
Contra la crisi,

agitació punk

Des de fa uns anys la paraula

crisi està en boca de tots, perquè

tot el dia en parlen televisions,

ràdios, periodistes i economistes.

Però també perquè ja n'estam

tocant les conseqüències per

haver-nos abocat a l'atur i p
er

haver-se retallat la despesa

social. Estam en crisi econòmica

i tot s'està fent més complicat.

Davant aquest panorama,

necessitam revulsius. Rompre

esquemes i barreres. Crear

antagonismes contraculturals i

polític
s, ser refractaris al

Sistema.

El punk va néixer en un context

de crisi econòmica, però també

cultural i política. Quasi ben igual

que ara. El Sistema fa pudor i ja

comença a ser insuportable.

Ja està bé de tapar-nos el nas i

seguir menjant la porqueria que

ens venen. Que pagui Pujol!

Fuego a la Moncloa! deien els

punks barcelonins dels 80. Ja

està bé de mostrar-nos passius

i tolerants amb l'actual situació.

El Sistema, i sobretot Mallorca

no ens agraden i per això no ens

quedarem remugant i fent

discursos estèrils a una barra

d'un bar, canviant de canal o

cercant evadir-nos d'una manera

o una altra. Com a persones

conscients que vivim en societat

actuarem en responsabilita
t i

direm No al Sistema!

Noltros reivindicam el punk, no

com a moviment musical o urbà.

Passam de trib
us, indústries i

ortodòxies. Si noltros reivindicam

el punk és pel seu caràcter irre
-

verent, provocador, rebel i

contestatari. P
erò també pel Do

It Your Self! F
es-ho tu mateix!

Que sempre ha proclamat el

punk que no s'ha venut. Així,

contra les retallades socials i

culturals: autogestió, coope-

ració i solidaritat. Contra els

abusos del poder: branca,

acció directa. Contra la

mediocritat: im
aginació.

Contra l'especulació i la

falta d'espais: okupació.

I, contra la vanitat i

pedanteria de l'art

actual: honestedat i

humilitat.

Divendres 21
21.30h
Sa Recreativa
(C/ de sa Plaça, 14. Felanitx)

Pobres
pobres
que els
donguin
pel cul
Albert Pla i
Lulú Martorell
Espanya, 2007. 77 min.

Dissabte 22
19.00h. Sa Recreativa

Pig
Rozz Williams i Nico B.
EEUU, 1998. 23 min.

20.00h
Sa Recreativa

Xerrada/audició

Punk al
límit, o com els
Ramones es
varen convertir en
Napalm Death
amb Txus Troll

Diumenge 23
19.00h
Sa Recreativa

Themroc
Claude Faraldo
França, 1973. 106 min.

Dimarts 25
20.30h
Sala Sacma
(C/ d’en Bosch, 5 Manacor)

Pocilga
Pier Paolo Pasolini
Itàlia, 1969. 101 min.

Divendres 28
21.30h
Bar Ca’n Parera
(C/ St Rafel, 36. Manacor)

Concert

·Doctor
 Enfermo
·Mostros
·Crimen
Dissabte 29
20.30h
Sa Recreativa

Submit
to me
Richard Kern
EEUU, 1985. 12 min.

Butthole
Surfers.
Blind Eye Sees
All. Live in Detroit
EEUU, 1985. 81 minuts

Diumenge 30
19.00h
Sa Recreativa

Trash
Humpers
Harmony Korine
EEUU, 2009. 77 min.

Del 21 al 30
Sa Recreativa

Ex·posició
col·lectiva
· Sebastiana Galmés
· David Campaner
· Pons
· Maria Antònia Oliver
· Xòlotl
· Pi Subirats
· 0j0c0j0
· Jesús Ballester

organitzen:

col·laboren:

w w w . 3 9 e s c a l o n s . o r g

www.cul turaobrera.org
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sacmaAssociació Cultural
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