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J D ¿ D i C A D A  .. .
... tnts els filis que han d'explicar als seus pares qué és 

1'herba; a tots els pares als seus fills què és 1'herba; a to
tes les companyes que han d'explicar als companys el que no és 
l'herba; a tots els companys que han començat a fumar abans de 
fer-se companys; als qui han començat després; a tots els que 
fumen i corren el risc de no ser companys; a tots aquells que 
una volta en la vida han fumat massa; a tots els que han venut 
nerba sense traure un baral; a tots els que volguessen però no 
gosen; als qui sempre tenen foc; als qui ofereixen calades pel 
carrer; a tots els que mai no fumaran i perden alguna cosa; als 
qui no fumen i estan bé igualment; als qui fumen contínuament 
sense saber per què; als qui saben per què i no tenen altra co
sa millor a fer; a tots els que tenen por; als qui mai no te
nen prou;a tots aquells que fumen i no els fa res; als qui creue¡ 
que no els fa res; a tots els que no saben rullar, amb molts 
besets; a tots els que es punxen i voldrien estar millor; als 
venedors d'heroïna, per a que canvien d'ofici abans que la gent 
els expulse; a tots els freaks pintats escampats al llarg dels 
carrers del món; als qui conten històries meravelloses entre 
núvols de fum; als qui envien bones vibracions; als qui diuen 
oue les vibracions no existeixen i també les envien bones; a 
í'nts els oue omplen amb música i poesia les sestes, els matin?
i els tendres besos nocturns dels innumerables grups de germans 
:reaks disseminats per les grises metròpolis occidentals
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jo anem a dir qui som, perquè no volem caure en - 
Irotagonismes imbècils. A més,'ens agrada la clan- 
jestinitat. Tampoc no anem a explicar de què va "A 
jlM”, perquè a la vista està, i la millor opinió sobre la revis
ta serà la teua una volta l'hages llegida. A qui ens dirigim ?. 
bmpoc no ho tenim massa clar.

La veritat és que açò de fer un editorial té els seus co—  
[Ions. Si no estàs cec/-ga o no ets molt pobre d'esperit, ja te 
l'hauràs adonat de per a on anem

Què volem?
Volem que la psiquedèlia isca de les catacumbes on la té - 

oterrada la dictadura de la "normalitat” establerta (agafeu eixa! !
Voldríem, volem una societat on la llibertat total siga la 

ase de la convivència (utòpics? Si, gràcies)
Trobem imprescindible la convergència de tots els moviments 

bdicals en una lluita conjunta, capaç de fér caure d'una puta 
fegada el sistema de vida que el Capital, 1'Estat i les Multina 
tlonals ens imposen. Feministes, comunistes, homosexuals, lliber 
aris, ecologistes, lesbianes, autònoms, psiquiatritzats, "térro 
ístes", psiquedèlics, marginats i lluitadors/-res de tot tipus, 
primits en general, tots junts, en bloc, sense que la lluita - 
particular" o "sectorial" de cadascú ens impedesca una visió - 
lobal del canvi que hem de fer possible. I ahí, la psiquedèlia 
el moviment psiquedèlic tenen alguna cosa a dir. "AL CIM" ix 
Dl carrer responent a eixa necessitat. Estracta, ja sabreu, dlina 
pevista psiquedèlica", i serà per tant la psiquedèlia (del grec 
pique - "ment, esperit"; délos - "desvetllar"), eixa gran obli 
pda, el nostre camp d'actuació fonamental, sense que això vull 
p dir que estem tabcats a cap cercle viciós. Ningú no ens pot 
pusar de sectarisme perquè treballem un camp específic. I si - 
hs acusen és el seu problema.

Desgraciadament ens ha faltat ací -com tantes coses!- una 
bultura de les drogues peiquedèliq|ies": darrerament els esfor
bs conjunts de la policia, ^  Ies altes finances i la moral
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burgesa estan conseguint obstaculitzar seriosament l'aprovisiona 
ment de "drogues suaus", tot afavorint així la difusió d'heroïna 
(la dreta i l'estat capitalista hi són interessats) entre els - 
lluitadors i proletaris menys preparats per a distingir entre - 
substàncies lleugeres i fortes o enganyats pel conte burgès se
gons el qual "totes les drogues són iguals". És absolutament ne 
cessària (és una exigència històrica) la consolidació d'un movi 
ment psiquedèlic revolucionari, contra cultural, que lluite amb 
alternatives frint a la lògica i els necanismes de la racional! 
tat eficaç, productiva i "desarrollista" de la nova nurgesia in 
temacional.

Veiem amb optimisme el naixement de noves formes de lluita

oprimits serà obra dels oprimits matéixos.
Creiem (encara!) en la Revolució, però Revolució Total, no 

només política o econòmica. Revolució sexual, ecològica, antipa 
triarcal, QOOTIDIANA. Revolució en les relacions interpersonals. 
Revolució no sols de les "masses", sinó també individual, subjec 
tiva. TEUA. La revolució, entera't ja, comença per tu mateix/-a. 
I la psiquedèlia és - o pot ser - l'arma o instrument de la teua 
revolució personal. Almenys pot ajudar-t'hi decisivament.

Perquè senyors, psiquedèlia no és eixir el dissabte de fes 
ta, fumar-se una porros amb cara d'èxtasi i tornar els dilluns
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a la feina sense que res no haja canviat en la teua vida "nor
mal" (?). Això és fer terrorisme amb porros. Psiquedèlia és to 
ta una forma de veure el món, de concebre l'existència. Si en
cara no comprens molt bé què és el que volem dir, ja aniràs —  
adonant-te amb la lectura d'AL CIM. Tampoc no et vindria mala
ment consultar la secció de Bibliografia (pàgs 56-57). I so
bretot, si no saps fumar porros, no fumes. 0 intenta aprendre, 
persevera. ( "a mi la primera vez tampoca me colocó" )

Entenem psiquedèlia com a sinònim de desalienació i luci
desa. Recordem les paraules del gran embadalit, Ahtonin Artaud:

" admès o no admès, conscient o inconscient, 
l'estat poètic, un estat transcendent de vida, 
és en el fons allò que la gent busca a través 
de l'amor, les drogues o la insurrecció "

(perquè no conjugar els tres
factors?)

Les generacions precedents també s'alçaren en lluita con^ 
tra nLa violència brutal del Sistema.

Els derrotaren.
A nosaltres només ens resta aferrar-nos a una esperança: 
aprendre la lliçó,
lluitar lúcidament i lúdicament, amb voluntat de vèncer, 
però no demà ni el segle que vé, sinó vèncer ja, ara, avui, 
que la mateixa lluita siga la victòria, 
lluitar vivint, gaudint, 
viure lluitant.
Lluita 
i vida 
i festa
unides per a sempre en la qüotidianeitat dels nostres actes.
Encara és possibley en la dècada ddls 80, viure (si bé ca 

da volta més dificultosament). Però per viure cal lluitar. I - 
gaudir. Nosaltres vivim, I aci està "AL CIM" per tal de demos
trar-ho . / M A
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IHTROWCdÓ 6 ENE UAL 
AL MÓN DE LEÍ DR06VEÍ

BEFINICIO

Intenta buscar en qualsevol diccionari la parauleta: la 
manipulació, la ignorància i 1'estupidesa hi campegen. Si pre
guntem als científics ja ens aproximem una mica, sobretot si 
eludim els sicaris del Sistema. Ja el 56 Delay definia la dro
ga com n substància natural o sintètica capaç de modificar —  
l'activitat psíquica." Més precisa, encara que menys sintèti
ca és la que proposa Josep Laporte: "substància que, siga o no 
medicament, és utilitzada amb la intenció d'actuar sobre el - 
sistema nerviós.a fi de conseguir un millor rendimeny intel·lec
tual o físic, amb la intenció d'experimentar noves sensacions 
o també amb la pretensió de modificar, se suposa que agradable
ment, l'estat psíquic de l'individu. En altfes paraules, tota 
substància que siga utilitzada primordialment amb l'objectiu 
de conseguir una autogratificació. Lamentablement, aquestes - 
raonables definicions dels científics no són les que solen —  
arribar al gran públic a través dels mitjans de comunicació - 
de masses.

Més difícil és encara classificar-les. Hi han per a tots 
els gustos. Al final d'aquesta intràducció, presentem un es—  
quema que vol ser una síntesi de les classificacions més rao
nables que coneguem. En aquest treball seguirem la divisió —  
més estesa (i més falsa): drogues legals i drogues il.legals 
(il.legals ací i ara), per a fer palesa la seua manca de jus-
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tificació des de qualsevol, punt de vista. No obstant, u n --
Punt on tothom es troba d'acord és la fonamental divisió --
entre drogues dures i drogues suaus o lleugeres. Les darreres 
(entre les quals estarien la marihuana i l'àcid) són inofen
sives per a l'organisme, no creen dependència ni tolerància 
(necessitat d'una dosi cada volta major per a obtenir els ma
teixos efectes) i amplien el camp perceptiu. Les drogues du
res (alcohol, tabac, heroïna, fàrmacs) són adictives, destros
sen l'organisme, creen tolerància i redueixen l'experiència.

LES DROGUES LEB

Són les drogues 
ciades per les multi 
mitjans de comunica- 
adequats (restaurant 
punt final del camí 
de les societats tradicionals i les drogues socials de la nos
tra civilització de plàstic.

L'ALCOHOL

WrJh  beneïdes d'Occident, poten- 
¥ K \  J  J * 2  nacionals i exblçades pels 

ció. Tenen els seus temples 
caf’e‘teries»• • • ) i són el —  
entre les drogues sagrades

Droga genuïna de la societat occidental, és tan vell com 
ella mateixa. La nostra és una autèntica "cultura del vi".

Hi han, d'entrada, dos mites a destruir: en primer lloc, 
el suposat efecte estimulant. La hiperactivitat inicial que - 
es veu en un individu sota els efectes de l'alcohol és deguda 
simplement a la supressió de les funcions inhibitòries habi—  
tuals. Solimán, farmacòleg americà, ha descrit molt bé aquest 
fenomen: "Les priemres funcions que es perden són els graus - 
més aguts del judici, reflexió, observació i atenció, és a dir, 
les activitats interioritzades en el procés educatiu i que —  
constitueixen els elements de restricció que solen determinar 
la conducta humana. El subjecte es deixa arrossegar per l'im
puls del moment, sense reflexionar sobre les conseqüències —  
i les seues expressions es tomen més lliures, assolint una -
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apariència de calor, de sentiment i d'inspiració". Després de 
l'estimulació inicial, una major dosi implica efectes deprçs- 
sius, que poden dur fins a la pèrdtia de consciència. A nivell 
quantitatiu aquest procés està perfectament estudiat pel càl
cul de percentatge d'alcohol en la sang.
IQ° L'altre mite és això de'"el bon vi no fa mal". Un 1. de 

vi*conté 100 g. d'alcohol siga vi comú o el millor Burdeos. - 
L'alcohol provoca, a l'Estat espanyol, cada any, 36.000 ferits 
per accidents de tràfic i 150.000 laborals. Es la tercera cau
sa de mort.

CAFE

Les drogues del tipus cafeïna i semblants es troben pertat 
arreu del planeta i són conegudes per totes les cultures des 
dels temps més remots. Podem citar el té, originari de Assam 
(índia), el mate d'Amèrica del Sud, el cacau, amb el qual els 
asteques preparaven fa segles el delitós xocolat calent (en — 
arribar els espanyols penaren el seu ús amb l'excomunió), la 
cola, avui industrialitzada per conegudes multinacionals i, - 
finalment, el café, petit arbre originari d'Etiopía.

Una tassa de café conté una mitja de O'IO a 0'20 g. de - 
cafeïna |el te normal 0'05 g) Lgfeafelna és un excitant del - 
sistema nerviós, estimula l'activitat mental i augmenta la —  
resistència a la fatiga física i psíquica. Produeix una lleu
gera dependència, però només psicològica 
(NOTA: els cafés italians segueixen sent els millors)

TABAC

La història que conten tots els llibres que parlen del 
tabac és falsa (el conte dels conqueridors espanyols i els in
dis fumant cilindres de tabac). Els taïns, grup ètnic de Cuba, 
celebraven la "cerimònia de la cojoba", on es fumava en una - 
mena de pipa bifurcada (anomenada tabac) les fulles seques de 
la planta que avui nosaltres anomeroem tabac barrejades amb les
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d'una planta al.lucinògena (Datura arbórea). L'absorció pro
duïa una embriaguesa durant la qual creien posar-se en contac
te amb les divinitats.

El nostre tabac d'avui, sense Datura i totalment dessa- 
cralit7at,, fou introduit a Europa al segle XVI i s'ha con—  
vertit en la droga per excel·lència de les societats indus—  
trials.

Anualment es produeixen tres bilions de cigarrets. El ta
bac conté un.alcaloide actiu, la nicotina (O'Ol - 0'02 g. per 
cigarret), que estimula les cèl·lules nervioses, pel que pro
dueix un lleuger efeqmnMHWMMragM te tònic, però és una subs
tància molt tòxica Ifp® 9 WÈwWPer a l'organisme. El tabac 
crea dependència i l|l mr JBsegons molts científics, el 
grau d'aquesta pot ser major encara que el de
1'heroïna.

FARMACS

Els fàrmacs constitueixen autèntiques i perilloses dro—  
gues dures, i són el que hom diu la "segona generació" de les 
drogues familiars, socials i legals d'Occident.

Aquests productes, obtinguts per síntesi química i fa
bricats a gran escala per laboratoris multinacionals, es di
videixen en - hipnòtics, - sedants i - excitants.

Entre els hipnòtics, en principi anti-insomni i cada vol
ta més utilitzats com armes suïcides figuren els nombrosos de
rivats de l'àcid barbitúric (barbital, i composts)

Els barbitúrics actuen com a depressors de l'activitat - 
del sistema nerviós: disminueixen l'agudesa mental, produeixen 
relaxació i, en dosis grans, pèrdua del coneiaement i mort per 
paràlisi respiratòria. Per si faltara poc, creen una dependèio- 
cia física molt intensa, semblant a la de la morfina.

Altres tranquilítzants són els neurolèptics (derivats de 
la fenotizina) i ansiolítics (meprobramat, "píldores de la fe
licitat" , vàlium,...), que també produeixen dependència.

D'efecte contrari a les anteriors són les drogues inclo-
¿es dgowçs psiCveoèUQvss
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ses dins el grup de les amfetamines. Són d'origen químic, però 
existeix un alcaloide natural de composició semblant, la plan
ta medecinal xinesa ma-huang (efedra) utilitzada contra l'asma.

L'amfetamina o benzedrina (fenil-etil-isopropilamina), co
mençà a utilitzar-se a la Segona Guerra Imperialista, pels pi
lots que efectuaven raids aeris nocturns i prompte es popula
ritzà en Occident.

D'efectes semblants a la cafeïna, el poder és, tanmateix, 
molt més gran, i el seu ús prolongat pot crear estats d'ansie
tat i conduir a una psicosi crònica. El seu principal problema 
és l'alt grau de tolerància.

DROGUES IL.LEGALS

Preséntades com a perillosos verins socials, com a drogue 
maleides, com a horribles drogues, simplement com "les drogues

Perquè a nivell jurídic noméss existeixen aquestes, les - 
altres no ho són. La Llei de la Societat de les Drogues Legals 
contempla com a punibles els al.luoinògens, la marihuana, la - 
cocaïna, l'opi i l'heroïna.

AL.LUCINOGENS

En realitat, el terme de drogues al.lucinògenes és inconrer 
te. Cert que aquestes substàncies provoquen al·lucinacions, és 
a dir, percepcions sensorials desproveïdes de tota causa exte
rior a l'individu. Però en general, qui les pren sap la causa 
primària de la visió ., tant si està sacralitzada com si no. Per 
aquesta raó és avui més acceptat el terme de drogues psiquedè- 
liques per a designar aquestes^substàncies. Psiquedèliques, és 
a dir, capaces de produir alteracions de la percepció, degudes 
a un augment extraordinari del poder imaginatiu, capaces de —  
produir estats semblants a les psicosis. D'ací que el modern - 
interés per les substàncies psiquedèliques vaja molt relacionat 
amb l'avenç progressiu de'la neurobiologia i psiquiatria (anti-),
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a l'estudi científic dels mecanismes psiquics de l'individu.

"Potser si no tingueres tanta por de tor 
nar-te boig o de perdre el teu cos, enten
dries aquest secret meravellós. Però hau—  
ràs d'esperar a perdre la teua por per a -

entendre el que vull dir".
C. Castañeda

Podem classific 
grans grups que res- 
turals ben diferen—  

l) Les drogues 
en certes societats • 
primer lloc el pejot 
petit cactus que viu

les drogues psiquedèliques en tres

tradicionals. Destaca en - 
(Echicocactus williamsii), 
als terrenys calcaris de -

sagrades encara avui vigents

ponen a tres conjunts cul- 
ciats:

les altiplanicies mexicanes. Els Huichols i els Tarahumares, 
tribus que habiten aquestes regions, professen des de temps 
immemorials un culte a aquesta planta que, per les seues pro
pietats al.lucinògenes ha estat elevada a la categoria de di
vinitat (jículi), el que ha donat origen a una veritable reli
gió que encara esc conserva ben viva. Els indis tallen la part 
superior,vsrda, en llesques que es poden consumir una volta - 
seques. El principal alcaloide del pejot és la mescalina (3, 4, 
5, -trimetosifeniletilamina), aïllada en 1896 i sintetitzada 
en 1918. Els seus efectes psiquedèlics són semblants als de 
LSD: sensació d'absència de pes, despersonelització, altera
ció en la percepció del temp?, alteracions visuals i al·luci
nacions amb gran riquesa i varietat cromàtica. Però el viatge 
amb pejot és més 'borporal" que el de LSD. La mescalina va fer 
la seua entrada, fa ja uns anyets, en la societat literària i 
artística de la mà d'Artaud, Henri Michaux i Aldous Huxley - 
(ja en publicarem alguna coseta d'ells, tranquils)

La psilocibina (4-fosforil-N, N-dimetiltriptamina) és una 
altra droga sagrada. Es troba en diverses espècies de petits
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bolets "Psilocibe", sobretot "P. caerulescens", freqüent a lfes- 
tat mexicà d'Oaxaca. Els asteques els consumien en cultes i - 
festes rituals, sota la denominació de "teonanacati", qfeiga,
" carn divina També els maies de Mèxic i Guatemala rendien 
culte a aquests bolets mil anys abans de la nostra era. Avui 
s'utilitzen amb fins adivinatòris, de curanderisme i de pro
ducció artística pels Mazateques, 
indígenes mexicans.

L”ololiuqui és una altra planta 
sagrada ce certes tribus mexicanes, 
tracta d'una planta anomenada "glòria 
del matí" (nom científic: Rivea cor 
bosa), els sements de la qual conten 
alcaleides molt pròxims al LSD. Els 
efectes també són semblants.

El "yagé" (Banisteriopsis caapa) 
és una liana arborescent que viu a 1 
selves de la conca superior de 1' 
nes. Amb ell, els indis amazònics pre 
paren uns beuratges al.lucinògens amb 
els quals intenten invocar els esperi

PS'bçÀUtfiA. cjitu f •’ <

ques - 
profètiques o tera 
pèutiques. L'alca
loide d'aquesta —  
planta és 1'armina 
i el seu consum és 
prou perillós pel 
risc d'una sobredo 
si. W. Burroughs - 
la va donar a conéi 
xer fa uns anys en 
els mitjans intel- 
lectuals ianquis.

Les drogues sa
grades fins ací citades no constitueixen més que alguns exemples
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de la infinitat de plantes màgiques que les societats tradició 
nals d'América, Asia, Africa i Oceania segueixen utilitzant —  
avui dia. No passa això (excepte casos molt aïllats) amb les - 
drogues sagrades de la nostra cultura. Ja no queden bruixes als 
nostres pobles, ja ningú no sap preparar filtres màgics amb - 
mandràgores, amanites...

Dins la família botànica de les solanàcees algunes espè—  
cies assoliren gran reputació a l'Edat Mitjana. Són la mandrà- 
gora, la belladona, l'estramoni, el jusquiam. Totes elles con
tenen alcaloides actius (atropina, hiosciamina, escopolamina;) 
amb els quals es preparaven els filtres i ungüents que les - 
bruixes utilitzaven per emprendre el viatge al sabbat.

La mandràgora, de virtuts conegudes des de temps remots, 
és una petita herba que creix en terrenys baixos, humits o —  
inundats durant la tardor, a la Baixa Andalusia i Portugal. El 
rizoma i l'arrel tenen la forma com d'un homenet i això, unit 
a les seues propietats al.lucinògenes la va convertir durant - 
segles en una auténtica planta sagrada que encarnava la imatge 
de l'espècie humana sorgida del fanc de la terra.

De la belladona, estramoni, jusquiam, ruda borda, i tantes 
i tantes plantes màgiques que encara podem trobar per ahí, en 
parlarem més extensament i detallada als propers números de la 
nostra-teua-vostra revista.

Ara bé, menció especial mereix un conegut bolet de capell 
roig, motejat de nombroses taquetes blanques i sostingut per un 
esbelt peu de color blanc. Es l'Amanita Muscària (anomenada po 
pularment "reig bord","oriol foll",...), freqüent àls boscs de 
coníferes i fagedes d'Europa. Un dels noms comuns catalans de k 
l'Amanita, oriol foll, vé del fet que a voltes aquest ocell en » 
menja i sembla enfollir. Existeix també en català una expressió 
molt popular, fins i tot a nivell urbà, "estar tocat del bolet", 
l'origen de la qual va lligat al consum popular i ancestral —  
d'amanites. Als pobles paleosiberians, les amanites arribaren 
a convertir-se en objecte de canvi per un ren; amb ella cele—  
braven rites màgics que acabaven en autèntics psicodrames. L'ac 
ció psiquedèlica de l'amanita és deguda a una sèrie d'alcaloi-
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des; hi destaquen el muscimol i la bufotenina (present també al 
veri de gripau) A la cutícula de l'Amanita hi ha un altre alca
loide, la muscarina, perillosslssim; per això horn pele el bólet 
abans d'ingerir-lo, bé en infusió bé sec i reduït a pols, esni- 
fant-lo. F. Moreau ens descriu els eféctes:"l'intoxicat s'ale
gra, es complau i es toma locuaç; riu i canta, és a dir, presen 

ta l'aspecte d'una feliç embriaguesa. Més tard, vacil.la, cau 
i s'adorm profundament, com emborratxat. Sovint li fa mal - 
el cap, en despertar. Quan se li demana que ens conte els 
seus records ens parla de somnis irisats, amb esplèndids 

d'artifici, l'encisador espectacle del firmament en 
mes, jocs de llums tintinejants, i ell mateix se - 

sent company de ruta dels estels.
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El que podiem anomenar "tercera gene
ració de drogues psiquedèliques és ~i 
representat per substàncies obtingu 
des per síntesi química (LSD, etc), 
encara que derivades d'alcaloides 
presents al món vegetal i cone
guts pels seue efectes al.luci 

nògens molt de temps abans, 
principal del ’"sègol banyut" 

i l'ololiuqui.
Tanmateix, l'amplitud 

del tema i la manca —  
d'espai (l'àcid és tot 
un món) ens impedeixei
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de tractar el tema com voldríem, i preferim deixar-lo íntegra
ment per al pròxim número.

LA PRINCESA CANNABIS

La marihuana (Cannabis sativa) és, sens dubte, avui en tot 
el món la més popular de les plantes psiquedèliques. Els xinesos 
ja la utilitzaven 3000 anys abans de la nostra era (v. "HS...?) 
per als hindús i egipcis era una droga sagrada lels grecs tam
bé l'estimaven prou, però foren els àrabs els qui la popularit 
zaren durant els segles d'expansió islàmica (per a ells, subs
tituïa 1'alcohol, prohibit per l'Al Corà. En Amèrica fou intro 
duïda des de temps remots per terres asiàtiques i, després, a 
través dels esclaus africans. Es, dones, una planta autèntica
ment cosmopolita, el que determina que existesquen nombroses - 
varietats, éssent les formes que viuen en països tropicals o - 
subtropicals les que tenen un percentatge més alt de la resina 
responsable de les qualitats psiquedèliques. La substància psi
coactiva principal s'anomena químicament delta-1-tetrahidrocan 
nabinol o THC.

Els efectes són sobradament coneguts de tothom. General—  
ment hi-ha un primer període d'excitació (high) en el.qual és 
present una sensació de lleugeresa i subtilitat amb augment de 
lucidesa de la percepció. La segona fase (feeling) és més o —  
menys al.lucinatòrias alteració de la percepció del temps i —  
l'espai, colors més vius, estimulació de la memòria i de la ima 
ginació, i gran hilaritat. L'últim estadi (down) 
el del descens o la baixada: gran pau interior^ 
pot terminar en una son intensa i reparadora 
la qual hom desperta totalment recuperat i 
fam. Evidentment, aquest viatge-tipus res 
un producte de qualitat no adulterat i amb1 
condicions de 1'entorn i psíquiques de l'i 

Avui està científicament fora de dub-„ 
fHC no crea cap dependència física i sols alguns penj 
*n una mínima dep. psicològica (per com és d'agra-y 
'experiència. Segueix sent, ací i ara, il.legal.



COCA
Es un petit arbust amb moltes fulles (eliptiques) i fruit 

rojos que viu en la cordillera dels Andes, on és coneguda de sem 
pre per les poblacions indígenes. Hom mastega les fulles fent - 
una bola en la boca, a la qual se l'afegeix cal viva o cendra. 
D'efectes estimulants i excitants, contribueix a suprimir les - 
sensacions de fam, fred, sed i cansanci, és a dir, ajuda a supar 
tar millor les dures condicions de vida de 1'altiplà andí.

El seu alcaloide, la cocaïna, ve ser aïllat per Niemann en 
1859 i fou utilitzat com anestèsic local, però també molts cien 
tifies l'experimentaren sobre ells mateixos. Tal és el cas de S. 
Freud, qui va ser-ne asidu durant un cert temps. A la dècada dels 
20 estava de moda en Europa; posteriorment va anar decaiguent, - 
però en els darrers anys el seu consum ha tomat a pujar especta 
cularment. Es la droga preferida de polítics i executius, car en 
oposició al "nirvana" de l'opi, tendeix més bé a una voluntat de 
poder i ̂ expressió enèrgica i triomfant.

Produeix una "marxa" eufòrica sense el nerviosisme de les 
amfetamines. El cocainòman se sent lúcid, vigorós i eficaç. Mul 
tiplica el desig sexual i prolonga i potencia el gaudiment erò
tic. No crea dependència física, però és difícil de manejar. —  
Existeix un cert perill de tolerància, dé perforació del tabic 
nasal (després d'un període molt prolongat d'esnifar-ne) i de - 
sobredosi si és injectada.

OPI I HEROÏNA

En uns taulells de 5000 anys d'antiguitat, descoberts en una 
ciutat sumèria, la planta productora d'opi, 1'adormidera, és re 
presentada en escriptura cuneiforme per dos ideogrames que corres 
ponen l'un a la planta i l'altre a l'alegria. L'adormidera, cul 
tivada primerament a l'Asia M^no^j^ Egipte fou un dels primers 
calmants contra el dolor.^Els^recs^i els àrabs la dlfongueren 
per Pèrsia, India i Xina. Utilitzat durant tota l'Edat Mitjana, 
l'opi era una autèntica droga social en l'Europa del s. XVIII, 
malgrat ser la droga pròpia d'unes cultures que tendien a rea
litzar l'ideal budista del nirvana. Si Marx haguera esta musul
mà o xinés hauria criticat la religió d'una altra manera. En fi, 
l'imperialisme occidental provocà les guerres de l'opi a Xina.



L'adormi 
dera és el "c 
call", 1 '"her 
dormidora" o 
"pintacoques" 
en la tradició 
popular catala
na. Encara avui 
en algunes zo—  
nes de la nos 
nació es conse 
va la tradició
d'extraure el làtex de la planta i menjar-lo amb un granet d'an 
o de fer "te de cascall" o posar el fruit de la planta sota el 
coixí del xiquet que no dorm.

El principal alcaloide de l'opi, és a dir, del suc lletós 
o làtex que s'extrau de la càpsula o fruit de la planta, és la 
morfina, aïllada en 1806, i a partir dd la qual el químic ale
many Dresser sintetitzà a principis de segle l'heroïna, sense 
adonar-se que acbava de descobrir la reine de les drogues dures 
de dècades posteriors. Tots els opiacis (opi, morfina, heroï
na )són araLgèsics; en general produeixen un estat de relaxació, 
indiferència, tranquil·litat, incapacitat de concentració i eu 
fòria. Produeixen a la llarga una forta dependència i toleràn 
cia que es descobreis quan arriba el síndrome d'abstinència. - 
L'organisme humà actua llavors com si confonguera la droga amb 
un aliment: la reclama amb urgència. Ea dependència de 1'heroi 
na crea les condicions més avantatjoses per al traficant: li —  
permet contar amb un mercat esteble, controlable i reduït on po 
den imposar-se preus elevats. Així, l'herolna que es fabrica al 
Triangle de L'Opi s'hi ven a 500 pts el gram, que són 18000 en 
Europa.

Hom sent dir que "si els al·lucinògens foren les dro
gues imaginatives pròpies del romanticisme dels 60, l'herolna
representa el desencant dels 70". Però hem de ser conscients de 
que aquest "desencant" no és sols el producte d'una crisi de ci 
vilització sffiBe precedents, sinó el resóltat de la política del
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Després d'haver comparat les paraules que signifiquen 
cànem en indo-eurppeu, finés, turc, tàrtar i en els grups - 
lingüístics semites, hom va arribar a la conclusió que, una 
volta apartats tots els termes prestats, nemés quedaven qua
tre grups per investigar: 1 - Sànscrit ( " cana " )

2 - Eslau ( " konopla " )
3 - Semita ( " kannab " )
4 - Grec ( " cannabis " )

En tots aquests llenguatges les paraules que signifiquen 
cànem tenen una arrel comuna: " kan Aquesta arrel, amb el 
doble significat de "cànem" i "canya" és pràcticament la ma
teixa en totes les llengües de l'antiguitat.

Es fàcil demostrar aue "canna" significa tant "cànem" e 
comm"csnya", però què significa "bis" ? La resposta no és di-



fícil de trobar si caiguem en el compte d'un interessant dte- 
tall descobert en diversos textos semites de l'Antic Orient. 
Fixem-nos, per exemple, en el text original de l'Antic Testa
ment i la seua traducció aramea, el "Targum Onculos". La pa
raula "kane" □ "kene" a voltes apareix a soles, però a voltes 
unida a l'adjectiu "bosm" (en hebreu) o "busma" (en arameu), 
que significa fragant, olords, aromàtic. Tarft la bíblica "ka
ne bosm" com 1'aramea "kene busma" signifiquen "cànem". L'evo
lució lingüística del terme en qüestió condueix a la formació 
de l'únic terme "kanabos" o "kanbos". Se'l troba al Mischna,
col·lecció de lleis tradicionals hebraiques que conté nombro->sos elements arameus. L'extraordinària semblança entre el - 
"kanbos" semita i el "cannabis" escita em va dur a suposar - 
que la paraula tenia un origen semita. Aquestes discusiúns - 
etimològiques són paral·leles als arguments trets de la his
tòria. Els escites iranís estaven probablement relacionats 
amb els medes, veïns dels semites i que pogueren assimilar - 
fàcilment la paraula usada per al cànem. Els semites pogueren 
exportar-la durant llur migració a través de l'Asia Menor. - 
Tenint en compte l'element matriarcal de la cultura semita, 
em sent obligada a creure QQe Asia Menor fou el punt original 
d'expansió tant de la societat basada en el cercle matriar
cal com de l'ús massiu del haixix.

Cerquuem els factors que pogueren contribuir al comença
ment de l'ús massiu de haixix al cercle matriarcal. Un ele—  
ment important és que durant la preparació de la fibra i la 
collita la forta ,olor intoxicava els treballadors. Segons an
tics costums que han sobreviscut fins avui, tots els treballs 
relacionats amb el cànem es fan de manera col.lectiva. Bes de 
l'antiguitat s'ha considerat la collita de cànem com una fes
ta, especialment per als joves. En molts països la collita és 
una mena de reunió on els invitats, amb o sense màscares, - 
porten tota classe dd regals per als treballadors. Hi veiem 
una connexió òbvia amb les societats masculines secretes del 
cercle matriarcal, en les quals hi havia un ús massiu de —  
haixix. Altre element és l'oferiment de sacrificis als avant
passats, pràctica comuna en les societats secretes masculines.

També hi ha una connexió evident entre el caràcter d'aques



ta planta utilitzada en el cuit als morts i les societats se
cretes masculines basades en aquest cuit.

En Polònia, la nit antefior al dia de Nadal, se serveix 
nu menjar ritual de semeots de cànem, anomenat "sopa de cànem" 
donat que segons la tradició en aquell moment les ànimes dels 
morts visiten els amics i familiars per a celebrar la festa 
junts. Un altre indici és el costum polac de tirar, durant la 
collita, sements de cànem al foc "com a sacrifici".

Trobem una òbvia connexió entre els sacrificis en honor 
dels morts i l'ús massiu de haixix enfcx les cerimònies fúne
bres jescites. X/a./wí ^ >

Mitjançant la comparació de la paraula "kepati" de l'es
lau antic i la "kupati" del rus amb la "cannabis" de l'escite 
Schrader desenvolupà i justificà la suposició de Meringer de 
què hi ha una connexió entre els banys escites i els banys de 
vapor rusos. En tot l'Orient, fins i tot avui dia "anar al - 
bany" no significa només realitzar un acte de purificació i 
disfrutar d'un plaer, sinó també complir una llei divina. Vam- 
bery anomena "bany" a tot club on els membres juguen a les - 
dames, beuen café o fumen haixix o tabac.

El tabac importat d'Amèrica es va estendre tan ràpidament 
per Europa perquè el cànem havia obert el camí .
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Les primeres traces del cànem es troben en la Xina del 

periode neolític, cap al 3000 a.n.e. El llegendari emperador 
xinés Shen-Nung, en un llibre de fármaos escrit sobre el —  
2737 a.n.e. prescriu la resina del cànem com a remei contra 
la "debilitat femenina, gota, reuma, malària, grip, desmais". 
Altres notícies es troben a l'obra més antiga de la literatu
ra mèdica xinesa encara utilitzada, el Nei-Shing, l'autor del 
qual seria l'emperador Kwang-Ti, que va viure entre el 2698 i 
el 2599 a.n.e. Les flors (ma-p'o) s'utilitzaven per a curar 
les ferifles obertes, la corfa dels sements (ma-len) i la re
sina adherida a aquesta per a estimular el sistema nerviós; 
els sements (ma-jen) s'usaven contra les inflamacions de la 
pell i com a tònics, reconstituents, laxants, diurètics i - 
molt apropiats per a extreure els cucs als xiquets i als ani
mals; L'oli (ma-iu) era utilitzat com a tònic per als cabells 
i com a antídot a l'enverinament de sofre; el suc fresc de - 
les fulles curava les picades d'escorpí i la fibra per a fa
bricar cordes i teixits. La planta, més tard és descrita al 
Rh-va (1500 a.n.e.) i se sap que a l'any 500 a.n.e. les taxes 
eren pagades amb cànem. C§p al 200 n.e. la resina, barrejada 
amb vi, s'utilitzava com a anestèsic sota el nom de ma-io.

Segons una tradició universalment acceptada, els xinesos 
foren així mateix els primers en produir paper (segle I n.e) 
i l'inventor fou un tal Ts'ai Lun, de la província de Human. 
Els més antics documents escrits sobre paper són els textos 
budistes dels segles II i III n.e. conservats al British Mu- 
seum. L'anàlisi del vienès dr. Wiener ha demostrat que aquest 
paper és una barreja de "corfa i vells retalls, principal—  
ment de cànem". El paper del primer llibre imprès en grans - 
proporcions, el Dharani o llibre de precs, de l'any 770 n.e. 
està constituit per un 100 i¡¡ de cànem. .

A la vora del mar Caspi, a l'Irà i Mesopotàmia la uti—  
lització del cànem com a substància embriagadora ve de temps 
antiquíssims, com ens ho confirmen alguns dels taulellets - 
asiris dels segles VII i VIII a.n.e.

Nombrosos textos orientals antics parlen del cànem: Sa-•a*



lomó en la Biblia li canta amb el nom de 
"kalamo", mentre que sota la denominació 
de suama era begut en la zona del Sinai 
i fumat a les sinagogues; a l'Atharva 

\Zfccia, escrit entre el 2000 i el 1400 a. 
la paraula bhanga té el doble significa 
de cànem i ebrietat; el Zend-Avesta, — 
text sànscrit escrit alguns segles a.n.e. 
descriu les seues qualitats embriagants 
anomenant-lo "cadanesh"; el quart llibre 
déls Veda, del 1500 a.n.e. li diu "vihaia” (font tf'alegria) 
i "anada" (provocadora de risa); i aixi mateix al Fravashi- 
iasht apareix un tal Pouru-bhanga (posseïdor de molt ale cà
nem), mentre que el déu Ahura Mazdah és dit "sense èxtasi i 
sense cànem". L'ós medecinal és, pel contrari, testimoniat 
per un dels més antics llibres de medecina coneguts, el "Sus- 
ruta Samhita", on es recomana el cànem per a curar el cata
rro. Una altra obra sánscrita de medecina, el Rahbulubha, - 
al.ludeix a la seua utilització en el tractamentsde la ble- 
norràgia.

Tanmateix, el primer testimoni segur d'ebrietat provo
cada pel cànem es refereix a la població nòmada dels escites 
rossos i invencibles cavallers que cobrien les estepes de - 
Sibèria entre els segles V i III a.n.e. Es Herodoto, histo
riador contemporani d'ells, qui ens aporta les dades:

"Els escites, al mori* llurs parents pròxims, els porten 
damunt d'un carro a casa dels amics, i aquests, rebent-los, 
ofereixen un menjar al sèquit, i dóna al mort les mateixes - 
coses que als demés. El cadàver és trans portat durant qua
ranta dies i després és soterrat. A continuació els escites 
es purificaven de la segdent manera: clavats tres pals en —  
terra inclinats l'un cap a l'altre, estenen per sobre i als 
voltants, grans flassades de llangfecopledes el millor possi
ble, i posen pedres al roig en un recipient ubicat al centre 
de l'espai iique formen els pals, sota les flassades...En aque
lla regió creix, espontàniament o cultivada, una planta de - 
cànem... Els escites, després d'haver arreplegat els sements 
d'aquest cànem, s'introdueixen en aquelles tendes i llancen



els sements sobre les pedres, roges del calor. Els sements pro
dueixen fum i emanen un vapor tal que cap bany de vapor grec 
no podria superar-ho. Els escites, ebris a causa del fum, do
nen crits d'alegria. Açò els serveix de bany, car no es lleven 
mai el cos amb aigua." (l·lerodoto, IV, 73 - 75)

Recents investigacions han descobert algunes tombes esci
tes als monts Altai, prop de la frontera amb Mongòlia, extre
mament ben conservada gràcies a l'intens fred, confirmant la 
descripció realitzada per l·lerodoto. L'estudi d'un dels arqueò
legs deia: "particular interés tenia una mena de tenda cònica 
molt petita, coberta amb una peça de cuiro, de la qual desta
cava un braser de cobre. Els sements de cànem trobats en aquest 
lloc suggereixen que aquest ingeni era un mig especial per a 
omplir-se del fum embriagador que es creava amb la crema dels 
sements. També Pomponi Mela confirma la descripció d'l·lerodoto, 
el qual parla a més a més d'un costum habitual dels Meseguets, 
poble que habitava entre l'actual Azaerbaijan i Pèrsia: "Tenen 
arbres que produeixen fruits molt estranys. Quan es reuneixen 
asseguts en rotgle al voltant del foc llancen sements d'aquest 
fruit sobre les flames i s'embriaguen respirant el fum que - 
d'elles es desprèn, a l'igual que els grecs fan amb el vi".-

(too*. tot Jy/\M(K-<ior /-<x òckj) / eh

¿y , As oL·rt , ¿¿ou

¿4 u A  VVm

. ¿loucs, o m s  d-

Oobrt SA CtAA-bu
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Cf.p.J  .• Evito?* Arcaica
El trobament de restes de cànem en una urna funerària - 

de Wilmerdorf (Brandenburg), ubicada en una tomba del segle 
X a.n.e. i descoberta per l'arqueòleg H. Busse en 1896, pro
va l'existència del cànem en 1'Europa Septentrional fins i - 
tot en els temps més prehistòrics. Exàmens posteriors han ex- 
clés la hipòtesi de què e^/bànem hagués estat introduit més - 
recentment.

Dues de les més antigues cultures europees en les quals 
es fumava cànem, foren la dels celtes, que habitaven l'actual 
Estat Francés i part de l'arxipèlag britànic, i la dels Pitt, 
a la part co- -- _ '"responent els voltants

Els millors productes de l'art cel
ta deriven di- (í\\ rectament del contacte
amb el refinat// /  V ï  V :  \\ art escita. Heus ací la
descripció — II I d'algunes joies dbr cel
tes descober- v-.J g p  t p | n  tes en transcurs de -
les e x c a v a c i o n s d e l  llac de Lucerna: 

"...Els collars >són exemples encara més
rics i refinats de la fantàstica decora
ció celta, en la qual tot motiu es transforma en un altre, en 
una seqüència de somni que recorda molt de prop l'art de les - 
estepes, anomenat escita. El terme modern "psiquedèlic” podria 
molt bé aplicar-se a aquest art, donat que les seues formes de
riven directaradnt o indirecta de la fantasia dels qui es droga
ven”. (E. Bacon, en "Archaeology”, N. York, 1971).

Les zones del.món on les investigacions arqueològiques har 
descobert un major nombre de pipes prehistòriques són Irlanda 
i Escòcia. Segons l'arqueòleg irlandés Jack Frazier, ” a Irlan
da l'hàbit de fumar és molt anterior a la introdqcció del tabac 
en Europa. Als nostres túmuls irlandesos, monuments sepulcrals 
de la més remota antiguitat, és freqüent trobar pipes de bron
ze. Es molt presumible que els autors d'aquestes pipes foren - 
els artistes fumadors de cànem que donaren vida al fabulós art 
cèltic-escita”.

Els Pitt (el nom significa "pintats”) foren irreductibles



enemics dels romans, als quals no es volien veure sotmesos. - 
Fou per defensar-se de les seues incursions que l'emperador - 
Adrià féu construir el famós Vallat. Les dones Pitt (que els 
Scots els havien cedit a condició de què el poder es transme-

bert, amb els cabells solts i es pintaven a l'esquena caps de 
Grifos i els genolls i cuixes amb caps de lleons o altres bès
ties; sobre el pit tenien com raigs de sol i enmig un gran es
tel lluminós sobre el ventre i flors i decoracions geomètri—  
ques per tot el cos. Els Pitt (que arribaren a Escòcia al s.
IV procedents de Esizia) no foren mai sotmesos pels romans; 
de fet, les pipes trobades a Escòcia daten dels segles VII i 
X n. e.

ciASitFicActí bc ia

tera per via femenina), a més de practicar el matriarcat, eren 
* guerreres no menys vàlides que els hòmens. Duien el cap deooa%
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"Els cigarrets, els licors, l'aspirina, el café, el vi, 
els calmants,etc, formen part de la nostra vida qüotidiana. 
en canvi, un simple porro de cannabis pot dur-nos a la presó
0 al psiquiatra.

Desenes de documents oficials (inf. "La Guardia" a USA, 
"Wootton" a Anglaterra, "Le Dain" a Canadà) han demostrat que 
el cannabis no produeix cap tipus de dependència, i en canvi 
si la produeixen les drogues "dures" com 1'heroïna, el tabac
1 l'alcohol, i no provoquen cap efecte nociu comparable ("ni 
tan sols una bronquitis, excepte en els fumadors empedrelts", 
paraules del Director de l'Institut Nacional contra l'abús de 
les drogues, als USA). El contingut de tais documents no ha 
arribat mai al coneixement del gran públic francés; han pre
ferit permetre que la gran premsa muntara tota classe de cam
panyes d'intoxicació basades en ineptes mentides.

En alguns països ( Estats Units -Califòrnia, Oregó, Alas
ka-, Països Baixos, Canadà) la legislació sobre el cannabis - 
ha estat considerablement suavitzada. A França hom segueix - 
mantenint la confusió entre drogues dures i drogues suaus, - 
entre grans traficants i petits intermediaris o simples usua
ris. Això permet de mantenir i intensificar una repressió ca
da volta major; des de 1.969 la policia pot entrar sense man
dat judicial en qualsevol lloc, a qualsevol hora del dia o de 
la nit, amb el pretext de la droga. Això permet també les de
tencions massives de joves i els desplegaments policials. Es 
una excusa per detenir centenars de persones, petits revene
dors o fumadors de cannabis, quan tothom sap que els grans - 
magnats de 1'heroïna segueixen en llibertat. Aquestes deten
cions, evidentment, són selectives i afecten sobretot a la -

del CANNABíS



joventut obrera i als immigrats, particularment a les regions.
Doncs bé, milers i milers de persones fumen actualment - 

cannabis en França, a les redaccions, als col·legis, a les - 
facultats, a les oficines, a les fàbriques, als ministeris, - 
a les casernes, als concerts, als congressos polítics, a casa, 
al. carrer. Tothom ho sap. Per tal d'acabar amb aquest silenci 
hipòcrita, declarem que hem fumat cannabis en diverses ocasions 
i que tenim la intenció de reincidir eventualment. Considerem 
inadmisible qualsevol forma de repressió individual, sotmesa 
a l'arbitrarietat policial i creiem que amb aquest manifest - 
recolzem activament a totes les víctimes d'aquesta repressió. 
Exigim que es prenguen les següents mesures:

- Despenalització total del cannabis, del seu ús, posse
ssió, cultiu (autoproducció) o introducció en territori fran
cés en quantitats aptes per al consum habitual.

- Apertura de centres d'informació sobre les substàncies 
psicotròpiques, per ordre alfabètic: alcohol, cannabis, cocaï
na, fàrmacs, heroïna, fcBD, tabac, etc.

Nosaltres no tenim res a veure amb la legalització de la 
marihuana o la seua comercialització. Si els trusts s'apoderen 
d'elles, és un problema de la societat. El present text no és 
una incitació al consum. Només pretén terminar amb una situa
ció absurda.”
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Sitting Bull no es passava tot el temps als consells 
de guerra. Els cavalls i els rifles eren necessaris, natural
ment. Aviat, però, es va dedicar a quelcom de més vital per - 
al S8U èxit. Un dia va desnugar les trenes de la seua llarga 
cabellera, i apartant les plomes que cobrien el seu caR va - 
esborrar amb aigua la pintura roja que acostumava dur al ros
tre, i va omplir l'allargassada pipa de tabac. Després, va - 
cobrir el tronc de la pipa amb pols plateat d'armàtica sàlvia 
silvestre - una planta sagrada. Quan ja estava preparat per a 
començar, cridà el seu nebot White Bull, el seu germà adoptiu 
Hopping Bull i el fill del seu íntim amic Black Moon. Els va 
demanar que l'acompanyaren fins al cim d'un mont aïllat, al - 
sud del campament, riu avall. Hi arribaren al migdia.

Allí Sitting Bull va renovar el seu jurament davant tes
timonis. Va romandre dempeus, mirant el Sol, brandint la pipa 
cap a dalt i sanglotejant en demanda de perdé. Després de plo
rar durant una estona, va elevar la seua pregària: "Déu meu, 
salva'm i atorga'm^tots els meus animals §alvatges. Fes que



vinguen a mi, per a que el meu poble tinga molt que menjar aques 
hivern. Fes que els homes bons de la terra tinguen més ressò, 
per a que totes les nacions puguen ser fortes i afortunades.
Fes que tinguen bon cor, per a que tot el poble sioux puga - 
viure pròsperament i ser feliç. Si fas això per mi, bailaré - 
la dansa en honor del Sol durant dos dies i dues nits, i fófe- 
riré un búfal sencer.

Llavors els quatre fumaren de la pipa en comunió i, des
prés que Sitting Bull hagué frotat el seu rostre amb la sàlvia 
tornaren al campament.

Immediatament, Sitting Bull va marxar a caçar. Va derribar 
tres búfals, i en trià el més gros. Llavors, amb el seu nebot 
li va pegar la volta sobre el ventre i, els dos junts, esten
gueren les potes de l'animal en quatre direccions per a mante
nir-lo en eixa posició. Llavors Sitting Bull es posà en peu - 
amb les mans alçades i pregà: "Wakan Tanka, açb és el que et 
vaig oferir fa poc. Ací ho tens".

Al cap d'uns dies va començar la dansa del Sol. Black - 
Moon la dirigia, ostentant el càrrec d'Intercessor. Sitting - 
Bull, per haver promès la dansa, actuava com a Cap dels Balla
rins .

Va ser una gran Dansa del Sol, molt recordada pels sioux 
i els xeiens; alguns dels que la presenciaren encara viuen. - 
Degut a la portentosa profecia que Sitting Bull hi va fer, i 
degut a que seu era el jurament de celebrar-la, es coneix des 
d'aleshores com "La Dansa del Sol de Sitting Bull"

Tot el poble va anar al campament, formant un gran rotgle 
per a la cerimònia. El campament estava a la vora oest del Ro- 
sebud, no lluny de les roques excavades on estan les pintures 
prehistòriques. Allí va començar la cerimònia. La verge va ta
llar l'arbre sagrat, els caps el dugueren fins al rotgle del 
campament sobre uns pals, com si es tractara del cos.d'un ene
mic. Fou dedicat i decorat amb els seus símbols i ofrenes. Un 
llit quadrat va ser allisat en terra per altar, col·locaren - 
una calavera de búfal en ell i una pipa clavada en el petit - 
cadafal, en front. Tot el complicat ritual de la Dansa del Sol 
es va dur a terme. Tot li era familiar a Sitting Bull: havia 
ballat moltes vegades la Dansa del Sol i el seu pit i esquena



mostraven les cicatrius de la tortura. Finalment, li va arribar 
l'hora de complir el jurament que havia fet la tardor passada: 
oferir la seua pròpia sang a Wakan Tanka. Nu fins a la cintura, 
s'acostà a la vara sagrada

Aquesta volta havia decidit donar cent trossos de carn - 
és a dir, de pell - dels seus braços. Hopping Bull havia acce% 
dit a realitzar el tall.

Hopping Bull va avançar, brandint un agut punxó d'acer i 
un ganivet de fulla prima i estreta, molt afilada. S'agenollà 
junt a Sitting Bull, que estava assegut i recolzat en la vara 
sagrada, les cames esteses sobre terra i els braços relaxats 
descansant sobre les cuixes. Hopping Bull va començar a tallar 
per la part inferior del braç dret -prop del canell- i va seguir 
cap a dalt. Clavant el punxó en la pell del braç, separava la 
pell fins que apareixia la carn viva i llavors utilitzava el - 
ganivet. Cada volta tallava un trosset de carn, d'un tamany - 
semblant a dos caps de llumí. Després, deixava que la pell tor
nara a caure, retirava el punxó i començava de nou justament - 
damunt. Prompte el braç de Sitting Bull va estar cobert de sang.

Durant el temps en què Hopping Bull li feia talls a poc a 
poc i amb molta cura, Sitting Bull restava completament immòbil. 
Gemegava incessantment, no per causa del dolor, sinó en deman
da de gràcia a Wakan Tanka, el Gran Misteriós. Quan Hopping Bull 
va arribar al final del braç dret -havia tallat cinquanta tros
sos de carn- es posà en peu i es va dirigir al costat esquerre. 
Hi va tallar de la mateixa manera, començant pel canell i pu
jant fins al muscle. Sitting Bull romania segut, implorant, —  
sense retrocedir mai, mentre aquell interminable desplaçament, 
aquell interminable tall, prosseguia, cruel i agut, una i altra 
vegada. Hopping Bull anava amb cura, la seua mà marxava segura, 
obrava el més ràpidament possible. Però durant la mitja hora - 
que va durar, fou una prova difícil. White Bull observava en - 
silenci. Alone Bull ballava. Sitting White Buffalo també va - 
ser foradat en aquest ball. Tothom al campament observava.

Després de pagar amb la seua carn només li faltava a Sit
ting Bull ballar la Dansa del Sol. Es va col·locar al seu lloc 
corresponent i, encarant-se al Sol, mentre la sang regalimava 
pels dits i lentament s'enfredava i tancava les ferides, va - 
començar a agitar-se, sempre mirant al Sol. Ballà tot aquell -



dia i aquella nit i, al migdia del dia següent, la multitud es 
va adonar que estava exhaust i a penes podia mantindré's en un 
peu.

Black Moon i altres agafaren a Sitting Bull i el gitaren 
en terra. Estava quasi inconscient. Li tiraren aigua freda per 
reanimar-lo. Els seus ulls s'aclariren i va parlar en veu baixa 
a Black Moon. Havia tingut una visió; la seua ofrena havia es
tat acceptada, las seues pregàries sentides.

Black Moon va caminar fins al centre del rotgle de la Dan
sa del Sòl i va clamar en alta veu; "Sitting Bull vol anunciar 
que ha escoltat una veu provinent de dalt que deia: 'et comurii- 
que a tu aquestes coses perquè aquells no tenen oïts*. Va mirar 
cap a dalt i va veure uns soldats i alguns indis a cavall des
cendint com llagostes, amb els caps baixos i els capells vo—  
lant dels caps llurs. Descendien sobre el nostre campament".

Llavors el poble s'omplí de goig. Sabien el que allò sig
nificava. Aquells homes blancs que no tenien oïts per escoltar, 
que feien la guerra sense causa justa, venien cap? al seu cam
pament. Com que venien de dalt a baix, els indis sabien aue - 
els soldats serien exterminats allí. El poble tenia el que vo
lia. Wakan Tanka cuidaria del seu poble'. Acabaren la Dansa del 
Sol ràpidament. Era el 14 de juny del 76.

Més tard, Sitting Bull va advertir el seu poble: "Eixos 
soldats són els presents de Wakan Tanka. Mateu-los, però no - 
agafeu els seus rifles ni els seus cavalls. No toqueu les —  
seues despulles. Si cobdicieu els bens dels homes blancs la - 
maledicció s'abatirá sobre aquesta nació". Dotze caps menors 
sentiren l'advertència, però res no digueren. Tot el poble va 
sentir aquestes paraules, però alguns no tenien oïts.

La profecia, que tan prompte anava a realitzar-se, va in
flamar el poble sioux i xeién, i els més valents desesperaven 
per entrar en comba$. Ice i Two Moon, Crazy Horse i Bile, tots 
tingueren fe en Sitting Bull, cregueren en ell. Ja abans l'ha
vien sentit profetitzar i quasi sempre les seues profecies —  
s'havien complit. També una altres endevinaven el futur en —
aquell campament, i quan les tropes del general Custer hi --
arribaren deu dies més tard,les tropes més avançades de Ree - 
hi trobaren senyals d'unes cerimònies que els feren dir-li:



"Els sioux estan segurs de triomfar!".
En tant que els indis dels vells temps tinguen memòria, 

la Dansa del Sol de Sitting Bull en Rosebud no serà oblidada 
Durant molts anys, la vara sagrada on va vessar la seua sang 
i va tenir la visió de la derrota de Custer, continuà ferma
ment dïíçada al cel en el pla pròxim al sud de la Reserva —  
Xeién del Nord. I fins i tot quan la vara va caure, hi roman 
gué la soca, per a que cap indi no s'acostara al lloc de la 
Residència Medecinal - era terra santa. Però al final, un ho 
me blanc la va llevar.

I ara, enmig de 1'arrabassadora grandesa d'aquella pre
ciosa vall, on Sitting Bull lluità i s'esforçà tan durament 
en mantenir unit el seu poble, l'enclavament d'aquella vara 
està perdut sota la moderna autopista.
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i i M m e u o ^ ^  , / e ^  penle^ M  ̂ xÁfrcxÁ <Jc t* ¿ / e /

"h/o M a c oerjvr t í  l-loc i ' L l ; &  (XO
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fé/i xuev-i avou'Ci âes, YiaJFou c ) .aaaxÍY 1 projfXíuoSn

C\ k(MA/) \<KAM.OJl~±¿IMAtX /AAa C¿X- ! -ĵ C 0,iX.<
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EL PROBLEMA
<kt
CONeiXBMENT

0 . L. ütistr (f·'·J· Filoseji*-)
El ser humé es troba literalment a mig camí entre els supra- 
universos i els infra-universos; que en un determinat sentit 
estiga en la cruïlla de 1'univers està indicat pels càlculs - 
que mostren que, mentre uns 10*̂ * àtoms formen un cos humà, 10 
cossos humans constitueixen matèria suficient per a construir 
un estel. L'home viu la seua vida en un univers a mitja esca
la, suspès entre dos infinits, i sembla posseir característi
ques derivades d'ambdós dominis.

L'organisme humà no ha terminat encara la seua evolució, 
car hi han encara funcions més altes en el procés de desenvo
lupament. Presumim que la humanitat és un déu en potència, en 
embrió, un ser en evolució constant. Açà estaria en harmonia 
amb la concepció de què l'experiència telepàtica pot ser una 
forma original i arcaica d'establir un enteniment entre els — 
individus, substituïda en el transcurs del temps per la comu
nicació de signes. Segons el nostre esquema d'orientacions a 
tres nivells, el futur nivell super-làgic podria reinstaurar 
un tipus d'unitat que el faria aparèixer com una mena de re
gressió a un mode de resposta més primitiu, quan de fet es —  
tracta d'un esboç de la unitat futura. En eixe cas els feno—  
mens ESP i Psi generalment són capritxoses i fluctuants anti
cipacions de la integració d'un organisme gegant en el qual - 
els humans funcionen com a neuro-emanacions del món sensorial 
que la societat elctromagnètica està començant a fer proli—  
ferar.

Si els organismes humans sórjfcèl.lules embriòniques en un 
superorganisme que encara segueix el seu camí, els sers humans 
individuals, com a neuroemanacions de l'organisme emergent, - 
tampoc no són productes acabats. A mesura que 1'embriogènesi 
segueix el seu curs, noves funcions poden emergir, i els fenò
mens Psiípoden proporcionar la base experimental per a tais - 
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desenvolupaments. Les facultats ESP (telepatia i clarividèn
cia), en les persones que les posseeixen, poden serd degudes 
inicialment a canvis mutatius en unes quantes cèl.lules, des
prés en més i més cèl.lules al llarg de generacions succesi- 
ves, fins que l'organisme en la seua totalitat, el món senso
rial, haja perfeccionat una nova funció en tots els individus.

Per a explicar les ESP podem suposar que els centres per
ceptius tenen capacitat de respondre als estímuls sensorials 
i no sensorials. Per tant, la visió en l'home està escindint- 
se en components sensorials i no sensorials (millor, extra—  
sensorials). Els canvis d'evolució que estan donant com a re
sultat açò no es manifestarien en el tamany o pes del cervell, 
sinó en la morfologia de la neurona; de manera 
cia externa pot no tenir una relació òbvia amb 
químics mutatius que es produeixen dins de les

Establir les relacions omeses entre els fenòmens del co
neixement i la resta del nostre saber científic és sens dubte 
el problema sense resoldre més important de la filosofia. No 
existeix per a tal fenomen un model psico-quimic, i suposant 
-optimistament- que apareguera, procediria del colp de geni - 
d'un home o seria el resultat del desenvolupament gradual del 
saber existent al llarg de línies establertes? No ho sabem.

Naturalment, per al conductista el problema no existeix: 
simplement nega l'existència del problema com a realitat. Però 
això és absurd. Recorde com vaig fer emmudir a un conductis
ta que em va preguntar: " què entén vosté per coneixement ? " 
tot responent-li " entenc per coneixement el aue vosté experi-
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que l'aparièn- 
els canvis —  
neurones.



menta quan em fa eixa pregunta Els termes subjectius només 
poden definir-se per referències denotatives . D'aquesta for
ma, el terme coneixement, per a mi, es referirà a eixe com—  
plexe de pautes mudables de sensacions presents, imàgens, —  
idees i sentiments que tots els indioidus normals experimen
ten, En la corrent del temps àçò constitueix una fusid entre 
el passat, el present i el futur. W. James ja va descriure la 
corrent del pensament (del coneixement volem dir) com a fluint 
sempre sense ser mai la mateixa, deixant la corrent, a mesura 
que flueix, un record en el cervell vivent.

Malhauradament els conductistes (com el senyor Skinner) 
s'han interessat ben poc pel cervell humà: es tracta de la —  
"caixa negra" on no fa falta mirar amb massa1 atenció per esta
blir connexions (correlacions)uniformes i predibles entre es
tímuls i respostes. Però des del present punt de vista, el —  
cervell és el teixit suprem de la natura, l'òrgan específic - 
de civilització, com l'anomenà C. J. Herrick.

Una de les manifestacions més dramàtiques de la forma en 
què poden sorgir factors organitzacionals superiors, en un —  
sentit no directament relacionat amb el complexe sensorial —  
ni amb el desgast motriu, ens l'ofereixen els fenòmens il.lu- 
soris i al.lucinatoris per l'àcid lisèrgic (LSD).

Aquestes, realment, son " variables interposades " ven—  
jativament.
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El conflicte que hem suspirat evitar és 
sobre nosaltres.

Aquesta és una guerra per a sobreviure, No 
resta una altra opció que la de defensar la vida 
lluitant contra la màquina genocida.

No hi han neutrals al combat. Que no t'en--

B
ganyen.

Es una clàssica estratagema - 
de genocida camuflar llurs guerres com accions 
de llei i ordre de la policia.

Recorda els sioux, els pogrom, els esclaus - 
negres i la indignació sobre els segrestaments 
aeris.

Si no arribes a veure que nosaltres som les 
victimes de la guerra genocida mai no compren—  
dràs l'odi dels negres, la ferocitat dels opri- 
mits i el penetrant ressentiment dels joves.

El nostre govern és un instrument de mort.
Recorda el búfal i l'iroqués.

En la lluita d'aquesta vida, utilitzem les antigues es—  
tratègies de la vida orgànica:

1. - Amb la lleialtat de la comunitat underground de les 
npstres germanes i germans fraaks.

2. - Passivament, trencar el pany, ... fuig!
3. - Activament, sabotatge, tritura la computadora... tira 

al fem totes les màquines letals de la terra.
4. - Públicament, anuncia la vida... denuncia la mort.
5. - Privadament, invisibilitat de la guerrilla.



6. - Preciosament, crea art, música, pintura, literatura.
7. - Biològicament, conspira per una causa.
3.- Mentalment, mantin-te alt ... esborra la ment mecà

nica ... administra'ls una dosi ...
9.- Físicament, aspira a l vida i mata per a viure.

AVIS: Estic armat i hauria de ser considerat perillós per a 
tot aquell que amenace la meua vida o la meua llibertat.
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• PA DE PRIMAVERA’.

Encara que som a la tardor, el pa de primavera és recomanable
npr a qualsevol època de l'any. Els ingredients són:

1 Kg. de farina blanca 
1 Kg. de farina integral
100 gr. de rent (el panader del barri en ven)
200 gr. de mantega
100 gr. d'avellanes picades
100 gr. de panses.

Adobar al gust amb sal (fins lOgr.) i/o orègan (fins 5 gr.) 
i/o haixix (en pols, de 5 gr. a 15 gr.), prèviament diluit en 
la mantega. Amassar amb aigua calenta i deixar reposar fins - 
que la massa augmente com a mínim un 50 °/o del seu volum. In—  

r troduir-ho en el forn calent (20098) fins a que coga, tot pe
gant-li voltes de quan en quan per a que presente una cocció 
i daurat regulars.

Les quantitats estan caculades per a fer quatre peces de 
pa grandetes, amb les quals poden berenar quinze persones.

Recomanem especialment tallar el pa en llesques i amanir 
amb una rnipueta de vi dolç.



• PASTIS DE POMA

També de puta mare, com 1'anterior, però millor encara. 
Ingredients per a quatre persones:

5 dl. de pa trossejat 
75 - 100 gr. de mantega
4 di. de poma tallada en llesquetes molt fines

Fregir el pa amb la mantega. Untar un motle amb mantega i 
col.locar el pa i les pomes en capes (la primera i la darre
ra seran de pa). Adobar amb sucre, canyella i "xocolate" en 
cada capa.

Servir calent amb crema a la vainilla (ous, llet i vai
nilla) o amb nata batuda i vos xuclareu els dits.

El Café Turc mereix un apartat especial. Es un número 
fort per al qual cal preparar-se amb una sèrie de mesures, 
que s'han de prendre en general sempre que s'injereix el—  
"xoco" per via oral. Sobretot procureu no tenir cap obliga
ció durant les hoes segflents.

Es prepara la cafetera i es posa al foc. Mentre el ca
fé va fent-se, poseu en cada tassa una culleradeta de mel i 
mitja culleradeta de haixix bem polvoritzat. Menegeu la mel 
i el costo fins que la barreja semble perfecta. Podeu afe- 
gir-hi un pessiguet de canyella. Serviu el café sobre la - 
barreja i tomeu a-manejar bé, deixent-ho reposar un poc.

El haixix no és soluble en aigua i resta, dones, en - 
suspensió. Una volta pres el café queda un pòsit terrós, - 
de sabor no tan agradable com el líquid, que cal prendre - 
amb la cullereta*(proveu a afegir més mel, si voleu).

Normalment, hom comença a pujar (injerit amb I'éstòmac 
buit) de trenta a noranta minuts després de la injestió, i 
pot durar un temps prou llarg. La baixada sol ser lenta, 
suau i prolongada.



Tingueu en compte sobretot que la diferència entre inje
rir i fumar cannabis és molt notable. Els efectes, sempre se
gons la dosi, la potència i el límit de tolerància personal, 
poden ser des d'una lleu pujadeta (el que es diu col.locar-te 
bé) fins proporcionar-te un autèntic viatge semblant al de - 
LSD o d'altres al·lucinògens. Es evident, per altra banda, si 
pensem que amb la combustió s'alteren o destrueixen part dels 
components actius del cannabis i que amb la injestió, els sucs 
gàstrics actuen sobre el cannabis abans de l'assimilació.

Cal subratllar la reacció retardada: al principi els efec
tes són semblants a quan es fuma, però segons passen els mi
nuts, la pujada pot ser completament diferent a tot l'experi
mentat anteriorment amb la "fumata". Pensem que el fumadbr - 
rep senyals immediates que li indiquen si pot o déu parar, - 
mentre que en el cas del café (o el menjar psiquedèlic) inicies 
l'enlairament (ja no pots graduar la dosi, prengueres el café 
fa temps, recordes?), puges, puges i puges i continues pujant... 

Semblen ser freqüents les alteracions de la percepció, - 
"l'accés a d'altres realièats" i demés fenòmens (llegiu l'ar
ticle de Baudelaire al n9 2 d'AL CIM, prompte al carrer).

Recordeu, en fi, un factor importantíssim en tota expe
riència psiquedèlica, l'estat intern del subjecte, la seua si
tuació anímica personal, així com les condicions externes que 
l'envolten en el moment de l'experiència, decorat, música i 
persones, companys/nyes que acompanyen al viatger,,„

En resum, si prens El Café (o injereixes cannabis en gene
ral) has de determinar el teu límit de tolerància, per a la - 
qual cosa no tens més que començar amb dosis petites i anar - 
augmentant gradualment. I recorda, si has de fer qualsevol al-



<?QCs
Vos presentem ara un joc divertidíssim i, alhore, d'un - 

innegable valor formatiu i pedagògic. El nom no el tenim massa 
clar, podria ser "LA POLITICA" o "ELS PARTITS POLÍTICS" o "LA 
LLUITA PARLAMENTARIA" o qualsevol altre que vos agrade. Sem
bla que va ser creat per un grup d'alumnes de Foucault en el 
gloriós 68.

Sobre un tauler de 9 x 9 casetes, quatre jugadors (o tres 
o dos), representant quatre partits polítics (parlamentaris, 
o aspirants a parlamentaris) lluiten per conquerir el poder. 
Cada partit està format per 9 fitxes: quatre militants, un - 
líder, un reporter, un assassí, un diplomàtic i un necromòbil.

Totes les fitxes es mouen com la dama dels escacs, ex«—  
cepte els militants, que només poden moure una o dos casetes 
màxim (ja se sap, carn de canó).

El líder és l'únic que pot accedir a la seu del poder - 
(caseta central, en blanc). Si mor, el seu partit és absorbit 
pel que l'haja matat. Pot matar qualsevol peça enemiga i - 
igualment ser matat per qualsevol) excepte si és a la seu - 
del poder, on resta inviolable. L'objectiu principal, doncs, 
és eliminar els líders contraris (com el rei als escacs).

El reporter mata situant-se en qualsevol de les quatre 
casetes amb un costat comú a la víctima (simbolitza l'escàn

dol, la mort política).
La fitxa morta resta al 
lloc on fou sorpresa, - 
però'al revés.
L'assassí és menys sutil, 
mata ocupant la caseta 
de la víctima, i aquesta 
se situa al revés en la 
caseta d'on va partir 
1'assassí.
El provocador (o diplomà
tic) transporta fitxes 
enemigues vives, ocupant 
llur caseta i situant la 
víctima en la caseta

* « *



buida que li passe pels collons. Pot crear les situacions més 
estranyes i compromeses, que deixem a la vostra imaginació.

El necromòbil transporta, pel mateix procediment que el 
diplomàtic, fitxes mortes (és a dir, del revés).

Les peces mortes no es retiren mai del tauler, romanen 
en ell del revés, omplint-lo així d'obstacles que cap fitxa 
no pot botar. Un líder pot morir si se'l rodeja de cadàvers, 
(un líder no pot carregar amb un nombre excessiu de víctimes 
a les seues espatlles sense perdre imatge pública).

El poder, localitzat en la caseta central del tauler, 
només pot ser assolit pel líder d'un partit (res de governs 
de concentració). Accedir-hi dóna la possibilitat de contro
lar la lluita i maniobrar més ràpid, ja que el tom djs joc - 
(un moviment per jugador) canvia: el partirtj en el poder juga 
després de cadascun dels demés partits.

Tots els pactes són 
permesos, a veu en crit o 
en secret, entre dos o més 
jugadors. Però arribat el - 
moment cal saber trahir, - 
eliminar els

AiSAí£/' DiPLOVIATiO MfCROMbDU.

!demés líders i hÜlttaa/T L>0£R 
assolir, finalment, el PODER
ABSOLUT {aaaaaaaaah....)

Aquest joc no el des—  
crivim com a curiositat, - 
sinó per a que el practiqueu 

Segons aneu jugant, - 
s'adonareu del seu paral·lel 
perfecte amb el teatre parla
mentari a què tan acostumats ens tenen els paiassos de corbata.

Cada dia, cada partida, descobrireu noves i excitants - 
connotacions i simbolismes amb la paròdia política que quoti
dianament llegim als diaris, resultant evident el seu valor 
pedagògic i educatiu. Recomanem als ensenyants el propaguen 
i difonguen per les escoles, substituinjjfeixò de "Formación 
cívica y política".

Salut i a jugar.

n
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B i R L i O & R A F i A
Només l'essencial, de moment. Anirem ampliant-la en nú

meros successius.

^Andrews & Vinkenoog: " EL LIBRO DE LA YERBA "
Anagrama

»Joe E. Axton: " GUIA DE ALUCINOGENOS "
Pastanaga

E. B. Maff'i: " LA CULTURA UNDERGROUND "
Anagrama

^STimothy Leary,
i altres: " LA EXPERIENCIA PSIGUEDELICA " (ensayos

sobre el Libro Tibetano de los Muerdos] 
2 volums. Pastanaga

Charles Baudelaire: " LOS PARAISOS ARTIFICIALES "
Fontanamara

^  Aldous Huxley: " LAS PUERTAS DE LA PERCEPCION "
Bruguera

\

Luis Racionero: " FILOSOFIAS DEL UNDERGROUND "
Anagrama

Hall: " LOS HIPPIES, UNA CONTRACULTURA " 
Anagrama

A. Carpentier: " LOS PASOS PERDIDOS "
Bruguera

C. Castañeda: " LAS ENSEÑANZAS DE DON JUAN "
F. C. E.

M. J. Harner: " ALUCINOGENOS Y CHAMANISMO "
Guadarrama ^



^ S e . Rosen thai: " MANUAL PARA EL CULTIVO DE LA
MARIHUANA". Pastanaga

^ G .  Jervis: "LA IDEOLOGIA DE LA DROGA Y LA CUESTION
DE LAS DROGAS LIGERAS "

Anagrama

Una observació per als innocents: De tots els nombrosos 
textos que hi han, amb el típic titolet ¿QUE SABE VD. DE LAS 
DROGAS?, LAS DROGAS; QUE SON LAS DROGAS, etc.la immensa ma
joria són tendenciosos, reaccionaris i repressius. Podreu - 
contrarestar llur nefasta influència amb la bibliografia do
nada i la lectura constant, apassionada i fidel d'aquesta la 
vostra revista.
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