Um caminho subversivo…
Para aquelxs que não sabem ou não se lembram, Mauricio Morales
morreu numa madrugada de maio enquanto configurava o tempo e a
ativação para colocar um artefato explosivo na Escola de Gendarmeria
(carcereirxs), configuração temporal apropriado para iniciar a retirada
entre os pontos cegos estudados e aqueles lugares que secretamente
abrigavam sua atividade anarquista. Mas histórias insurgentes nem
sempre são escritas como esperamos, entre fortuna e tensão de maneira
inesperada aquela explosão dirigida a essa horrenda instituição não foi
acompanhada pela alegria de concretizar o ataque, desta vez eram
fragmentos, suspiros profundos, dor e a resistência que veio depois.
Foi no dia frio 22 de maio de 2009, quando o Punky Mauri atacou pela
última vez. Hoje recordamos nosso companheiro na plenitude do conflito e
com o dinamismo próprio com o qual ele decidiu enfrentar o inimigo.
Okupações, bibliotecas, rádios comunitárias, fóruns, leituras, organização
e distúrbios. O pensamento e a ação do companheiro que, longe de pôr
fim à ofensiva anarquista, contribuiu para o ataque de todas as vontades
que em diversos lugares do mundo responderam à morte de um guerreiro,
transformando a memória combativa numa arma perigosa e
transgressora, advertendo que mil horas de teoria equivalem a um minuto
de ação.
O exercício da lembrança não foi nem será uma palavra morta, evocar
nossxs mortxs significa pôr em movimento o compromisso de guerra de
ontem e de hoje.
Nos reconhecemos e lembramos do companheiro nas ruas deste bairro
porque é onde ele desenvolveu mais ativamente sua vida política. O
comemoramos não olhando para um passado hermético e distante, mas
de um presente que requer atividade e compromisso, pois o avanço da
dominação não pára de espalhar a miséria nos territórios ou nas pessoas
que habitam este mundo.
A cartografia do conflito anárquico é traçada contra a corrente e a
incerteza de nossa luta não resulta numa rápida e simples questão. Os
resultados individuais e coletivos das ações empreendidas tornam-se as
marcas deixadas entre o ensaio e o erro, experiências da jornada que
devemos transformar em aprendizagens.

Os caminhos que as e os anarquistas transitamos não só respondem as
jogadas do poder, como também compõem diversas iniciativas que
nascem das entranhas da práxis anárquica e que se cristalizam em
nossos questionamentos/práticas e na forma que entre iguais as
trabalhamos; sempre à margem da autoridade e suas condutas
esmagadoras. Temos claro que se não nos organizamos, se não estamos
dispostxs a superar as diferenças e trabalhar coletivamente com projeções
e perspectivas firmes e críticas, o capitalismo e seus males continuarão
avançando.
Cruzando os tempos e os espaços do poder, somos a negação da
estrutura que criaram.
A revolta nos têm impacientes e somente com as noites de alegre
subversão poderemos romper a miséria repetitiva de seu mundo de ordem
e autoridade.

Que a memória grite no fogo
dos próximos distúrbios.

A insurreição abre horizontes.

Mauricio Morales presente na
determinação e nos atos daquelxs
que buscam a Anarquia.

Maio 2018.

Nem um minuto de silêncio,
toda uma vida de combate:
CHAMADO PARA OS 20 ANOS DO ASSASSINATO DE CLAUDIA LOPEZ
Dos cantos mais inquietos da memória nos autoconvocamos, tanto
companheirxs que conhecíamos Claudia de uma fraternidade rebelde
como também aquelxs que, sem conhecê-la, nos reconhecemos em sua
experiência de vida e de luta, para continuar com o combate ao
esquecimento, contribuindo para não deixar que a história se escreva por
si só, nos somamos à torrente de memórias que decantaram na práxis e
resistência, se multiplicando e expandindo através de bibliotecas, centros
sociais, atividades, combates de rua, ações, faixas, cartazes, murais e
panfletos.
Desta vez, do nosso olhar, da nossa lembrança, com raiva e dor, com
nossas derrotas parciais mas também com as vitórias custosas,
pretendemos levantar, longe das verdades inquestionáveis, um
exercício/práxis de memória e refazer os passos que levaram esse 11 de
setembro de 1998 para companheira Claudia López, a menina Claudia,
com seus 25 anos, para ir até o bairro La Pincoya onde ela deixou sua
vida na rua, assassinada por balas policiais, tiros amparados por um
Estado sempre a serviço do capital e dos poderosos. Desses fatos e
dessa realidade não há dúvidas, apesar das infâmias jornalísticas ou
manobras jurídico-policiais.
Que a moça estava naquela noite em La Pincoya não obedece à
casualidade ou algum momentâneo impulso rebelde, mas a uma decisão
e a um caminho traçado durante anos em lutas e enfrentamentos nas
ruas, tanto em universidades como em diferentes bairros, da mesma
forma em sua participação ativa em coordenações combativas, unindo
forças entre diferentes experiências autônomas e lutas antiestatais.
Ao longo destes anos muito foi comentado a respeito da militância política
da companheira, isto, sem dúvida, não pode ser compreendida a partir de
categorias únicas e determinantes, ainda mais quando foram tempos que
desde um questionamento aprimorado de um marxismo dogmático por
parte daquelxs que apostavam em revitalizar uma prática ofensiva contra

o poder e o capital, gera uma aproximação entre tendências de um
marxismo revolucionário; o anticapitalismo e a autonomia, com o
anarquismo. É nesse espaço onde Claudia se movia sem vacilar com
meios-tons.
Foram também tempos de sequelas palpáveis de uma transição
nauseabunda; tempos de consolidação de um capitalismo selvagem
gerido sob a proteção de botas e fuzis militares, e administrado
servicialmente pelos governos “concertacionistas” da época; tempos em
que muitxs baixaram a guarda sob a falácia de que tiraram a besta
ditatorial, que a luta não tinha sentido, evitando aceitar que continuavam
mandando os mesmos numa democracia, o que para nós é só mais que
uma forma sofisticada de um regime autoritário. Nesse contexto, muitxs
também, de uma lucidez insurreta, optaram por manter viva uma chama
rebelde e combativa para assim enfrentar uma realidade asfixiante,
Claudia entre elxs.
É por isso, que sem medo de nos equivocar, mantemos a clareza da
jornada de Claudia, das lutas secundárias durante os últimos anos da
ditadura aos combates durante a transição democrática, e para aquelxs
que compartilharam trincheira com ela, resgatamos a relação de
companheirismo que forjamos, nos organizando por afinidade, com
objetivos comuns, pisando nas mesmas ruas, defendendo as mesmas
barricadas que não pararam de se levantar até hoje.
20 anos se passaram desde que aquelas balas policiais perfuraram o
corpo dela, hoje longe das estruturas judiciais e dos cantos vitimistas,
buscamos armar nossa memória com ofensiva e combate, unindo distintas
gerações para dar continuidade à luta contra a ordem vigente.
Resgatar a história de Claudia não é só resgatar um passado
relativamente recente, mas também tirar do esquecimento experiências e
vivências para projetar a luta do presente. Procuramos sabotar a máquina
da amnésia, propagando a dança rebelde da companheira em todos os
cantos onde surjam caminhos de negação ao mundo dos poderosos. As
balas que assassinaram Claudia, continuaram assassinando distintxs
companheirxs e ainda permanecem impacientes para serem
descarregadas sobre quem quer que questione o Estado.
Em breve para a nova comemoração do assassinato policial, fazemos um

chamado para cada companheirx, individualidade, coletivo, grupo,
organização e iniciativa para que levantem sua própria atividade ou
propaganda na variedade multiforme que pode ter a memória, levando em
suas mãos o trabalho coletivo para que essa data não passe
despercebida.
Desta coordenadoria convocaremos algumas atividades que serão
difundidas com o tempo, mas acima de tudo, procuramos propagar e
alentar essa reprodutibilidade para outras iniciativas. Das ruas de La
Pincoya, centro de Santiago ou Temuco a qualquer rua nas urbes de
outros países: que a memória saiba viajar e ser traduzida no único idioma
possível, o do conflito com o existente e a memória de nossxs mortxs.
A 20 anos do assassinato da companheira Claudia López, retomamos o
mote que a companheira criou em seu momento: Juventude
combatente, insurreição permanente!

-Coordenadoria 20 anos
do assassinato da companheira Claudia López-
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Em memória da companheira Zoé
Por volta da meia-noite de 01 de maio de 2009, explodiu inesperadamente
uma bomba caseira enquanto era confeccionada por indômitxs
companheirxs na França.
Ao escutar a explosão algumxs vizinhxs da região foram até uma fábrica
abandonada para ver o que havia ocorrido. Recorrendo o imóvel com a
lanterna na mão, escutaram à distância gritos aparentemente de um
homem. Ao dar com ele, encontraram o companheiro Mike ensanguentado
e com graves feridas em suas extremidades.
Mike, de nacionalidade sueca, conseguiu
articular algumas frases pedindo ajuda para sua
companheira Zoé Aveilla, de 23 anos e
nacionalidade francesa. Lamentavelmente a
companheira não resistiu, passando a fazer
parte da história daquelxs que não se
ajoelharam e apostaram suas vidas para mudar
este mundo tão puro para a indigna civilização
humana.
Xs companheirxs viveram uma vida apesar da
distância muito semelhante à do Punky Mauri.
Participavam ativamente de grupos libertários,
viveram meio ano numa okupa em Cognin até
seu desalojo e há um ano frequentavam a okupa
Les Pilots, esta última após o acidente foi
invadida por mais de 100 policiais, obviamente
eles as sessões terroristas ou antiterroristas
como eles se autodenominam.
Foram detidxs 11 pessoas que estavam
interrogadxs algumxs, foram processadxs por
por conduta terrorista. Durante esses
manifestações onde mais de 200 solidárixs
ameaças do Estado francês.

no lugar, além de serem
“destruição de evidências” e
dias, foram convocadas
chegaram para desafiar as

Mike gravemente ferido foi levado de helicóptero para o hospital de Lyon,
onde permaneceu vários dias em coma e com custódia policial
permanente. Foi acusado na cama do hospital por “associação criminosa
para a preparação de um grupo terrorista” e por “fabricação e posse de
explosivos”.
É necessário lembrar de Zoe, reivindicar sua vida de luta e continuar
lutando contra o Estado, o capital e toda forma de autoridade, porque sua
morte não pode ser em vão.
Da mesma forma, queremos lembrar neste maio negro de Nicolas Neira,
companheiro anarquista da Colômbia assassinado pela polícia em 01 de
maio de 2005.
Zoe, Mauri e Nicolas, Presentes!!!!

Por que estamos aqui mais um ano? Por que nos encontramos na rua
todos os anos no aniversário da morte de nosso companheiro Mauricio
Morales, o Punki Mauri?
São muitas as leituras e reflexões que podem ser tiradas desses 9 anos.
Desde a projeção da luta até o papel que desempenhamos como
anarquistas no ambiente que nos rodeia. Talvez a frase que mais ressoa
em nossas cabeças e em nossos desejos é de que a melhor homenagem
é continuar a luta. Queremos lembrar de nosso companheiro, sim, mas
não queremos fazê-lo a partir da pura mistificação e o encontro anual
entre companheirxs. Além da dor que de perder umx dxs nossxs e ainda
mais da forma angustiante como isso aconteceu, nos move pela enorme
força e decisão daquelxs, como Mauri, que acreditam que ainda vale a
pena continuar lutando, que não compramos a vida medíocre e que
estamos convencidxs de que ainda podemos destruir os tentáculos do
capitalismo patriarcal, do estado e de todxs suxs defensorxs.
Se há uma coisa que nos move desde a morte do Mauri é que, apesar das
milhares de arestas, dos diversos caminhos, encontros e/ou desencontros,
sua memória e sua luta 9 anos depois continua a nos convocar na rua,
aqui seguimos, xs mesmxs, algumxs mais, algumxs menos, mas em pé.
Estamos aqui de novo, no bairro Yungay, que era seu bairro e o nosso, um
bairro que esses 9 anos sofreu diversas mudanças, desde o desalojo dos
espaços, passando pela degradação de algumas áreas até agora com a
chegada de imigrantes. Um bairro que caminha forte em direção à
gentrificação, isto é, para ser arrebatado de suxs vizinhxs e habitantes
para ser maquiado, modernizado e encarecido e assim se entregar às
mãos de hipsters, modernxs e ricxs que habitam as casas que nunca

desejaram, mas agora acham exóticas, brincando de viver como se
fossem pobres, mas com suas casas reformadas, seus negócios caros e
seus bares inacessíveis para a maioria dxs que vivem no $hile. Que
novidade! Estão nos expulsando de nossas casas, de nossos espaços, só
que dessa vez fazem de uma forma lenta e segura, como trabalha o
capitalismo. Se não se trabalha para evitar isso, em poucos anos aquelxs
sempre habitaram essas ruas tradicionalmente se verão obrigadxs a
abandonar o bairro, simplesmente porque não vão poder sobreviver
economicamente nesses espaços.
Nesse contexto, um dos discursos que mais está sendo instalando é o
racismo. O aumento da população imigrante, especialmente em bairros
como este, está sendo aproveitado por setores políticos fascistas para
começar a estabelecer um discurso racista e de medo de estrangeirxs,
mas não de qualquer estrangeirx… Nos atormentam com o fato de que
vão tirar o nosso trabalho, com o aumento da delinquência (discurso que
exploram constantemente para atormentar a população, criando a
sensação de que sair à rua é um perigo e assim justificar o aumento da
repressão e a presença da frutífera empresas de segurança), no entanto,
o alerta está nx extrangeirx, x migrante, pobre…
Ninguém reclama ou lança uma voz de alarme axs estrangeirxs que
administram o país política e economicamente, aquelxs que realmente
influenciam no aumento preço do petróleo, dos pedágios, aquelxs que
saqueiam impiedosamente e com uma absoluta irresponsabilidade a terra,
para secá-la e tirar o máximo proveito das mal chamadas matérias-primas,
para manufaturá-las enviá-las para Europa, Estados Unidos ou o
continente asiático. Por trás de cada uma dessas atrocidades estão as
mãos de empresas estrangeiras que são as que realmente gereciam o
$hile. Quem são vítimas do racismo e das políticas migratórias fascistas?
Xs migrantes pobres, aquelxs que por circunstâncias vitais se veem na
necessidade de se mudar de seus países de origem, seduzidxs muitas
vezes pela ideia fictícia de que viajam para uma terra de oportunidades
onde o dinheiro se gera sozinho. É x chilenx médix, aquelx que sobrevive
economicamente como pode ao qual esta propaganda racista é dirigida,
por acaso xs ricxs vêem seus privilégios em perigo pela presença de uma
maior população estrangeira? Nunca, elxs seguem vivendo bem tranquilxs
em seus bairros, onde ninguém xs incomoda, enquanto como isca e
entretenimento lançam seus motes e ideologias patrióticas e fascistas
para que permaneçamos entretidos lutando contra aquelxs que temos ao
nosso lado.

Poderíamos dizer, sem medo de exagerar, que grande parte da população
que vive sob o domínio do estado $hileno, se sente “mais branca e mais
inteligente” que as pessoas provenientes de outros países da América
Latina, e se sente mais próxima da imagem de sociedade européia,
incapaz de reconhecer a longa história de miscigenação, arrendamento,
escravidão que corre no nosso sangue. Assim também sob os cânones de
beleza estabelecidos, ter o cabelo loiro é símbolo de “distinção e
superioridade”; para dizê-lo de alguma forma; o mesmo para a cor dos
olhos mais claros. Um sentimento de superioridade, que levou inclusive a
chamar algumxs imigrantes e outrxs estrangeirxs, promovendo a
xenofobia e o racismo por essas partes.
Algo de História:
“… Durante o século XIX, gerou-se uma propaganda que promoveu o
$hile como o país que mais se parecia com a Europa e uma espécie de
convite que funcionou. E vieram para o $hile imigrantes austríacxs,
alemãxs e também italianxs, espanhoxs e francesxs, mas não nas
mesmas condições. Todxs viviam em crise na Europa. As pessoas
chegaram sem nada, mas o Estado lhes proporcionou terras, dinheiro e
ferramentas para cultivar. Queriam embranquecer a raça. Eram
imigrantes, mas brancos, altos e com a marca da Europa. Então, a
imigração nunca se projetou como um problema… No entanto, hoje “nem
todxs xs imigrantes são imigrantes. Quando falamos delxs, falamos de
Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, República Dominicana, Venezuela e
Haiti, não falamos de argentinxs, espanhóxs, inglesxs, alemãxs ou
japonesxs…”
Hoje se exerce esse “racismo direto, biológico, sobre a cor, que é mais
extremo e implica humilhações, gritos, violência física; até a mais suave,
que é o que se supõe ser menos perceptível: o olhar de desprezo, o não
atender nas instituições, o fazer esperar, o passar na frente na fila, a
olhada no relógio, apontar com o dedo…” Enquanto o Estado, com seus
regulamentos, antes da chamada “onda” de população imigrante, com um
processo de imigração quase incontrolado (como indicado pela TV e pelx
$hilenx médix), embora não tanto, porque $hile se oferece como um país
com uma economia estável, que acolheu conscientemente todas ondas de
imigrantes, já que historicamente procurou “recrutar aquelxs migrantes
que julga convenientes e excluir aquelxs que considera inconvenientes”,
hoje “fecha suas fronteiras diante dxs mais pobres, mantendo aquelxs que
já estão dentro (aquelxs que conseguiram cruzar sem muitos documentos,

e com passagens de volta que não usaram), aprisionadxs, nesta grande
prisão chamada $hile, sem documentos não há trabalho, com documentos
são incorporadxs a essa massa de exploradxs, que são amarradxs para
serem cidadãxs bem portadxs…
É aqui, aproveitando mais um ano a iniciativa de tomarmos a rua que
como anarquistas anti-autoritárixs temos claro que no mundo dxs ricxs
todxs somos estrangeirxs. Não nos interessa um passaporte ou uma
fronteira inventada, acreditamos firmemente na liberdade e decisão
pessoal de viver onde queremos, na livre circulação, se é assim que as
pessoas querem. E onde quer que estejamos ou quem estamos temos
muito claro quem são nossxs inimigxs.

SIN FRONTERAS, NI BANDERAS.
CONTRA O PATRIARCADO, O RACISMO E A XENOFOBIA

Palavras de outros cantos do mundo
Palavras da Biblioteca Anárquica Kaos para
a atividade de memória pelo Punky Mauri
Salve Compas do Outro lado da Cordilheira!
De Porto Alegre mandamos aqui nosso abraço cúmplice e mais
decididamente anárquico do que nunca, neste 22 de maio, dia do Caos.
Nesta região, ultimamente estivemos agitadxs evadindo a autoridade que
queria, e acreditamos que ainda quer nos prender. No entanto, não
deixamos de sentir e agir de acordo com nossa profunda hostilidade e
antagonismo contra o poder e por isso hoje nos reúne e nos fortalece ter a
possibilidade de escrever juntxs essas palavras para o Punky Mauri.
22 de maio se tornou uma data emblemática da luta anarquista em todo o
mundo. Ao longo dos anos, a memória combativa dxs companheirxs de
Mauri deu combustível a que esta data seja, mais que uma lembrança da
morte, uma homenagem insurrecional à luta anti-autoritária e anarquista.
Vocês conseguiram que o Punki Mauri, sem se transformar em um mártir,
seguir vivendo em cada umx dxs companheirxs, conseguiram que
pessoas que nem o conheciam se sentissem familiarizadas com suas
ideias, sentires e práticas. Conseguiram que sua memória fosse além da
individualidade e se tornasse parte de um horizonte coletivo, motor da
continuidade da luta anarquista no território $hileno, mas também em todo
o mundo. Se hoje, de Porto Alegre, recordamos e sentimos na pele o
Punky Mauri, é porque suxs companheirxs nunca o deixaram morrer. E é

uma vitória que ultrapassa a morte, o que não é nem uma coisa pequena
nem uma tarefa fácil. É uma atividade intensa e disposição obstinada para
fazer presente e vivo um companheiro que morreu procurando a anarquia.
Por tudo isso, também dessas terras, nos unimos à importante atividade
de fazer memória por umx “dxs nossxs”:
Em 2013, duas atividades foram organizadas pelo Punky Mauri nesta
região, uma na Okupa 171 em Pelotas, e a outra na okupa Boske
Ibirapijuka em Porto Alegre.
Em 2014, o Tribunal Militar da União foi atacado com um artefato
incendiário “Para que a madrugada de 22 de maio se mantenha viva em
nossa revolta”.
Em 2015, 5 atividades foram organizadas em 5 diferentes okupas, todas
sob a chamada: “Porque lembrar do Punky Mauri”. As okupas Kuna,
Carakol, Colmeia, Violeta, e a Biblioteca Kaos fizeram uma semana de
agitações em memória de nosso compa.
Em 2016 as ruas de Porto Alegre tiveram pixações e cartazes gigantes
pelo Punky.
Em 2017, novamente cartazes gigantes e uma barricada com fogo numa
das rodovias que ligam Porto Alegre a Novo Hamburgo agitaram o dia do
Caos.
Agora, neste 2018, em 22 de maio, nos reunimos na Biblioteca Mumia Abu
Jamal da nova okupa Viúva Negra em Novo Hamburgo.
Sempre lembramos que o Punky Mauri ia, no cair da noite, até uma escola
de gendarmeria, que é onde formam xs carcereirxs, é onde formam xs
inimigxs da liberdade, portanto, é o espaço chave onde se produzem e
reproduzem as lógicas e os mecanismos da dominação. Nossa situação
atual de estar sob os olhos da polícia depois da Operação Érebo se deve,
precisamente, à forte e sólida atividade antagonista que da anarquia
incomodou à dominação e lá, com o Punky Mauri, nos encontramos em
palavra e ação. Nos encontramos com ele nesse sincero desprezo e
sentido contra toda forma de opressão, e acima de tudo na reivindicação
da ação violenta como parte do combate para sermos livres.

A anarquia de ação é um perigo real para a dominação por usar a
violência informal como parte da liberação total. E o que precisamente
temem, xs detentorxs do poder, é a possibilidade de que esta violência
seja apropriada por um número maior de pessoas que se reconhecem
cada vez menos nos valores e normas dessa podre civilização e sistema
de dominação.
A colocação em ação da violência e sua difusão é a expressão máxima da
revolta contra a ordem estabelecida, da profunda vontade de mudar tudo,
de explodir o sistema imposto em busca do desconhecido. E sempre foi
uma arma dxs ingovernáveis contra a dominação e a opressão. Que este
22 de maio, levemos umxs axs outrxs nos corações e nas ações,
“POR
QUE
NADA
NEM
NINGUÉM
SE
ESQUECE”
Salve compas, aqui nada parou! Recebam nosso abraço caloroso, mão
terna e a cumplicidade de estar juntxs na negação a toda autoridade.
Estamos aqui, onde sempre estivemos, pela liberdade, procurando o
conflito, e com o Kaos mais presente do que nunca!
Biblioteca Anárquica Kaos
22 de maio 2018

Palavras da Espanha
Ainda que passem os anos, ainda que nos separem milhares de
quilômetros e um oceano no meio, não se esquece a data de 22 de maio
de 2009, não se esquece a morte de umx companheirx. E não há
companheirxs que sejam mais importantes ou imprescindíveis que outrxs,
nem intenção de converter a morte de Mauri em algo isolado, mas lembro
dessa especialmente enquanto talvez outrxs dancem no calendário. Foi
um companheiro que não conheci em pessoa, mas era próximo em idade
e pertencia a uma realidade de luta que conheci no começo dos anos
2000 através dos meios de contrainformação.
Li sobre o molotov na moneda, das marchas anti APEC, dos 11 de
setembro e dos 29 de março, das explosões que iam acontecendo e
ninguém caía detidx. Sabia que tinha companheirxs do outro lado do
oceano, e embora não nos conhecíamos, li seus relatos e iniciativas

através das páginas de contrainformação e algum que outro documento
ou fanzine que chegava por essas terras. Tinha passado alguns anos das
revoltas na França e alguns meses da morte de Alexis, quando chegou a
notícia: um companheiro tinha morrido em Santiago, depois se
desencadeou a caça.
Por algum tempo, tentamos ampliar e mostrar solidariedade com as
necessidades dxs compas lá, até que em algum momento pudemos
conhecer aquelas ruas pessoalmente, aquelxs companheirxs. Conhecer
compas de uma mesma geração que lá viveram a morte de companheirxs,
perseguições e encarceramentos… Esse é um dado que impacta e que
chegado aos 30 parece justificar o desaparecimento dxs compas. Me
pergunto onde estarão todxs xs companheirxs daquela geração, e me
alegro de ter conhecido e fraternizado com aquelxs independemente da
idade seguem lutando em Santiago que pudemos conhecer de primeira
mão. Seja em momentos de enfrentamento ou na constância de criação
de projetos autônomos, cada umx dxs anarquistas que conhecemos e não
desistem estão em nossa memória.
A memória se converte no gatilho da esperança, aprendemos com as
pedras no caminho e nos anima caminhar. Lembro especialmente de dois
momentos que aconteceram em Santiago em maio de 2017 durante
diferentes atos em memória de Mauricio Morales.
Um aconteceu no lugar onde o companheiro morreu, em frente a escola
de gendarmeria. Senti tristeza, medo e raiva enquanto estávamos umxs
20 ou 30 companheirxs com velas, pixações, panfletos, cantos e silêncio,
sabendo que numa esquina próxima se encontrava a escola de
gendarmeria e na outra um posto de controle antidistúrbios. No lugar
conservava pixações em memória de Mauri, além da tristeza sentia medo
pela incerteza de se xs gambés apareceriam em algum momento. Nesses
silêncios, um companheiro soube transmitir ânimos, força e sorrisos,
contando para quem não conhecia o Mauri em pessoa, quem foi, nos
contando histórias, tornando a lembrança mais viva. A memória tomou
conta do silêncio e pôde transmitir força, sem elevá-lo num pedestal,
aceitando Mauri como mais um companheiro, com suas fraquezas e
forças, esses relatos nos fizeram sentir mais próximxs, conhecê-lo.
Outra lembrança foi no desfile pelo bairro Yungay, entre malabarismos
para organizar a atividade e a incerteza de quando chegariam xs gambés
com seu arsenal, tiveram pixações, lançamento de panfletos, cantos à luz

de tochas, momentos de enfrentamentos, etc. Teve mambo, e houve
momentos em que as máximas precauções possíveis não foram tomadas,
chegando a jovens companheirxs tentando armar barricadas sozinhxs,
situações em que uma pessoa estava só e poderia ter sido presa entre
várixs gambés… Felizmente tudo ocorreu bem, a tomada das ruas, mas
temos que aprender com momentos de lutas anteriores e ir preparadxs,
com os planos a, b, c e os que forem necessários, saber medir x inimigx e
aprender a se mover de acordo com o terreno. Nada foi de graça, cada
mostra de raiva tem uma motivação e contexto por trás, mas tenham
cuidado, sigam adiante e cuidem-se.

Palavras do México
Pensar em escrever algo de uma coordenada
distante sobre o Punky Mauri me deu muito
trabalho. Não sei o quanto isso pode ser uma
declaração individual do que sinto que vivemos
nesses momentos, mas sei que, à distância,
aquela lembrança e aquele acontecimento
seguem movendo as fibras de nossas cabeças e
nossos corpos. Lá sim, coletivamente. Porque
para muitas pessoas nesta terra, a morte
acidental de Mauri foi sentida na profundidade do
corpo e com a intensidade de quem perde umx
irmãx.
Lembro que nesse ano de 2009, ao menos eu, com quase dez anos
menos e com a ingenuidade e imaturidade mais vivas, recebemos a
notícia em uma conversa, curiosamente, ocorria em um dos locais mais
sintetistas e, no meio de uma palestra dada por uma garota da sua terra
que apresentava seu trabalho. Lembro de ver em seus olhos refletidos o
espanto, o medo, a impotência e aquela cor cristalina de quem sente estar
no lugar e na hora errada.
Depois da notícia, corremos para verificar o blog Liberación Total e, a
partir daí, tentamos seguir o curso dos dias e acompanhar essa dor.
Pouco depois, algumas pessoas organizaram uma conversa em uma
inexistente biblioteca anarquista. Para isso, o Caso Bombas já era uma

montagem completa. Aquelxs que foram nessa conversa, também
deixaram visível a postura de onde ela estava partindo, pois é sabido que
nem todxs xs anarkxs se interessam da mesma forma pela morte de um
anarquista em ação.
Sentimos a proximidade da morte. Empatizamos com a situação e
vivemos à distância o peso dos golpes do Estado que se aproximavam.
Aquela morte, que ainda nos negamos a esquecer, deixou clara essa
possibilidade latente de perder a vida ou de viver com a perda de umx
companheirx, amigx ou irmãx. Pelo menos para mim, deixou claro que
aquela ideia era real e tangível, longe dos romantismos sacrificadores.
Imaginávamos como era viver essa situação: o bombardeio midiático, as
incursões policiais e tudo o que foi atravessado por essa dor que não
deixa viver plenamente diante da emergência de continuar com a guarda
levantada.
A morte de Mauri foi significativa e reveladora em muitos sentidos.
Não é algo que para nós vale a pena passar desapercebida ou colocar
num baú de recordações. Também nos conecta com uma latitude distante,
mas compartilha e aproxima e afila ou dá ânimos a esse ódio que em
ocasiões é necessário para nos manter de pé nesse mundo-guerra.

Acho que isso também significava nos unir a sua terra, voltando-se para
ver com mais detalhes o que acontece ali e a anarquia que apesar da
distância une.
Também anunciou a possível repressão que poderia estar se aproximando
se nossxs inimigxs continuassem unindo os pontos de insubmissão. Uma
possibilidade que anos mais tarde nos alcançou, embora não sei se dessa
forma tão abrupta, mas tenho certeza que foi tão devastadora. Entre
outras coisas, porque a morte de Mauri implicou o começo de uma união
de forças que ao longo dos anos fraturou e ocasionou uma fratura
irreconciliável.

Talvez daí o complicado de colocar essas memórias no papel.
Enquanto para algumxs pareceu uma perda e um grande golpe, para
outrxs implicou uma forma jocosa de demonstrar a inutilidade da ação e;
pior ainda, aquelxs que pensávamos que estavam envolvidxs da mesma
forma, mais tarde acabaram mostrando uma face que, sob o disfarce de
radical, reforçou cinicamente o golpe do inimigx que ainda não acabou.
Dizer nove anos é fácil, agora penso em tudo o que aconteceu desde
então; nas rupturas que doeram e nos encontros que foram fortalecidos.
Sinto como se um grande vento passasse com as imagens e lembranças
e deixasse aquele frio que arrepia a pele. O Punky Maury ainda é muito,
cerramos os dentes ao nomeá-lo e lembrá-lo, como se fosse alguém que
conhecemos toda a vida, de quem escutamos sua voz ou compartilhamos
uma xícara de café. E assim, acho que não há melhor maneira de lembrálo se não for reafirmando em cada passo esse gesto de solidariedade e
anarquia.
Para sempre anarquista.
Com a cabeça na lua e os pés no chão,
Xs saudamos do México
maio 2018

… E se os tempos são complicados e a situação não gostamos nada?
Tomemos-o como mais um desafio!
e mais. Quando não foi assim?
Odeio dar-te a razão,
mas para que não possam nos parar
somos nós que não devemos nos parar.
Ainda menos agora, menos aqui mesmo.
Se damos voltas é para tentar outra vez.
Se adiamos é para afilar os detalhes.
Se nos cuidamos é para seguir avançando.
Se compartilhamos dúvidas é para impulsar a convicção.
Ter prioridades e critérios claros,
aprendendo, evoluindo, ensinando,
nos assegura que depois virão outrxs e seguirão.
Assim foi e assim será
Jamais poderão nos parar!
Palavras dedicadas à companheira Lisa, atualmente sequestrada pelo estado
alemão, detida em 13 de abril de 2016 em Barcelona, condenada a 7 anos e meio,
acusada de ter participado na expropriação de um banco na Alemanha.

