




Vaig conéixer Elías Taño allà per 2018. Vull dir, vaig 
conéixer la seua obra, que és la forma més noble de 
conéixer un artista. Resulta que Taño havia comés la 
gosadia de dissenyar un mural en una paret del barri del 
Carme de València. I resulta que el mural va disgustar 
algunes forces vives de la ciutat. “Altsasukoak aske. 
Llibertat”, deia el molt subversiu. No content amb la seua 
malifeta, afegia sobre el mur una rúbrica inacceptable: 
“País Valencià      Euskal Herria”.

Primer una empresa de neteja va suprimir el mural 
pel seu compte amb el pretext que enaltia no sé 
quin terrorisme. Més tard van arribar els ramats 
d’extrema dreta, el Partit Popular i Ciutadans -valga 
la redundància- a fulminar qualsevol senyal 
de dissidència. Els ultralopitecs d’Espanya 2000 
van pintarrejar els dibuixos de Taño. Els edils dretans, 
més civilitzats en les formes i igual de cavernaris 
en el fons, van exigir a l’Ajuntament que censurara 
les parets. I Arriba España.

Però la solidaritat d’Elías Taño va arribar al cor mateix 
d’Altsasu i els seus personatges van omplir de colors 
la façana del frontó municipal. El seu estil em sembla 
ja inconfusible i té una mica de còmic cubista o de 



pintura asteca, grotesc i lluminós a parts iguals. 
No se m’ocorre un traç més adequat per a posar rostre 
a aquesta allargada cadena de comandaments policials, 
polítics corruptes, magistrats comprats i portaveus 
mediàtics que van perpetrar el muntatge del bar Koxka 
i van enviar a presó huit joves de la Sakana navarresa.

La tradició antirepressiva basca és sòlida però sempre 
ha entropessat amb un mur de silenci i una clamorosa 
apagada informativa. A la fi de 2016, quan els grans 
mitjans es van posar d’acord per a demonitzar tot un 
poble rebel i obrer com Altsasu, alguns intentàrem 
traspassar el mur, la mordassa, i explicar els detalls 
del cas a qui volguera escoltar-nos més enllà de l’Ebre. 
Era necessari comunicar-se, per fi, encara que fora 
amb una corda i un parell de iogurts.

A l’altre costat de la línia, la brotxa d’Elías Taño no sols 
escolta sinó que, a més, respon. I ho fa amb una mirada 
pròpia, desprejudiciada i compromesa. El que abans 
era una paret de silenci ara porta els colors d’un carrer 
del Carme de València o d’una façana de Sagunt. 
La veu dels que no tenen dret a ser escoltats. Ho diu 
José El Cabrero: “per molt que ens empresonen, 
la veu no l’aturaran. Ni reixes ni parets”.

Jonathan Martínez
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Per a la realització
d’aquest còmic, s’han 

utilitzat recursos, sentències 
i actuacions originals del 

procés politicojudicial contra
 els joves d’Altsasu, recopilats per la 

plataforma Altsasugurasoak, en el seu 
Dossier Informatiu sobre els successos 

d’Altsasu. Així com del llibre El caso Altsasu, 
d’Aitor Agirrezabal i Aritz Intxusta, 

editat per Txalaparta (2018). 
 

Dibuixat durant el confinament a raó 
de la pandèmia global del Coronavirus, entre 

els mesos de març i juny de 2020.

Editat per Caliu Espai Editorial i Elías Taño, 
a la ciutat de València, al desembre de 2020.

Finançat en part amb els diners de la collita 
de papas negras, plantades i recollides 

per Aniano a la seua finca de Gáldar, 
envoltada de plataneres i d’oceà 
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Molt bona collita, per cert. 
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Un còmic sobre la sentència contra els joves d’Altsasu 
des d’una mirada única, grande i libre. Tal com 

a vosté li ho han contat des de totes les tribunes 
mediàtiques d’aquest país. Per a no perdre l’oportunitat, 

una vegada més, de corroborar les mateixes certeses 
de sempre. Ideal per a resoldre temes de conversa 

acalorada, gràcies a un argumentari de pes.
Però, sobretot, perquè pense dues vegades

a qui està enaltint quan crida:

Altsasukoak Aske!


