres per a donar 
suport a l'Operació Bite Back.  
  Els pares de Rod Coronado ja havien estat pressionats des del 1991, amb 
interrogatoris sobre l'amagatall del seu fill i sobre si havia organitzat activitats il·legals 
des de la seva llar. Mentrestant, els agents del FBI havien portat a terme una ordre de 
registre en la residència d'un antic membre de PETA a Maryland, registrant caixes de 
papers, mapes, material electrònic i altres coses les quals el FBI relacionava amb 
atacs planejats per l’ALF, així com retallas de premsa. Una setmana abans que 
s'executés el registre, un empleat de Federal Express (correu-vos) va deixar un paquet 
etiquetat amb un número de compte caducat, i en les investigacions també es va 
descobrir que l'adreça del remitent era falsa. El paquet estava amb l'adreça d'un antic 
membre de PETA. Dins hi havia una cinta de video en la qual apareixia l'alliberament 
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de dos visons de la granja de pells d'experimentació de la MSU així com proves amb 
caps de nútries tallades en el laboratori. El paquet també contenia vídeos robats, 
diapositives, i discs de l'ordinador de l'oficina de Richard Aurelich. Quan el FBI va 
assaltar la casa del remitent del paquet, els agents van declarar haver descobert una 
de les cases més segures de l’ALF, a més de detectors nocturns d'infrarojos i plans 
suspesos de l’ALF per a alliberar als micos de Silver Spring, campanya per la qual 
PETA havia lluitat per a aconseguir el seu alliberament legal durant deu anys. 
  En el permís de registre del FBI hi havia una llista descriptiva de materials i 
dispositius incendiaris que havien estat trobats en la OSU i en la MSU. El FBI va 
assegurar que, tal com havia detectat en el permís de registre, Rod Coronado era el 
responsable de l'atac de l’ALF a la WSU. Al setembre del 1991, un equip format per 
dos sospitosos membres de l’ALF va començar a circular, després que els dos fossin 
vistos dintre i prop de Pullman (Washington), abans de l'atac de l’ALF. Hi havia una 
recompensa per la seva captura de 35.000 dòlars i la convicció que aquells dos eren 
responsables de l'atac als subministradors de la OSU i de la NW, a més dels atacs a la 
WSU. Els Grans Jurats Federals d'Oregón, Washington i Michigan havien acordat unir 
les seves evidències per a fer acusacions contra els membres de l’ALF.  
  Els empleats de PETA que havien manegat els retalls de diari relacionats 
amb l'atac a la MSU van ser citats, així com els quals apareixien en videos i fotos de 
PETA. També va ser citat el periodista que havia entrevistat a Coronado sobre 
l'Operació Bite Back. Quan Coronado va assabentar-se que el FBI volia interrogar-lo a 
ell, va decidir que era el moment de prendre's un descans en la seva lluita contra les 
granges de pells, ja que no volia ficar-se en una llarga i costosa batalla legal.  
  Per aquella època, en la primavera del 1992, altres voluntaris de la CAFF 
van començar a ser acorralats per agents del FBI i de l'ATF. Poc després, un 
magatzem de Coronado a Ashland va ser assaltat per agents de l'ATF, qui van clamar 
haver trobat evidències que li vinculaven amb els atacs de l’ALF a  Oregón i a 
Washington, així com altres intents a Montana. A través d'escrits propis de Rod 
Coronado, en els que donava suport l'Operació Bite Back, així com altres senyals de 
presència física, es va començar a construir un cas al voltant d'ell, alhora que l'agència 
interna decidia ficar-se per força amb l’ALF i continuar les investigacions amb altres 
membres del Front. Les investigacions del FBI relacionaven a Coronado amb l'acció 
directa il·legal des del 1986, en el temps que una altra persona i ell van enfonsar a 
Islàndia dos vaixells baleners i van destruir una planta d'especejament de balenes. 
Des de llavors Coronado també havia estat arrestat a Canadà per destruir pelleteries. 
Després de saltar-se les fiances, va abandonar aquell país i va regressar a EE.UU, al 
lloc on l’ALF era més actiu, a Califòrnia.  
  En poc temps, altres activistes per l'alliberament animal a Califòrnia van ser 
citats. Un d'ells  era Jonathan Paul, un col·lega proper a Rod Coronado i, que al seu 
torn, era un dels tres homes que havien estat acusats en 1990 a Oregón, per la seva 
relació amb l'atac de l’ALF a la Universitat d’Oregón en 1986. Jonathan Paul també era 
sospitós de nombroses accions de l’ALF a Califòrnia, així com de l'enderrocament de 
les línies d'electricitat durant l’Earth Day del 1990. Paul també havia estat company en 
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les investigacions de granges de pells que van ajudar a dirigir l'Operació Bite Back. Va 
Ser sotmès a fortes pressions perquè atestés en el Gran Jurat de l'estat de 
Washington, de manera que el govern d'EEUU esperava aconseguir informació que li 
conduís a altres acusacions contra altres sospitosos guerrers de l’ALF. Quan Paul va 
al·legar el Cinquè Acte i es va negar a atestar, se li va concedir la immunitat en el 
judici; i quan després encara es negava a atestar, va ser empresonat a causa dels 
càrrecs del Jutjat. Els que creien que l'empresonament obligaria a Paul a atestar 
s'equivocaven. Paul va entrar en la presó i va romandre sis mesos amb la boca 
tancada. El seu empresonament va ser considerat més com un càstig que com una 
obligació. Durant el període que Paul va sortir de la presó, el FBI s'havia centrat en 
Rick Scarce, l'autor del llibre "Eco-Warriors", que contenia entrevistes a Rod Coronado 
i a altres membres de l’ALF. Scarce era professor en la WSU, i havia entaulat una 
amistat amb Coronado, qui li havia visitat alguna vegada en la seva casa de Pullman. 
La companya sentimental de Scarce va ser citada pel gran Jurat, on va respondre 
algunes preguntes sobre Coronado i sobre altres voluntaris de la CAFF.  
  Poc després de l'atac de l'ATF a les cabanyes de la CAFF a Oregón, els 
agents de Customs, el FBI i l'ATF van intentar de nou capturar a Coronado. En el Port 
de Santa Cruz, a Califòrnia, el vaixell de Sea Shephard per la protecció dels mamífers 
estava preparat per a partir per a la campanya contra de la pesca de xarxes 
japoneses. Les autoritats nord-americanes, enmig d'una forta tempesta, van obligar a 
parar els motors de l'embarcació. L'ATF, el FBI i els agents Customs d'EEUU van 
registrar el vaixell de forma inútil. El Sea Shephard seria novament registrat a British 
Columbia per les autoritats canadenques, ajudades per EEUU en la seva recerca dels 
fugitius de l’ALF. Rod Coronado era un consumat voluntari de l'embarcació, havia estat 
vist en el vaixell abans que aquest engeguès de Los Àngeles rumb a Santa Cruz. Més 
tard, la gerent de l'oficina del Sea Shephard Marina del Rei seria acorralada i citada 
per la seva sospitosa relació amb Coronado. Ella havia adquirit el cotxe de Coronado 
quan encara estava a Los Àngeles.  
  Arran de la informació confiscada de la casa de Maryland d'un antic empleat 
de PETA a l'estiu del 1992, el Gran Jurat va decidir investigar a Louisiana les pautes 
del pla suspès d'atacar el Delta Regional Primat Facility de la Universitat de Tulane. A 
les darreries de 1992, prop de trenta activistes havien estat citats, molts d'ells per a 
atestar sobre el seu coneixement sobre ALF.  
  El col·lectiu "Friends of Animals" a Connecticut, que havia finançat en cobert 
la investigació de la CAFF sobre granges de pells a EEUU, va cooperar totalment amb 
les autoritats. 1992 seria un any recordat com aquell en el qual dotzenes d'activistes 
alternatius, així com molts més per l'alliberament animal i moviments ecologistes 
radicals van viure en les seves pròpies carns la repressió que el FBI i l'ATF estava 
causant a aquells i aquelles que donaven suport l'acció directa dels guerrers i 
guerreres de l’ALF i d’Earth First! Malgrat la intimidació, moltes activistes afectades per 
la tempesta no es van deixar acoquinar pels feixistes del govern nord-americà en la 
primavera del 93. Dos voluntaris de la CAFF es van convertir en l'objectiu del càstig 
federal. Deborah Scout i Kimberly Trimiew van seguir el camí a presó de Jonathan 
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Paul. Rick Scarce romania en aquests moments a la presó de Spokane, Washington, 
per negar-se a atestar sobre la seva relació amb l’ALF i amb Coronado.  
  No només els activistes van ser citats en el Gran Jurat, també van cridar als 
seus pares per a declarar davant de la Inquisició. Mentrestant, els governs dels estats i 
el congrés lluitaven per treure endavant una legislació adaptada per a aquells que 
fossin sabotejats per l'ALF i Earth First! No va passar molt temps perquè tots els estats 
que fossin visitats per l’ALF tinguessin la "llei de protecció d'indústries animals", 
segons la qual qualsevol atac de l’ALF havia de ser considerat directament com un 
crim castigat amb grans indemnitzacions i fins a deu anys de presó.  
  Al juliol del 1993, una acusació federal en el districte Oest de Michigan citava 
a Rod Coronado acusant-lo  d'incendi i d'haver-se introduit en la MSU. En pocs dies, la 
cara de Coronado apareixia en la llista "dels més buscats" pel fBI, l'ATF i la US 
Marshall. Encara que el congrés i les lleis assenyalaven a l'ALF com una forta i ben 
estructurada organització, les autoritats només podien construir el cas contra 
Coronado en relació amb la seva història i amb l'acció directa il·legal. A través de la 
tàctica de caçar al peix petit per a després agafar al gran, el govern d'EEUU havia 
planejat l'estratègica decisió de col·locar totes les culpes sobre Coronado perquè 
l'evidència sorgís i dirigís les acusacions cap a altres guerrers de l’ALF.  
  Una vegada més, les forces de destrucció que atemptaven contra la Mare 
Terra i contra els seus fills els animals havien posat un preu al capdavant del guerrer 
indígena que havia lluitat per defensar els deserts i la vida salvatge de les i els 
americans nadius. 
  
  
8. L'ÚLTIMA MOSSEGADA  
  
 La majoria de la gent pensarà que amb quatre grans jurats, el FBI, l'ATF i les 
forces policials de la universitat investigant a l'ALF, a més de l'estat i el comtat, les 
guerreres s'amagarien de la llei per a sempre. L’ALF s'havia amagat, però no només 
de la llei.  

 139  

  El sol es ponia 
en un càlid dia de 
tardor, mentre tres 
figures es passaven 
entre si els prismàtics en 
un vessant dels boscos 
d'Utah per observar 
l'edifici d'investigació del 
Departament de Control 
d'Animals Nocius per a 
l'Agricultura (ADC). 
L'edifici estava situat a 
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, l'ADC ha portat a terme una guerra contra la vida salvatge 

 dentats, tirs aeris, llaços 

de registre de coiots del 1960, Knowlton descrivia una cacera 

tra les pells s'enfrontava a les autoritats i als grangers 

Milville, just al sud del campus de la Universitat d'Utah a Logan. Aquest és el major lloc 
de vivisecció de coiots a EEUU. L'objectiu no és salvar vides, sinó acabar amb elles.  
  Durant 65 anys
gràcies al suport econòmic que rep dels impostos. En el Congrés del 1931, l'ADC 
assenyala en la seva acta que "el Departament d'Agricultura està autoritzat per a 
fomentar els millors mètodes d'extermini, supressió o control,... en zones públiques o 
privades de llops, pumes, coiots, gats salvatges, gossos de pastura, etc. nocius per a 
l'agricultura o per a animals de granja, per a protegir al bestiar i a altres animals 
domèstics". Des del seu origen, l'ADC ha estat responsable de l'assassinat de 
centenars de milers d'óssos negres, marrons, de guineus vermelles, falcillots, de llops 
grisos, pumes, gats salvatges, linxs, jaguars, visons, alços, antílopes, cabres 
salvatges, cérvols de cua negra i blanca, búfals i coiots. 
  Les tàctiques inclouen cianur sòdic, ceps
estranguladors, gàbies parany, gasejaments en caus, llaços per a potes i una multitud 
de verís que solen matar a milers d'espècies que no són "l'objectiu". Tot això pel 
benefici de la indústria ramadera. El director de les investigacions de l'ADC sobre 
l'erradicació de coiots és Frederick Knowlton, i al seu torn presideix el Centre 
d'Investigació de Depredadors en Millville, l'oficina central dels quals està en la 
Universitat d'Utah. L'objectiu de les investigacions de Knowlton és controlar les 
poblacions mitjançant verís, paranys i rastrejos utilitzant isòtops radioactius. Knowlton 
ha emprat els seus últims trenta anys a contribuir directament amb la mort de desenes 
de milers de coiots.  
  En el llibre 
aèria en la que es van matar a dues coiots que intentaven fugir. Després de baixar a 
terra per a recollir els cossos, Knowlton comenta que un d'ells només tenia dues potes, 
ja que les altres dues havien estat seccionades en ceps leghold. En les ments i en el 
cor del poble coiot existeix un dimoni; es diu Frederick Knowlton. L'ADC ha anat 
deixant un rastre de destrucció ambiental i animal durant anys. La mateixa destrucció 
de la qual havien estat víctimes els indis nadius d'Amèrica l'estava patint la vida 
salvatge per culpa de l'ADC.  
  Mentre la guerra con
en extrema alerta vermella, en les Muntanyes Rocoses tenia lloc un consell de l’ALF 
per a debatre les següents campanyes d'escamot. Guerrers de tres cèl·lules distintes 
posaven de manifest la necessitat de respondre a la repressió amb un augment 
d'accions en defensa de la vida salvatge, en lloc d'amagar-se. Al consell, reunits al 
voltant de la foguera, es van passar a la llum del foc documents que revelaven els 
experiments de Knowlton. D'altra banda, amb la policia federal arreu els atacs futurs 
havien de realitzar-se amb molta rapidesa. El nostre nombre ja era massa reduït com 
per a arriscar la pèrdua d'un/a sol/a guerrer/a. Mentre la lluna plena queia sobre el 
campament, cada guerrera expressava la seva opinió sobre el camí cap a la guerra o 
la retirada. Quan tots havien parlat, una última veu recomptà les generacions de mort i 
destrucció causades per l'ADC. Recordà també l'impacte que ha produït sobre els 
pobles animals que un dia van caminar lliures per aquestes terres. Es va escoltar el 
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totes direccions 

eien 

carrers, ficats en 

per a extreure la silicona dels 

 una acció ofensiva, sinó 

 a la ciutat, l'ATF i el FBI treballaven vigorosament a contra 
rellotge per a impedir la possible amenaça d'una acció com la qual anava a tenir lloc. 

cant d'un coiot en la distància. L'eco que va produir als cors dels guerrers els va fer 
estremir-se. S'havia decidit que el camí a seguir seria el de la guerra. Com diu un vell 
refrany anglosaxò de l’ALF, "la decisió és tan important com els fets".  
  Al mes posterior, les membres de l’ALF es van dispersar en 
per a reclutar a guerrers disposats a participar en aquest atac massiu. Mentrestant, un 
grup d'activistes vestits de camuflatge havien acampat a Utah, en les proximitats de 
l'edifici Predator Resarch Facility -PRF (Centre d'Investigació de Depredadors), per a 
passar les nits observant els moviments d'estudiants i d'investigadors. Durant una de 
les primeres nits van escoltar un soroll que es va acabar fent habitual. Cada nit, els 
coiots salvatges de les muntanyes properes cantaven les seves cançons nocturnes, la 
majoria dels vuitanta coiots engabiats els responien a l'uniso amb laments de cors 
partits. La primera vegada que aquests cants van penetrar en els cors de les guerrers 
amagades, llàgrimes de ràbia i tristesa van ennuvolar la vista a través dels prismàtics, 
mentre prometien venjar-se pels coiots que estaven morint en les gàbies de sota. 
  Al campus de la Universitat d'Utah, a Logan, uns guerrers que es f
passar per universitaris estudiaven la zona de l'oficina de Knowlton, situada just a 40 
metres de la policia universitària en un atzucac. A l'octubre, les guerreres ja estaven 
preparades per a l'atac. En un canó allunyat del centre d'investigació es trobaven 
reunits deu guerrers i guerreres, cada una amb el seu informe nocturn. Quatre duien 
sudaderes universitàries, motxilles i sabatilles d'esport, mentre que uns altres duien 
calces militars, jaquetes de camuflatge i calçat i pantalons d'un sol ús de muntanya. 
Els dos restants duien vestimenta normals. Ells eren els conductors.  
  Les guerreres es van repartir els mapes topogràfics i de 
bosses hermètiques impermeables, i van agafar suficients diners per si calia dividir-se 
en cas de fugida. Els conductors van interceptar les converses de la policia. A més, 
tots els grups estarien en contacte a través de walkie talkies, i les notícies serien 
transmeses entre els guerrers en cas de necessitat.  
  A l'equipatge d'un guerrer hi havia líquid 
cristalls i uns dispositius incendiaris per a l'oficina de Knowlton.  Un altre carregava 
cisalles, alicates per a tallar filferro i guants gruixuts per als molts forats que haurien 
d'obrir en les tanques i en les gàbies dels coiots. El guerrer encarregat de vigilar duia 
uns prismàtics, un telescopi i un llibre d'astronomia, de manera que si era descobert 
diria que només estava mirant les estrelles. Un altre dels equipatges portava un altre 
dispositiu incendiari, petites llanternes amb lent vermella i un joc de eines que s'usaria 
per a entrar a l'edifici d'investigació de depredadors (PRF).  
  Hi havia quelcom nou en aquesta acció. No era
defensiva. No només en benefici dels coiots, sinó també dels guerrers. El nostre 
moviment estava sent atacat i la llibertat animal i humana estaven en situació de 
contingència. Aquesta acció era necessària per a demostrar als nostres enemics que 
l’ALF no retrocediria.  
  Lluny d'aquí,
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 universitària. La nit del 24 d'octubre, dos ciclistes van lligar les 

l seu cos i utilitzà la ventosa per a llevar-lo. En una 

Les llargues nits de reconeixement havien fet que els guerrers se sentissin 
sentimentalment vinculats als coiots engabiats. A l'aire lliure, molts d'ells havien nascut 
en la natura i havien pogut gaudir d'una llibertat que la resta no havia pogut 
experimentar. Cada nit els guerrers escoltaven els seus plors, i algunes vegades 
podien veure coiots als quals no se'ls alimentava durant quatre dies, per a forçar-los 
així a prendre l'aliment enverinat que els donaven després.  
  En la zona es podien veure reformes innecessàries que feren per a 
justificar els fons que rebien. Si una agència del govern 
que se li assignen, a l'any següent se li assignarà menys diners. Un dia es va 
poder veure a Knowlton en persona dirigint les obres, mentre els coiots donaven 
tornades en cercle dins de les gàbies properes a ell.  
  El nostre atac se centraria en l'edifici i en el recinte exterior, on mantenien a 
més de quaranta coiots. Hi havia una altra zona a
almenys quaranta coiots més, però estaven massa prop de la casa del vigilant nocturn. 
Potser si no estiguessin en alerta a causa de les últimes accions de l’ALF el risc seria 
menor. Però en aquestes circumstàncies suposaria posar en perill tota l'acció i la seva 
part més important: la destrucció de l'edifici. En ell, fàcilment podien tornar a ficar nous 
coiots, així que no es podien córrer massa riscos.  
  En la majoria de les accions de l’ALF, els sentiments d'alegria solen diluir-se 
per la ràbia i la frustració d'haver de deixar anim
acabava bé, la destrucció del laboratori, juntament amb les investigacions del Knwolton 
es traduiria en innombrables vides salvades que anaven a ser utilitzades pels 
experiments de l'ADC.  
  Al campus universitari també intentaríem atacar l'oficina de Knowlton, davant 
dels nassos de la policia
seves bicicletes a l'aparcament del campus i es van dirigir a l'oficina de la policia, prop 
del pati que donava a l'oficina de Knowlton. En una de les motxilles intorduïrem una 
ràdio connectada a un escàner amb el qual un tercer vigilant havia interceptat la 
freqüència de la policia. Es van col·locar en una bona perspectiva de la sala policial, un 
activista va aixecar el polze i l'altre va entrar al pati sense sortida i es dirigí a la finestra 
exterior de l'oficina de Knowlton. 
  Després de posar-se un mono fosc, l'activista sostreié el marc d'alumini de la 
finestra, recolzà el cristall sobre e
missió prèvia de reconeixement, un "estudiant" havia colpejat el cristall amb la suficient 
força com per a poder activar qualsevol alarma que hi hagués. Després es va allunyar 
esperant una resposta. No va aparèixer. La finestra no tenia alarmes. Després de 
extreure el cristall , l'activista introduí amb cura la seva motxilla i entrà. Va treure de la 
seva motxilla tot el material del dispositiu incendiari i la va omplir amb discos i amb 
documents de Knowlton. Després amuntonà quaderns, llibres i altres materials 
combustibles a la taula, on estava preparat el moment per a activar el dispositiu. El 
guerrer va col·locar les piles de nou volts, va ajustar les peces i va observar que tot 
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estava correctament. Feu un ultím cop d’ull a l'oficina d'un home la carrera professional 
del qual estava basada en l'extermini d'una espècie.  
  No s'havia rebut cap veu d'alarma per la rà
cinc minuts després d'haver entrat en l'oficina l'activista fugia amb els discos i altres 
documents. Després de desfer-se del mono, va passar per la posició del vigilant, a 
només trenta metres de l'oficina de la policia. Els dos guerrers van caminar cap a les 
seves bicicletes i amb elles van desaparèixer en la nit.  
  Mentre, l'oficina de Knowlton era visitada, si
índia a través d'una clariana del bosc que arribava fins a la tanca de l'edifici 
d'Investigació de Depredadors, també cap a on estaven les gàbies amb coiots. El cel 
estava replet d'estrelles. Mentre els guerrers s'acostaven a la tanca més llunyana, el 
vigilant es dirigiria a una punta, on establiria contacte amb l’altre vigilant en el vehicle 
que agafava i deixava als passatgers. Després de pujar el vessant, el vigilant podia 
observar tots els camins que conduïen a l’ADC, així com la casa del treballador que 
vivia aquí i les gàbies dels coiots. Abaix, cinc guerrers esperaven que el sisè acabés 
d'obrir un forat a la tanca exterior per a poder entrar. Una vegada dins, els guerrers es 
van dividir en dos grups, un alliberaria als coiots mentre l'altre saquejaria el laboratori.  
  Dos guerrers es van acostar al PRF. Després de saltar l'última tanca, els 
activistes estaven ficats fins al fons en el recinte de l’ADC, i a un tir de pedra de la 
finestra del treballador que dormia allà. S'havia fet una prova d'alarma en una petita 
finestra d'un bany per a comprovar que era segura. Ara els guerrers estaven allí, 
llevant l'estructura i el cristall.  
  Es feia massa soroll p
estudiar altres vies d'entrada més silencioses. De sobte, com si s'haguessin posat 
d'acord, els coiots van començar a aullar i a plorar, amb un so prou alt com per a poder 
treure el cristall del marc.  
  A l'entrar-hi, els guerre
ceps i cartells de "no donar per a menjar" fora del bany del laboratori. De grapes, un 
guerrer anà directe al centre estructural del laboratori; mentre l'altre reunia més discos 
de l'ordinador i diapositives. Els dos guerrers podien haver passat hores recollint 
documents del centre, però el temps no els sobrava. Després que les cintes robades a 
Michigan fossin recuperades i s'enviessin a llocs segurs, es va decidir no només fer-se 
amb la investigació del PRF, sinó també destruir-la.  
  Es va col·locar el dispositiu incendiari entr
esbossosesbóssos de l'escriptori i altres materials de fusta. Els guerrers van activar el 
dispositiu i van sortir ràpidament de l'edifici. El dispositiu incendiari del PRF estava 
programat per a encendre's al mateix temps que el de l'oficina de Knowlton.  
  Els dos guerrers van regressar en silenci als corrals dels coiots 
reagrupar amb els altres tres per a fer junts els forats. Cada una de les guerreres duia 
unes cisalles, i emocionades observaven com els coiots s'apropaven a la tanca i 
excavaven a l'altre costat al mateix temps que ells la tallaven, només a pocs 
centímetres dels coiots en un intent evident d'accelerar el seu alliberament. Els coiots 
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tres coiots, i els investigadors van ser ràpids a 

sortien del corral pels forats, ràpids en seguir-se els uns als altres per a dirigir-se cap a 
les muntanyes, on podien escoltar als altres coiots que els cridaven.  
  Al mateix instant que els cinc guerrers tallaven la tanca 
veure's a grups de dos o tres coiots que escapaven del corral i corrien cap a la llibertat. 
Quan es va buidar l'últim corral, els guerrers van regressar en fila índia cap als pujols. 
En aquest moment, es van ajuntar de nou amb el vigilant en el punt que havien acordat 
retrobar-se perquè el conductor els recollís, així que els sis guerrers van caminar 
silenciosament cap al mateix camí pel qual havien entrat. El cel estava molt estavellat, 
s'escoltaven els cants dels coiots que desapareixien per les muntanyes salvatges.  
  Amb la primera llum de l'alba al cel nocturn, els dispositius incendiaris
desencadenaven tant en l'oficina de Knwolton de la Universitat d’Utah com al PRF. Al 
campus, no hi havia passat molta estona abans que la policia s'adonés del fum que 
sortia de l'Edifici de Recursos Naturals i apagués ràpidament el foc, però no sense 
deixar que anys d'investigació desapareguessin entre el fum. La pròpia aigua dels 
bombers havia causat molts d'aquests danys. Alhora que en el campus els bombers 
extingien les flames de l'oficina de Knowlton, va arribar el crit del vigilant per a informar 
que el PRF estava en flames. Quan els bombers van arribar a la instal·lació més de la 
meitat del laboratori estava totalment destruït. Una setmana després, es va determinar 
que tota l'estructura era insegura i el laboratori es va demolir per complet. Al gener del 
1993, Fred Knowlton encara demanava als comisionaris de Planificació del comtat que 
li concedissin un edifici provisional per a construir un nou laboratori. Totes les 
investigacions del Centre d'Investigació sobre Predadors de la USDA havien arribat a 
la seva fi.  
  Pe
de cadàvers de coiots contaminats amb elements radioactius en uns experiments a 
Nou Mèxic. Quan ell va negar l'acusació, l’ALF va facilitar un informe d'investigació 
amb la pròpia memòria que Knowlton havia enviat a altre investigador, en la qual 
admetia que no havia obtingut el permís necessari abans d'enterrar els cadàvers, 
subjectes de les seves investigacions.  
  Mai es recuperarien els trenta-
expressar la seva preocupació per que aquests animals no sobrevisquessin a la 
natura. Però nosaltres ho sabíem millor, no? Escapant de les càmeres de tortura del 
laboratori de Knowlton, aquella nit els coiots fugitius no veurien a sis figures baixar pel 
camí de la muntanya, sinó que veurien a sis guerrers dels coiots salvatges que no 
s'havien oblidat dels seus germans i germanes de quatre potes. Dies després, en una 
remota i amagada foguera de victòria cremaven, igual que ho havia fet l'oficina de 
Knowlton, els discs de l'ordinador que l’ALF havia confiscat del seu laboratori. Una 
vegada més, l’ALF havia demostrat que el que no s’havia pogut arribar durant anys de 
protesta s'havia aconseguit amb un grapat de guerrers amb cors valents. Ara era el 
moment d'esperar que unes altres seguissin el nostre camí.  
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9. OPERACIÓ BITE BACK: EPÍLEG 
  

Després de les cendres del PRF van arribar les represàlies del FBI, així com 

Poc després que Paul fòs posat de nou en llibertat, Rick Scarce va ocupar el 

 emprant al Gran Jurat per a acorralar a un moviment 

e que en 1993 i 1994 els guerrers de l’ALF van ser 
ollits p

 
 
 
 

 
els esforços d'altres grups d'interès que van organitzar els vivisectors i els grangers per 
a exigir una treva dels atacs de l’ALF sobre els seus negocis. Dues setmanes després 
de l'atac a Utah, Jonathan Paul va ser arrestat per desacatament a quatre càrrecs de 
no facilitar informació als Grans Jurats Federals que ara s'havien convingut a Oregón, 
Washington, Michigan, Louisiana i Utah, tots a la caça dels guerrers i les guerreres de 
l’ALF.  
  
seu lloc. Quan Scarce va sortir també amb la boca tancada, li van seguir Deb Stout i 
més tard Kim Trimiew. Era el mètode amb que els investigadors empraven els 
processos del Gran Jurat per a intimidar als activistes i perquè donessin informació 
sobre l’ALF, ja que existien escasses evidències físiques per a acusar a altres 
persones a part de Coronado.  
  Es pot dir que s'estava
polític, però amb atacs de l’ALF com l'Operació Bite Back el govern federal podia 
legitimar la seva caça de bruixes com investigacions de "seriosa activitat criminal". Les 
autoritats d'EEUU van començar a cooperar amb les autoritats canadenques que 
estaven portant a terme les seves pròpies investigacions de l’ALF, després que 29 gats 
haguessin estat rescatats de la Universitat d’Alberta. Un dels activistes que va donar 
aquell atac havia atestat després en contra de l’ALF, i aviat es va emetre una ordre de 
búsqueda i captura cap a David Bárbarash, un conegut i antic membre de l’ALF, així 
com de Darren Thurston, un altre activista de l’ALF. A principis del 1994, David 
Bárbarash va ser capturat a Scotts Valley, Califòrnia, quan abandonava la casa de 
Jonathan Paul. Ell era un conegut col·lega de Coronado, i havia estat sota vigilància 
federal des que havia sortit de la presó. Bárbarash fou aviat extraditat a Canadà per a 
enfrontar-se als càrrecs de l’ALF a Alberta. Passaria al voltant de 20 mesos a la presó 
pels seus "crims" de rescatar a gats destinats a la mort a les mans dels vivisectors, 
com ho faria Darren Thurston.  
  Seria agradable creur
ac er gent d'alliberament animal i altres moviments ecologistes radicals quan el 
Govern Federal anava a la seva caça, però aquest no era el cas. Mitjançant 
l'assetjament, la pressió i l'empresonament d'activistes innocents el FBI va portar a 
terme una reeixida cadena entre l’ALF i els seus anteriors seguidors. Molts activistes 
estaven comprovant les conseqüències de donar suport a l’ALF, i d'un en un s'estaven 
tornant insegurs i temerosos d'oferir ajuda als activistes de l’ALF que estaven en 
búsqueda i captura. Igual que en les clàssiques tàctiques de divisió i conquesta, el 
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10. LA CAPTURA DE ROD CORONADO 
  

El 28 de setembre del 1994, Martín Rubio estava alimentant als seus animals 

ado. Els 

 
llarga batalla judicial amb els advocats d'EEUU, el FBI i els agents de l’ATF, en la qual 

Govern d'EEUU castigava als legítims moviments per l'alliberament animal i altres 
lluites, així com a activistes d’Earth First! amb la intenció de, tornar a tota aquesta gent 
en contra de l’ALF mitjançant aquesta tàctica. Aquest mètode havia tingut èxit amb 
altres moviments de resistència en contra de les polítiques nord-americanes. Només 
seria una qüestió de temps abans que la pressió exercida sobre els seguidors de 
l’ALF, sobre els activistes i les seves famílies tragués a bord informació que conduís a 
l'arrest de les guerreres i guerrers de l’ALF. 
   
  
 
 
 

 
en la Reserva Índia dels PasquaPasqua Yaqui, als afores de Tucson, Arizona, quan un 
cotxe de policia de la tribu es va aturar enfront la seva casa. Un oficial de raça 
caucàsic es va aproximar a Rubio i li va demanar que l’acompanyés per a auxiliar a un 
falcó de cua vermella que havien trobat ferit i que estava en l'estació de bombers. La 
seva petició no era estranya, ja que des que Rubio havia arribat a la reserva feia dos 
anys, havia participat en molts projectes comunitaris i el seu compromís amb els 
animals era molt conegut. A l'entrar en l'estació de bombers de la Reserva, uns dotze 
agents del FBI, de l’ATF i d’US Marshals van assaltar a Rubio. Rod Coronado havia 
estat capturat. Etiquetat com "armat i perillós", malgrat que una investigació de l’ATF 
havia revelat que no posseïa cap arma de foc. Coronado havia estat vivint 
pacíficament amb la tribu dels seus orígens. Organitzava activitats per als joves de la 
seva comunitat i participava en l'organització alternativa Student Environmental Action 
Coalition (Col·lectiu Estudiantil d'Acció Ecologista) i en grups pels drets humans, així 
com en projectes per a preservar la cultura de la tribu PasquaPasqua Yaqui.  
  Una trucada anònima va permetre a la policia la captura de Coron
amos de granges de pells, taxidermistes, caçadors d'animals grans i vivisectors havien 
pagat 22.000 dòlars al xivato. La llibertat sota fiança va ser rebutjada, i durant la 
primera setmana de novembre Coronado va ser extraditat a Michigan per entrar a una 
doble acusació relacionada amb l'acció de l’ALF en la MSU. Els seus propis escrits i 
entrevistes van ser les proves emprades per a acusar a Coronado, aparegudes en les 
notícies i en les quals expressava el seu suport a l'Operació Bite Back. També es van 
emprar enregistraments de les seves converses telefòniques i un rebut de la Federal 
Express, trobats en una caixa que havia en l'oficina del vivisector de la MSU, Aulerich, 
de la qual s'havien robat documents d'investigació. Les anàlisis d'escriptura també 
apuntaven que les paraules escrites a l'etiqueta coincidien amb la lletra de Coronado.  
  A principis de desembre, a Coronado se li concedí una fiança, després d'una
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cusació

struir-lo, es va veure que era 

de la perifèria i agrícola, 

ons per a 

l'a  demanava que romangués detingut, basant-se en el fet que era un fugitiu 
d'alt risc i encara fugitiu de la justícia per haver realitzat accions il·legals en altres tres 
països, Canadà, Islàndia i Dinamarca. La seva fiança es va fixar en la increïble xifra de 
650.000 dòlars. Just abans de la seva posada en llibertat de la custòdia federal, se li 
va oferir a Coronado un acord per part del fiscal en el qual se li proposaven els mínims 
càrrecs menors per un crim d'un màxim de 18 mesos de sentència. La condició era 
acceptar atestar contra la persona que el va enviar a Michigan per actuar com a part 
de l’ALF per a robar materials. Coronado rebutjà rotundament l'oferta i més tard va ser 
posat en llibertat sota fiança. En un mes, es va engegar una acusació suplantada de 
set càrrecs que l’acusaven d'organitzar tota la campanya de l'Operació Bite Back, 
malgrat que el FBI i l’ATF sabien que moltes altres persones havien participat. 
L'acusador federal va pensar que si tot el pes de l'acusació queia sobre Coronado, 
probablement es veuria coaccionat a atestar per a lliurar-se d'una condemna d'entre 10 
i 12 anys de presó si es demostrava la seva culpabilitat. 
  Una altra de les proves era un paper mecanografiat fet xixines que s'havia 
trobat en el traster de Coronado a Oregón i que, al recon
una petició de fons per a portar a terme atacs de l’ALF. Aquesta era la més 
incriminatoria. També es van emprar cintes amb converses telefòniques de Coronado 
que el situaven prop dels llocs atacats durant els dies de les accions. A més, els 
investigadors federals havien descobert les empremtes dactilars de Coronado en un 
museu buit del que s'havia robat un periòdic de la Setena Cavalleria del Camp de 
Batalla de Little Bighorn. Després del robatori, un comunicat de premsa demanava la 
devolució dels objectes sagrats exposats, i també es va col·locar en el museu un 
cartell que informava de la perspectiva indígena del "Custers Last Stand". L'acusació 
va amenaçar amb iniciar un altre procés amb càrrecs separats a Montana. Els càrrecs 
també esperaven utilitzar unes proves d’ADN de la saliva de Coronado trobada en una 
burilla de cigarret que s'havia emprat en un dispositiu incendiari – per a alentir 
l'incendi- que no havia funcionat en la Fur Breeders Co-op (Cooperativa de criaderos 
d'animals de pells) en Sandy, Utah, al setembre del 1991.  
  El cas judicial tindria lloc en el districte Oest de Michigan, el que significava 
que els membres del jurat pertanyerien a les zones 
especialment a barris de blancs acomodats. L'acusació federal havia decidit jutjar a 
Coronado a Michigan, lluny de la zona oest d'EEUU, on es considerava que els jurats 
eren massa liberals, i també lluny de Washington, on el FBI i l’ATF estaven sent 
durament criticats per haver assassinat en aquest estat a Vicky Weaver i al seu fill, 
Ruby Ridge, en una redada portada a terme pels oficials d'ambdós cossos.  
  El dilema de Coronado era que si anava a judici hauria de donar al jurat una 
raó convincent de per què havia escrit una carta en la qual demanaven f
finançar atacs a granges pelleteres i per què sempre estava prop dels llocs atacats per 
l’ALF just abans de les accions, alhora que afirmés i atestés, mentint descaradament, 
que no era un membre de l’ALF. També sabia que, sens dubte, l'acusació li 
preguntaria sobre la seva relació amb altres activistes. Qualsevol negació de fets, 
coneguts ja pel fBI, podria costar-li més càrrecs i perjuris, i a més facilitaria informació 
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e el jutjaven per delictes que es negava a condemnar, era gairebé una 
idència

m per 

podria donar molta publicitat a 

al Govern que podria ser utilitzada per a acusar a altres persones. Coronado sempre 
es va sentir obligat a acceptar la responsabilitat de les seves pròpies accions. La 
història de la resistència indígena i el moviment ecologista a EEUU havien ensenyat a 
Coronado a no esperar mai justícia per part d'un sistema judicial que afavoria a les 
grans empreses i a la propietat privada per sobre del mediambient, els animals i les 
indígenes.  
  Un indígena americà, jutjat per un jurat els components del qual eren tots 
blancs, i qu
ev  que la presó fos la seva destinació. Sense esmentar el risc que cridessin a 
atestar a altres activistes, el que suposaria un esquer per a aconseguir informació i que 
tindria com a conseqüència noves sentències sobre gent sospitosa de pertànyer a 
l’ALF. Mentrestant, la indústria agrícola i biomèdica demanava el cap de Coronado 
perquè servís com advertiment per a altres guerrers de l’ALF que romanien en llibertat. 
Els advocats de l'acusació que duien el cas tenien com a principal objectiu la 
condemna de Coronado, oblidant-se dels altres casos que tenien fins que ho 
haguessin aconseguit. Fou en aquest moment quan l'acusació, una vegada més, va 
informar a Coronado que si atestava en contra les demés membres de l’ALF rebria una 
sentència màxima de 18 mesos, de la qual només hauria de complir 8 mesos, i 
s'oblidarien de tot. Coronado tornà novament refusar l’oferta. En comptes d’això, va 
començar negociacions amb el fiscal per a evitar anar a judici. Estava disposat a 
atestar sobre el seu propi paper en l’ALF, però es negava a incriminar a altres.  
  Al març del 1995 es va signar un acord en el qual Coronado es reconeixia 
culpable de dos càrrecs, per incitar i participar en l'incendi de la MSU, així co
rebre els materials robats de l'acció. També va rebre un càrrec per la destrucció i 
robatori d'una propietat del Govern, el periòdic de la Setena Cavalleria. A canvi, va ser 
absolt de qualsevol acusació federal d'aquells estats que estaven portant a terme 
investigacions sobre l’ALF i es va acordar que mai seria citat, preguntat o acusat per 
càrrecs relacionats amb l'Operació Bite Back. Una part específica del pacte consistia 
que no se li demanaria atestar contra altres activistes.  
  Alguns activistes dintre del moviment per l'alliberament animal no van trigar a 
criticar a Coronado per evitar anar a judici, ja que això 
l’ALF. Altres, inclosos molts anglesos que donaven suport a l’ALF, creien que 
Coronado havia d'atestar breument i sense comprometre a ningú, per a així obtenir 
una sentència petita. A molts els va semblar fàcil dir el que Coronado havia de fer, 
però pocs de nosaltres podem dir el que faríem en cas d'enfrontar-nos a una sentència 
que podria costar-nos fins a 12 anys de presó. No hi ha dubte que Coronado ha 
demostrat que és molt més útil per a la terra i per als animals fora de la presó que en 
ella. Qualsevol persona que es disposi a criticar a Coronado hauria de preguntar-se 
primer a si mateixa per què no van donar suport a l’ALF durant l'Operació Bite Back, 
per no parlar de per què no van participar llavors o ara en accions de l’ALF. Moltes 
dels quals pertanyíem a l’ALF sabíem que l'única cosa que separava al FBI de l’ATF 
era la falta de voluntat de Coronado per a atestar sobre el seu paper amb altres 
membres de l’ALF. La raó per la qual els advocats de l'Estat s'havien centrat tant en 
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 sala del tribunal plena de vivisectors i agents del FBI i de l’ATF, 

t-li per què estava disposat a 

11. FINS QUE L'ÚLTIMA GRANJA DE PELLS SIGUI REDUÏDA A CENDRES... 

ls 
legraren amb el començament d'una llarga sentència de presó per al conegut 
errer d

aquest cas no era perquè pensessin que ell era el responsable de l'Operació Bite Back 
-existien proves físiques que evidenciaven que ell només era un dels integrants-, sinó 
perquè pensaven que Coronado estava disposat a donar veu a un moviment que en 
aquests moments amenaçava a les multimillonàries indústries de l'explotació animal i 
de la destrucció de la terra, a través d'uns mitjans sobre els quals el Govern d'EEUU 
no tenia cap control.  
  El 2 d'agost del 1995, Coronado va ser sentenciat a 57 mesos a la Presó 
Federal, enfront d'una
després que el jutge escoltés el devastador impacte que l’ALF havia tingut en el gremi 
de l'experimentació animal. El jutge va comparar a Coronado amb aquells que havien 
fet explotar les bombes en la ciutat d’Oklahoma. A pesar que coneixia la "rehabilitació 
comprovada" de Coronado durant els dos anys de servei social en la Reserva 
PasquaPasqua Yaqui, el jutge va assenyalar que era necessària una dura sentència 
perquè servís d'exemple i de dissuasió a aquells amatents a trencar les lleis per allò 
que creien. El jutge es va negar a concedir-li a Coronado una sentència petita, basat 
en la seva pròpia idea de responsabilitat, pel fet que l'acusat es negava a cooperar 
amb les forces d'aplicació de la llei. Aquest fet en concret va suposar que Coronado 
hagués de complir 18 mesos addicionals. A més dels quatre anys i mig de presó, el 
jutge va ordenar a Coronado a pagar immediatament 2,5 milions de dòlars 
d'indemnització a les víctimes de l'Operació Bite Back.  
 Per a fer encara més ferida, els advocats de l'Estat van escriure una carta a 
Coronado l'endemà següent de la sentència preguntan
protegir a membres del moviment per l'Alliberament Animal que ni tan sols li havien 
mostrat el seu recolzament en la sentència. Les úniques persones que van assistir a la 
sala del tribunal per a donar-li suport foren els seus pares, membres de la Tribu 
PasquaPasqua Yaqui i de People of Colour Caucus (Gent de Color Caucàsic), 
pertanyent a la Student Environmental Action Coalition (Coalició Estudiantil d'Acció 
Ecologista). Tanmateix, Coronado rebutjà aquest últim oferiment i fins al 1999 va ser 
un presoner de guerra del Govern d'EEUU, el qual continuava la seva hostilitat contra 
la naturalesa i els animals. El 2 de setembre, Coronado es va lliurar a la Presó Federal 
de Safford, Arizona, i es va convertir en el primer guerrer de l’ALF, en la història 
d'EEUU, a ser condemnat a una Presó Federal per portar a terme accions en benefici 
de la terra i dels animals.  
  
 

  
 
s’a

Al setembre del 1995, els amos de granges de pells i els agents federa

gu e l’ALF, Rod Coronado. Presumint que la columna vertebral havia estat 
desarticulada, els agents del FBI i de l’ATF s’envaniren que, des que Coronado havia 
estat arrestat, l’ALF havia realitzat molt poques o cap acció contra la indústria de les 
pells.  
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una cèl·lula de l’ALF que estava creixent allí. Van tenir molt poc èxit amb 

enys mort. Com un fénix ressuscitat de les seves cendres, 

 recompensa de 50.000 dòlars a aquella 

erò la veritat és que pràcticament totes 
 pobla

  Els detectius federals s'havien marxat a Syracuse, Nova York, per a arrencar 
d'arrel 
aquesta xarxa local de joves activistes compromesos. L’ATF havia enviat un missatge 
a través de l'advocat de Coronado a Michigan per informar que les tàctiques reeixides 
de la Coalition Against the Fur Trade -CAFT (Coalició en contra del negoci de les pells) 
a Memphis, Tenesse, estaven sota vigilància. La seva posició de compromís total en la 
lluita contra el comerç de les pells i el seu indubtable suport a l’ALF l'havia convertit en 
el mateix tipus d'amenaça que la Coalition Aganist Fur Farms (CAFF) de Coronado a 
principis dels noranta.  
  Contràriament al que el FBI hagués desitjat que la gent pensés, l’ALF estava 
de qualsevol manera m
l’ALF va atacar quatre granges de pells per a alliberar a guineus i visons de les seves 
gàbies, l'hivern del 1995, temporada pelletera en la qual els animals són assassinats i 
espellats. A l'octubre del 2004, 2.400 visons van ser alliberats en la granja de visons 
de Dargatz, a Chilliwack, British Columbia. Els visons van marxar als boscos dels 
voltants. Era el primer gran alliberament a Amèrica del Nord reclamat per l’ALF. En 
menys d'un mes, l’ALF va atacar de nou. Aquesta vegada van alliberar a 4.000 visons 
de la granja pelletera de Rippin, a Aldergrove, British Columbia, tot i que, a causa del 
primer alliberament, els grangers de la zona havien contractat a una empresa de 
seguretat que patrullés el lloc. Com que encara no havien acabat el treball per a ajudar 
als seus iguals de Canadà, els guerrers de l’ALF americans van donar el cop als afores 
d’Olimpia, Washington, amb l'alliberament aquella mateixa setmana de 200 visons de 
la granja de Clarence Jordan. Aquestes mateixes guerreres eren perseguides des de 
l'any 91. A les acaballes del 1995, també van ser alliberats de les seves gàbies 30 
guineus d'una granja de pells de Tennesse.  
  Poc després dels atacs, la Canada Mink Breeders Association (Associació de 
Criadors de Visons de Canadà) va oferir una
persona que donés alguna informació que permetés dur a la presó als activistes de 
l’ALF. Molts dels visons alliberats van ser recapturats, però tanmateix diversos 
centenars van assolir escapar. Els danys econòmics causats en les granges de pells 
no només s'amiden per la pèrdua de visons, sinó també per la confusió causada quan 
els sementals es barregen amb aquells animals que seran assassinats i espellats. Un 
cop que un visó ha sortit de la seva gàbia és gairebé impossible distingir-lo dels altres. 
D'aquesta manera, es perden anys de cria selectiva i el granger ha de començar de 
nou a separar els visons que serviran per a la cria, en funció de les característiques del 
seu pellatge i de la qualitat de la seva pell. A més, els atacs es van portar a terme pocs 
dies abans que comencés la temporada de "despellejament", una temporada decisiva 
per a mantenir o enfonsar una granja de pells.  
  Els grangers van assegurar que els visons criats en granges tenien molt 
poques possibilitats de sobreviure en llibertat, p
les cions de visons d'Islàndia i Anglaterra procedeixen de visons escapats de 
granges de pells. També a Amèrica, a Escandinàvia i a la Unió Soviètica, les 
poblacions de visons salvatges tenen el seu origen en visons que, per distracció, van 
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l'alliberament de 200 

omiadar a diversos treballadors. La indústria 

es cansaven més dels mitjans reformistes, menys 

s probablement la tàctica més efectiva per a tancar els 

aconseguir escapar de les granges. En l'acte més pur d'alliberament animal i de 
protecció del medi ambient, els activistes d'Amèrica del Nord poden colpejar durament 
la indústria pelletera al mateix temps que ajuden a reintroducir un depredador nadiu, la 
població del qual ha estat reduïda, de nou al seu hàbitat natural.  
  L’any 1996 va començar amb una altra acció de l’ALF en la granja de Bob 
Zimbal, als afores de Seboygan, Wisconsin, aquesta vegada amb 
visons reproductors. Després de l'acció de gener, just abans de començar la 
temporada de la producció de pell de visó, la Comissió Pelletera d'EEUU va pujar la 
recompensa a 70.000 dòlars per a aquell que aportés informació que permetés 
empresonar a activistes de l’ALF, tant a Canadà com a EEUU. Sense sentir-se 
intimidats per la nova investigació internacional sobre l’ALF, ni per la recompensa de 
70.000 dòlars, els guerrers van atacar una altra granja de visons a l'abril del 1996 i 
n’alliberaren a 3.000 de les seves gàbies, dels quals més de 1.000 van aconseguir 
lliurar-se de ser recapturades. Aquesta vegada era la granja de pells de LW Bennet 
and Sons a Ontario County, Nova York.  
  Des de l'atac, els grangers de pells van afirmar que l’ALF els havia conduït a 
estar vora de la fallida i que haurien d'ac
pelletera canadenca i nord-americana va pujar la seva recompensa fins a 100.000 
dòlars per a capturar a gent de l’ALF, cinc vegades major que la quantitat que s'oferia 
per a capturar a violadors, assassins o pederastes. Però la lluita continuava. Al juny del 
1996, en el cinquè aniversari de l'Operació Bite Back, els guerrers de l’ALF van tornar 
a la Utah Fur Breeders Cooperative (Cooperativa de Criadors d'Animals de Pells a 
Utah) i van alliberar a 75 visons que eren objecte d'una investigació sobre nutrició en 
les instal·lacions de Sandy, Utah. 
  Conforme van passar els anys 90, l’ALF va continuar sense mostrar signes 
de debilitat, ja que cada vegada 
efectius per a acabar amb aquesta indústria tan cruel. Quatre-cents anys de mort i 
destrucció ja eren suficients.  
  Actualment queden menys de 500 granges de pells a EEUU, i ara, més que 
mai, l'acció directa de l’ALF é
seus negocis. El que queda per veure és si els moviments ecologistes i per 
l'alliberament animal, alternatius i radicals, seran prou valents com per a plantar cara a 
la repressió policial, aquella que sorgeix en els moviments que han demostrat ser una 
amenaça veritable per a aquelles empreses que es lucren amb la destrucció del 
planeta i de la vida salvatge que hi habita. Clarament, el missatge que mana l’ALF és 
el mateix que va aparèixer en un comunicat per l'atac a la Granja d'Experimentació de 
Pells de la OSU fa cinc anys.  
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12. CORS VALENTS, ENDAVANT! 

Any 1996. Es als dels laboratoris, de 
anges de factoria, de granges de pells, de zoos i de marrades. Càstigs de fins a deu 

 

  
 considera un crim alliberar a anim
gr
anys de presó, multes de fins a 100.000 dòlars. Si agafes un visó d'una granja de pells 
i el soltes per a retornar-lo al seu hàbitat natural, seràs un terrorista amb una 
recompensa de 100.000 dòlars sobre el teu cap. Benvingut a un país en el qual els 
polítics són comprats i pagats per ser-ho, en el qual els propòsits del Departament de 
Justícia els decideixen els dòlars de les grans empreses i companyies, de les majors 
indústries nord-americanes, que són l'alimentària, la farmacèutica, la militar i la 
construcció. Són negocis la resistència dels quals es basa en la destrucció de la terra i 
l'explotació animal. La terra, els animals i els humans, tot són meres mercaderies en 
aquest món "Lliure".  
  Guerrers/es! Ha arribat l’hora de donar un pas endavant, sigueu valentes, 
actueu des dels vostres cors i no permeteu que la por al que els nostres enemics li 
poden fer als nostres cossos físics ens aturi de fer el que sabem que és l’adient. Ha 
arribat el moment que deixis d'assenyalar amb el dit als altres, criticant ràpidament els 
errors que cometen en el seu camí de lluita. Feu un canvi amb les vostres pròpies 
vides, no intenteu canviar les dels altres. El veritable canvi es produïx des de dintre, no 
és quelcom que es pot assolir comprant samarretes o engantxant adhesius al teu 
cotxe, el qual per a funcionar destrueix la capa d'ozó i empra gasolina testada en 
animals.  
  Difondre una idea està bé, però és necessari que hi hagi guerrers disposats 
a participar en aquesta batalla de defensa del que queda de la terra i de les animals. El 
fet que hi ha molt, poca o gens de justícia per a la terra i per als animals no hauria de 
sorprendre a ningú que conegui la història d'EEUU. Tanmateix seguim treballant dur, 
amb l'esperança que arribarem a raspar unes pobres engrunes per mitjà de reformes 
legislatives o de la compassió de les corporacions. La història ens mostra que l'única 
cosa que s'ha aconseguit amb això és que se li col·loqués un arnés a l'esperit de 
resistència, de manera que el consum de productes "políticament correctes" fès als 
nostres enemics més rics i poderosos. Atorgar el poder a aquells que es declaren 
capdavanters dels nostres moviments i que reben alts salaris, al mateix temps que es 
comprometen amb la terra i amb els animals als quals asseguren representar. 
  Quan nosaltres, com guerreres, ens nomenem guardians de tot allò que és 
natural i lliure, vam acceptar la responsabilitat, la responsabilitat d'actuar en benefici de 
la Terra i dels nostres parents no humans com si es tractés de la nostra pròpia carn i 
sang. No busquem un vivisector amb l'amistosa agulla d'una "mort compassiva". No 
amidem les nostres victòries en funció de l'extensió de les columnes sobre el moviment 
que apareixen en la premsa, controlada per les corporacions, sinó pel nostre 
compromís per a garantir que aquells als que rescatem i allò que defensem sigui 
protegit dels nostres enemics, posant els nostres propis cossos i la nostra pròpia 
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nimals, sinó també entre nosaltres. Som guerrers i guerreres. La 

tal punt que probablement mai 

ostra 
osició.

les nostres idees de tal 

llibertat com escut si és necessari. No difamem a aquells que han sacrificat la seva 
llibertat i han arriscat les seves vides pel fet que les seves idees no coincideixin amb 
les nostres.  
 Nosaltres tenim un gran respecte, no només cap a la nostra Mare Terra i a 
les seves A
retaguardia que ha de defensar als febles, a les malaltes i a les sense veu, a aquells 
que no poden defensar-se per si mateixos del diable en el qual molts humans s'han 
convertit. Som poques, i no podem permetre'ns la divisió per les idees quan totes 
estem disposades a arriscar les nostres vides i llibertat per la terra i pels animals. Igual 
que les nacions indígenes d'aquesta terra, que sovint van lluitar en conjunt, el mateix 
va ocórrer quan l'amenaça contra la terra es va situar sobre nosaltres. Hem de deixar a 
un costat les nostres diferències i concentrar-nos en l'enemic comú que compartim. 
Igual que moltes tribus, que eren distintes unes d'unes altres, però que, no obstant 
això, totes tenien en comú una gran reverència i respecte per la mare terra, també 
nosaltres hem de reconèixer les nostres diferències i triar curosament amb qui volem 
viure i lluitar. De la mateixa manera, també hem d'unir-nos en una força poderosa i 
ingovernable quan l'enemic està enfront de nosaltres i presenciem el crim de 
l'explotació animal i la destrucció de la terra. Les nostres ordres provenen de la nostra 
creació, i necessitem trobar solucions als problemes que ens divideixen, i unir-nos per 
a aconseguir les victòries en les quals totes creiem.  
  Hem de ser conscients que vivim en un Estat en el qual regna una llei 
material on la informació està controlada, fins a 
assolirem rebre el suport que voldriem per a protegir al mediambient i als animals, la 
qual cosa, en definitiva, beneficia a totes les vides. Per aquest motiu no hem 
d'esfondrar-nos al veure que, el mer fet de lluitar per assegurar-li un bon estat de salut 
al planeta terra que sustenta la vida, sigui vist pels poders governamentals com actes 
terroristes. Però, recordeu, el que ens separa a nosaltres dels nostres enemics és la 
nostra reverència a la vida. Tota la vida. Fins i tot les vides dels nostres enemics. 
Destruir les màquines de destrucció abans que a aquells que les manegen ha de 
romandre com objectiu principal. Això i rescatar a les víctimes de la destrucció, per a 
garantir-los seguretat i refugi. Si fem això, el nostre poder amb la Terra mai ens 
abandonarà, i l'esperit de l'amor i la compassió regressaran a la faç de la Terra.  
  Hem de recordar que la batalla en benefici de la Mare Terra i els seus 
animals està relacionada amb l'amor. Ja hi ha bastant odi al món generat per la n
op  El fet de perpetuar més violència per a defensar la nostra causa només 
redueix el nivell cruel dels nostres enemics. Sé que és dur quan les coses que veiem 
poden ser tan cruels i insensibles, però quan ens motivem amb les fosques forces de 
l’odi donem un pas per a convertir-nos només en altra facció política que justifica la 
violència per a aconseguir els seus objectius. Com va dir en una ocasió el revolucionari 
Ché Guevara: "Permeteu-me dir, amb el risc que soni ridícul, que el veritable 
revolucionari està motivat per un immens sentiment d'amor".  
  Alguna gent en els moviments ecologistes i per l'alliberament animal creuen 
que per aconseguir els nostres objectius hem de presentar 
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13. CARTA DE ROD CORONADO 

 El 3 de març de icipar en un incendi a la 
chigan State University, que va destruir 32 anys d'investigació dedicada a beneficiar 

, un periòdic pertanyent a l'Oficial de la 7ª Cavalleria, assassinat en Little 

manera que apel·lin a una societat majoritària, de manera que amb el suport públic 
puguem aconseguir canvis i influir sobre els nostres representants polítics perquè no 
se'ns vegi com una amenaça, sinó com els precursors d'una nova era. Aquesta gent 
dirà que incendiar laboratoris és contraproduent per a la seva imatge, igual que 
destruir cintes amb investigacions animals, i tot allò que l’ALF i altres grups radicals 
d'acció directa fan. D'aquesta manera estan posant en perill tot el que s'ha aconseguit 
pel mediambient i per les animals a través de mitjans legítims. Ho diem, convençudes.  
  Per què acceptar gàbies més grans i més netes per a animals de laboratori o 
la conservació del Llop, l'Ós bru o el Còndor amb "poblacions experimentals no 
necessàries"? * Poblacions experimentals no essencials, és la definició legal per als 
animals que es reintrodueixen i que estan lliures de la protecció d'Espècies en Perill 
d'Extinció. Aquesta definició inclou a tots els membres d'espècies reintroduïdes, 
incloses les antigues espècies salvatges no classificades. Aquesta definició permet 
matar a aquestes espècies sense el càstig que s'aplica per matar a espècies 
catalogades com en perill d'extinció, encara que de totes maneres ho siguin. Un 
exemple és Jay York de Meeteetse, en Wyoming, qui va disparar a un llop 
"federalment protegit" el 30 de març del 1996, se’l va declarar culpable i se li va 
imposar una multa de 500 dòlars sense cap pena de presó. Nosaltres demanem 
simplement l'abolició total de la vivisecció i la completa protecció de fins a l'últim animal 
de la natura en el seu hàbitat. Sí, és radical cremar un laboratori, però l’ALF respon a 
situacions extremes. No intensifiquem la guerra contra la naturalesa, l'enemic ho fa, i 
nosaltres estem aquí per a impedir-ho. El que sí és extrem és el que les forces 
governamentals han fet en aquest continent sobre les nacions pacífiques d'aquells que 
anomenen animals, i en les quals la humanitat va viure en harmonia durant milers 
d'anys abans de la Conquesta Europea. 
  
  

  
 1995 vaig ser acusat d'incitar i part

Mi
a la indústria de les granges de pells. El Front d'Alliberament Animal va reivindicar 
l'atac, els set atacs en una sèrie d'accions titulada "Operació Bite Back", que es va 
centrar en les granges de pells i en les universitats compromeses amb els contribuents 
que, conjuntament, donaven suport l'experimentació promoguda pel negoci de les 
pells.  
  També vaig ser jutjat per un càrrec de robatori d'una propietat del Govern 
d'EEUU
Bighorn, prop de Crow Agency, Montana, en 1876. Aquesta negociada petició 
acordada va ser el resultat de set anys d'investigació del FBI en les meves activitats, i 
el Govern Federal va continuar centrant-se en activistes indígenes que afirmaven la 
seva sobirania i continuaven amb la seva lluita per la supervivència cultural. Això 
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 les 

destrucció 

es, i milers de vides apartades dels 
rrors d

 de 

isons i les nútries as laboratoris 

també va ser la culminació de nou Grans Jurats Federals que havien durat al voltant 
de tres anys, van citar al voltatnt d'una seixantena d'activistes polítics, van empresonar 
a quatre d'ells durant sis mesos, i van acorralar i van intimidar a incomptables 
persones en la caça de membres del Front d'Alliberament Animal. A canvi dels 
al·legats de culpabilitat, el Govern d'EEUU va prometre no buscar més acusacions 
contra mi en els restants districtes que investigaven a l'ALF, a més de no citar-me per 
atestar contra altres sospitosos de realitzar activitats de l’ALF. El preu que vaig pagar 
per no atestar en contra dels meus compatriotes va ser una sentència d'entre tres i 
quatre anys de presó. Abans de la petició d'acord, jo vaig ser l'únic acusat en set 
càrrecs que al·legaven que jo era el responsable d'un esforç coordinat per tota la nació 
per a acabar amb el desenvolupament i l'experimentació de les granges de pells.  
  Amb un compromís per a tota la vida per a protegir a la Terra que hi ha 
darrere i davant meu, he d'escolllir curosament les batalles en les quals lluito, i
sorres en les quals combatre. Igual que la majoria de gent indígena, sóc incapaç 
d'unir-me als recursos il·limitats que té el Govern d'EEUU en els seus esforços per a 
empresonar-me, i tampoc sóc capaç de defensar-me a mi mateix adequadament amb 
unes lleis que criminalitzen la preservació de la nostra sagrada Mare Terra.  
  Això és només l'últim intent del Govern d'EEUU de demostrar què els ocorre 
a aquells que no es limiten a la protesta legal. En un temps en el qual la 
ecològica i cultural és quelcom comuna i entra dintre de la legalitat, de vegades es fa 
necessari adherir-se a les lleis més elevades de la naturalesa i de la moralitat en lloc 
de romandre callades i presenciar la destrucció de la nostra terra i la nostra gent. Crec 
que aquesta és l'obligació del guerrer de la terra per a no avergonyir-se mai de les 
accions pròpies de cadascun, per a honrar a la sagrada tradició de la resistència 
indígena. Per això, accepto tota la responsabilitat de les meves accions i m'assec 
agraït d'haver tingut l'honor de servir com un membre de l’ALF, com el seu portaveu i 
el seu partidari.  
  Amb un rècord d'aproximadament 300 rescats i accions per l'alliberament 
animal a EEUU, sense danys o pèrdues de vid
ho e la vivisecció i de les granges de pells, estan amb mi les dones i els homes 
de l’ALF, algunes de les i els guerrers no violents més respectats en la lluita per salvar 
el nostre planeta. El meu paper en l'atac a la MSU fou de no participant, d'actuar com 
un conducte per a la veritat amagada darrere del pany de les portes del laboratori.  
  Mentre, a Ann Arbor, Michigan, quan esperava instruccions vaig rebre una 
citació d'un membre de l’ALF anònim que detallava l'atac per a fer un comunicat
premsa Més tard, vaig rebre material d'investigació i evidències confiscades durant 
l'atac Aquests documents haurien mostrat a contribuents que subvencionaven la 
investigació i beneficiaven a la indústria de les granges de pells, i experiments en els 
quals visons i nútries eren alimentades per força amb toxines i altres contaminants fins 
que tinguessin convulsions i morissin dessagnades.  
  Juntament amb aquests documents hi havia una cinta de video de les 
estretes i insalubres condicions que suportaven els v
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nvestig

em conmocionà l'únic monument que jo conec sobre 

nimals de pell i el pelleter, el balener i la balena. Aquesta és 

aré la 

 directa il·legal, sempre us 

d'i ació de la MSU. El meu desig de fer pública aquesta informació era molt 
major que el meu desig de protegir-me a mi mateix de les rabioses investigacions del 
FBI i de l'ATF. Disset mesos després, vaig ser acusat pel gran Jurat de Michigan, 
basat en la prova esmentada.  
  A principis de febrer del 1992, estava al riu Little Bighorn, a Montana. Em va 
venir al cap la infame batalla, 
aquest fet que glorifica als quals van perdre. Per a major desgràcia dels guerrers que 
van perdre la seva vida per defensar a la seva família i a la seva terra, el monument 
mostra una cara de la conquesta de les Grans Planes de les gents indígenes per 
l'exèrcit d'EEUU. La veritat conta que George Armstrong Custer i la seva Setena 
Cavalleria eren una força d'ocupació il·legal que traspassava i violava clarament el 
Tractat de Fort Larmie de 1868 per a atacar els pacífics campaments no combatents al 
cor de la Nació Lakota. El robatori del diari de Cavalryman és un recordatori del 
descontentament indígena respecte al tracte de l'herència i de la cultura indígena per 
part del Govern d'EEUU.  
  Durant els últims onze anys m'he situat entre el caçador i la presa, el 
vivisector i la víctima, els a
la meva gent, i el meu lloc. És per a ells pels que jo dec la meva vida. He decidit 
continuar l'època de tradició honrada de resistència a les forces invasores que estan 
devastant les nostres cases i la nostra gent. Moltes persones han estat torturades, 
assassinades i empresonades en aquest camí de guerreres, encara hem de continuar i 
romandre forts contra la tirania que ha assotat a aquest continent durant els últims 503 
anys. Com guerrers hem d'acceptar que la presó espera a aquells que estan disposats 
a comprometre's amb la terra i amb la seva gent, quan triem raure fidels als companys 
guerrers la identitat dels quals resta anònima. Totes i tots som Subcomandant Marcos, 
Crazy Horse i l’ALF. Mai hem d'oblidar que per a aconseguir la pau i l'alliberament per 
la qual ens esforcem, ha d'haver sacrifici. Desgraciadament, la història ens conta que 
gairebé sempre som nosaltres les que hem de sacrificar-nos. Aquesta no serà la 
primera vegada que un indígena vagi a presó per mantenir la seva obligació de 
protegir la nostra cultura, la nostra terra i la nostra gent, i sobretot, definitivament, no 
serà l'última vegada. Dic adéu de tot cor a la meva terra mare per un temps per a 
entrar a les presons d'acer i formigó que el Govern d'EEUU reserva per als seus 
ciutadans descontents. Aquests són els premis que esperen a aquells/es que donen 
les seves vides i la seva llibertat per a evitar la destrucció del més preciós planeta en 
l'univers, el nostre sistema de suport de vida, la nostra benvolguda Terra mare.  
  Per a aquelles/s que heu lluitat al meu costat, sempre sereu els meus amics i 
la meva família, i per això deixaré allò que més amo, la meva llibertat. Afront
presó abans que dir una sola paraula en contra d'aquells que es troben en les línies de 
front de la batalla per protegir la terra. La nostra amistat és sagrada, i rés per la vostra 
pròpia llibertat, perquè pugueu estendre el vostre amor a través de l'acció que continua 
rescatant a tot allò que roman salvatge. No us rendiu mai!  
  Encara que pot ser que no tornem a veure'ns de nou en les trinxeres de la 
lluita per l'alliberament animal i de la terra mitjançant l'acció



Encenent la flama de l’ecologisme revolucionari 

 157  

jo viu ara, on van ser enterrats els meus avantpassats, 

Rod Coronado 

  

tindré el més prop del meu cor. Amics meus, sed pacients. No he oblidat a aquells que 
encara estan darrere dels barrots, a aquells en els paranys i en els punts de mira de 
l'orgull i la ignorància de l'home. És el moment que lliuri el meu paper de "heroi" dels 
moviment ecologistes i per alliberament animal a uns altres els rostres dels quals 
encara no són coneguts. Et dono a tu la responsabilitat de cuidar i protegir el que 
queda de les nacions destruïdes dels altres als quals cridem animals. En les vostres 
mans està el futur de segles de vella lluita, heu de trobar herois en vosaltres mateixos. 
Ara heu d'afrontar riscos, en lloc d'aplaudir a aquells que han començat abans que 
vosaltres. Amb un cor fort, l'esperit de la terra, que és la nostra millor força, mai us 
abandonarà. Dueu bé el seu esperit, i rociaos amb la seva bellesa quan necessiteu 
força veritable. Jo he estat retornat a casa per la meva gent, la Nació Yaqui, i és per 
ells pel que ara torno per a satisfer als esperits inquiets de les meves àvies, als plors 
de les quals he de respondre.  
  De vegades, quan som guerrers, ens forcen a fer coses que no ens agrada 
fer. En aquesta terra en la qual 
el Gran guerrer Jerónimo va trobar de vegades necessari lliurar-se a l'Enemic per a 
reclutar a joves guerrers per a futures batalles. Som gent pacient. Mai oblideu la 
bellesa, la màgia, l'amor i la vida per la qual tots lluitem tan dur per a protegir-la, i per la 
que uns altres han donat tant per a defensar. La nostra por i la nostra tristesa és molt 
real, però així és la nostra felicitat i la nostra alegria quan vam presenciar l'arribada de 
la primavera. Sempre estaré al vostre costat, i sempre trobareu recer en la meva casa. 
Us vull a tots, i en vosaltres diposito les esperances per a fer renéixer i reavivar les 
nostres relacions sagrades amb tots els animals, la gent i la creació.  
  Per a sempre en el vostre honor i al Servei de la Terra   
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4. HISTÒRIA DE LA NACIÓ DELS COIOTS  

nit?  
nt.  

coltat... el que estan fent aquí amb 
cun amb la seva pròpia història de 

és ens alimenten amb ovelles, ovelles amb verí radioactiu.  
tudiar-lo.  

s 

res d'esperit.  

amí. 

a, però aquesta nit alguna cosa serà lliure.  
 debilitat, amor als que es 

 i vam cantar com Coiots de nou. Ara hem 

 
 
1
  
Hey, ets tu?, assegut en el pujol mirant-nos aquesta 

s vingut per a treure'ns d'aquí? T'hem estat esperaHa
Plorant totes les nits.  
Intentant dir-te que esperàvem que vinguessis. Has es
nosaltres? Escolta, 140 coiots plorant de dolor. Cadas
separació, sofriment, tortura i mort. Escolta, estan intentant dir-te prou com per a trencar-te el 
cor. Tot és veritat.  
Germà. Has de treure'ns d'aquí.  
Guerrer, escolta en cas que estiguis qüestionant el teu pròxim moviment.  
Aquí ens priven de l'aliment, despr
I observen com morim. Introduïxen el nostre dolor en un ordinador per a es
Germana guerrera, escolta en cas que àdhuc no estiguis decidida.  
Ens apaellen per a tenir cadells, després ens les roben, els mutilen, les enverinen, mai mé
tornem a veure'les. Només de vegades els escoltem, només són nens.  
Ells ens obren, agafen els nostres úters, ens enverinen, ens veuen morir, veuen si encara 
podem tenir cadells. I quan ja han acabat amb nosaltres, aboquen els nostres cossos en tombes 
tòxiques massives. Dona-llampec, germana meva, treu-nos.  
Home tro, germà, venja't de nosaltres.  
Som Coiots, i la nostra medicina és forta, fins i tot ara.  

saltres Coiots. SanadoTu i jo, som iguals. Tu guerrer Coiot, no
Aquest és el nostre camí, sempre salvatge, mai morir.  
El matí ha arribat i tu te’nt vas, els nostres cors estan tristos, i et plorem.  

 Però escoltem la teva promesa que tornaràs. 
Hey, Ets tu de nou! Has tornat!  
Aquesta vegada estàs alt, orgullós, amb el cor valent, directe quan vas pel c
  No véns a mirar. A actuar! 
Et veiem aquí, tallant la tanca amb les eines.  
Quan t'acostes, nosaltres cantem, coiots amb dolor, coiots excitats.  
Estem malalts, i la nostra tribu està destrossad
Nosaltres udolem. Un cor al costat teu, per a donar força a la nostra
van quedar enrere, cors trencats, plorant de pena.  
Corre Coiot. Directe als pujols. Corre i sigues lliure. Sigues un Coiot de nou. No miris enrere. 
Escoltem al teu guerrer plorar, tu ets fort, i utilitzes bé la nostra medicina.  
Tu prens el nostre cor, nosaltres prenem el teu.  
Encara hi ha alguns que són els nostres germans, germanes, soldats estrella. 
Potser nosaltres ho farem... almenys alguna cos .  a
Guerrers Coiots, on esteu aquesta nit?  
Avui vam veure el laboratori cremat. Aquell que amag
Vam veure les flames quan el sol es posava, ballem

a les nostres tortures.  

de córrer, i tu també. Però per a sempre, els nostres cors han de ser un sol.  
 Hey, Guerrers Coiot! On esteu? Us hem estat buscant. 

Us necessitem. Us esperem en els deserts, en les muntanyes, en les planes, en la nostra llar.  
Vosaltres, Guerrers Coiot, també pertanyeu aquí.  
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ha molt a fer.  

stres esperits salvatges vius!  

 el nostre poder. Veniu a casa, Guerrers Coiot. És l'hora 

roba a cadascun. Torna a casa.  

nguin.  

ot per a ajudar-te a romandre lliure.  

 de la Terra.  

 

Nascuts per als humans, encara vivint entre ells, en les seves boges ciutats.  
Ara és el moment que us marxeu. Veniu a casa. Hi 
Molts dels nostres salvatges estan a la presó, us en reccordeu? 
 Sent torturats, assassinats i destruïts. Mai oblidem.  
Vostra és la lluita, aquesta lluita del gos soldat. Conserveu els no
Cercle salvatge fort, mai es va trencar.  
I la teva casa està aquí, entre nosaltres, les teves germanes i germans salvatges.  
Tenim molt que ensenyar-te, recordar-te
de refer la teranyina, la tribu per a cadascun, tot per a la Terra Mare.  
Fès la teva foguera, i allí cantarem per a tu. Recorda els dies de fa molt temps, quan tots érem 
un. La medicina Coiots és la teva força.  
Les esperits de la terra són fortes, i estan llestes per a ajudar-te... si tu escoltes.  
Societats Guerreres, ara és el moment. T
Només hauries d'estar entre l'enemic per a atacar.  
Tots vosaltres, Guerrers, conservadors del somni, no deixeu a ells que us ti
No us desanimeu.  
Què et fa pensar que no has d'amagar-te? Hem de fer-ho.  
Tenim medicina de Coi
Recorda com és viure. 
 Salvatges. Orgulloses. Juntes. Lliures.  
Prepareu-vos, guerrers/es
L’estafador s'acosta. 
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Els udols sel’s queda el vent, l’acció prèn victòries 

 
 La confrontació directa que du nt els últims anys i que fins enguany 
erduren singularitzant la lluita per la defensa del territori i de les/els animals que en ell 

 

 
ra

p
hi habiten, és a Estats Units i als països europeus més occidentalitzats, una mostra de 
l'aura de ràbia i impotència generada al voltant de l'observar dia a dia com l'esforç de 
les persones que treballen gratuïtament i públicament en organitzacions autònomes de 
base és envà, quan succeeix que enfront protestes i reclamacions multitudinàries i que 
perduren contra l'Administració i grans empreses capitalistes, les quals protagonitzen 
les més significatives agressions a les indefenses, com en aquest cas concret del que 
relatarà el llibre a natura i animals, esdevenen innamovibles.  
 Ja podem etzitbar ben fort si volem. Mai ens escoltaran. Tenen la batalla 
guanyada del condicionant de l'opinió pública amb els seus mitjans. 
 Podem agenollar-nos, suplicar i plorar que parin ja d'exprimir la natura i els 
animals, que guaitaran a una altra cantonada, si abans no s'han rigut de nosaltres a la 
ara. c

 Podem també assistir a milers de manifestacions que les empreses i els 
ajuntaments seguiran arrasant amb el medi i enganyant-nos quan els convingui. La 
gent oblidarà, i aquí no ha passat res. 
 Si un/a activista compromesa que realment vol canviar les coses, segueix 
amb els ulls tancats per no adonar-se que s'han d'estudiar bé els punts febles de 
l'enemic/ga per abatre-la, podem deduïr o bé que viu amb una vena col·locada al 
voltant del cap o bé, que no és sincera amb si mateixa, sacrificant temps lluïnt una 
ideologia mediocre la qual sap que sempre serà innasolible. No podem esperar 
victòries ni miracles, sinó conquistar-les per tots els mitjans impossibles, fortes i 
constants colpejar on fa més mal. 
 Construïr pilars és necessari per no caure al buit d'un precipici 
d'incomprensió, bases perquè pel futur hi hagi material perquè les generacions que 
arribin és puguin nodrir amb la collita. Però sinò destruïm alhora als agressors, aquests 
van creixent, retroalimentant-se, reproduïnt-se i agafant confiança. 
 El temps passa, les excavadores, blocs de pisos, pistes d'esquí, autopistes, 
torres d'alta tensió, trens per gents d'elit segueixen signant contractes de nous 
projectes destructius per a fer més extensa la ferida incurable a boscos, costa, mar, 
planes i rius. La sang vessa cada cop més incontrolable i a les/als animals salvatges 
els hi queden poques zones per sobreviure lliures fora les fronteres dels Estat-
gestionats parcs naturals. 
 El diagnòstic és nítid, els causants són molt fàcilment reconeixibles però el 
tractament encara no ha fet efecte, no almenys ara per ara a ca nostra. El virus és 
immune a la medicació perquè la llei i l'odre el protegeixen. I és repeteix la mateixa 
història d'impunitat judicial a l'hora de castigar un projecte considerat crim ecològic, ja 
que són aprovats des de les mateixes butaques de d'alt que quan no estaven 
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ue defensem floreixen, també ho fan les 

e costi, perquè 

tges el guió afavoreix a qui dirigeix la pel·lícula; els pobles del mòn 

s escolti, però no us esperarem.  

 lluna, és hora 

star rovellades.  

e belles criatures quatre potes. 

Una lloba ferotge 
 qualsevol indret, desembre del 2008 

governant-nos haurien protestat. Qui encara es cregui el bonic conte de la democràcia 
o bé és un incoscient o bé és una ignorant.  
 Qui ens protegeix d'ells? Qui pot protegir millor la natura i els animals més 
que nosaltres mateixes segons les nostres possibilitats organitzades? 
 Cada primavera quan els arbres q
hipocresies i mentides dels poderosos que amb les seves topades ens donen la raó i 
legitimitat per a no abandonar la lluita, passi el que passi costi el qu
almenys no ens robin l'únic que ens queda intocalble; l'anhel de llibertat i l'ànsia 
satisfactòria de viure en un combat permanent contra l'existència d'allò que ens fa ser 
menys lliures i salvatges, no tan sols a nosaltres, sinò als/les que són al mateix temps 
les més vulnerables. És precisament per aquest motiu, que a la fosca les rebels 
respirem a gust. 
 En un món en plena guerra pels recursos en format capital, la pela és la pela 
i els papers són intercanviables. Enmig del fum del binomi bons/dolents, 
domesticats/salva
afectats per la misèria de la pobresa més extrema seran vistos com els dolents que 
ens treuen la feina als nadius, en contrast als avarisiosos empresaris i la passivitat 
prevalent de la majoria de la població que viu resignada o aliena als conflictes, a qui 
els hi toquen els personatges de botxins víctimes plenes de sensibilitat i educació. 
Amb això no és extrany, que a les persones que volem erradicar les injustícies siguem 
titllades a consciència com a éssers temudes capaces d'actuar per les més ponderants 
organitzacions terroristes del moment, continuaran escupint que el Grup VI de la 
brigada d'informació no existeix i que la policia és allà per a protegir a la ciutadania. I 
romandran nous montatges policials que ens recordaran els que varen patir els nostres 
avis. Qui és la bella i qui la bèstia?  
 Que cadascú pensi el que vulgui. No podem fer-hi res. I tampoc volem perdre 
el temps convencent a oïds sords. No juguem al seu joc. Per això actuem i sostenim el 
puny amb fermesa. Qui vulgui que en
 Els lladres i els terroristes de debò duen corbata, compren porres, 
construeixen presons i ens roben la vida. 
 Arribades en aquest punt, ara abans que ens quedem sense
d'obrir noves escletxes d'oportunitats a noves estratègies quan les clàssiques 
monopolitzades veiem que ja comencen e
 Com diu una vell poema: “mai és tard per tornar a començar”, jo hi 
puntualitzo: sempre estem a temps de llevar el mànec, afilar la fulla i clavar 
profundament la navalla. 
 Aquesta alba en carmesí, abans que ens sorprengui el sol, conquistarem 
noves llibertats, mostrarem les dents a maltractadors ebris, salvarem vells boscos en 
perill i obrirem les gàbies d
 Ep tu! Sí tu, a què esperes per actuar? 
 

Des de
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3. El moviment per l’Alliberament Animal a Amèrica 
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‐ L'ESPURNA QUE ENCENGUÉ LA FLAMA: L'Evolució del Front d'Alliberament 
    de la Terra                                                                                                             

DE LES PROTESTES A LA RESISTÈNCIA                                                               
‐ ATACA EL SISTEMA                                                                                              
‐ PLANTANT CARA ALS AUTORS DE L’HOMICIDI: Esperança en temps obscurs    
‐ LA QÜESTIÓ DELS/LES ANIMALS: Descobrint les Arrels de La nostra  
    Dominació envers la Natura i de les Unes sobre les Altres                                        
‐ PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L'E.L.F.                                                            
‐ COMUNICAT DE DIMISSIÓ: Últim Comunicat de Leslie James Pickering
    com a portaveu de l'Oficina de Premsa del Front d'Alliberament de la Terra 
    de Nord Amèrica                                                                                                         
‐ ENTREVISTA DE L'ESCAMOT NEWS NETWORK A LESLIE J. PICKERIN
    Primavera de 2002                                                                                           
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 1. Ni un/a sol/a pres/a 
2. El moviment ecologista radical a Amèrica 

4. Això és l’ALF! Les jov
5. Granges de pells a Amèrica 
6. Operació Bite Back 
7. La caça de les/els guerreres de l’ALF 
8. L’última mossegada 
9. Operació Bite Back: 
10. La captura de Rod Coronado 
11. Fins que l’última gra
12. Cors valents, endavant! 
13. Carta de Rod Coronado 
14. Història de la nació coiot 


