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 PD: Adjuntem segell commemoratiu de l’eterna amistat entre Tina Modotti y Frida Kahlo, 
 dissenyat per la companya Haridian Donés.

A TOTS ELS HABITANTS DEL PLANETA, DONES I HOMES LLIURES:

L’ ALA (ASSOCIACIÓ LLIURE ANTIPROHIBICIONISTA), està 
organitzant la brigada artística revolucionària Tina Mo-
dotti amb l’objectiu de treballar per la recuperació de la 
memòria històrica, la lluita frontal contra l’imperialisme de 
la tríada capitalista (Unió Europea, USA i Japó), la solidaritat 
total amb la revolució cubana, la revolució bolivariana de 
Veneçuela i tota Amèrica Llatina, en especial amb els països 
de l’ALBA.
La Brigada Tina Modotti-Frida Kahlo se centrarà en la recu-
peració del muralisme i la gràfica popular; volem socialitzar 
tota expresió artística, portant l’art plàstic integral, heroic 
i monumental al carrer. Pensem que l’art ha d’emocionar i 
sanar a les persones de la tragedia del capitalisme salvatge 
del nostre temps. A l’ideal socialista de l’art, totes i tots 
hauríem de ser artistes de la nostra propia vida. La digni-
tat de l’èsser humà es distingeix pel que crea, no pel que 
consumeix.

La nostra intenció anirà dirigida a la recerca d’una catarsi 
cultural profunda. Combatrem la publicitat, el fetitxisme 
de la mercaderia i l’obsessió consumista. Volem transmetre 
per mitjà de l’art un missatge d’autoestima al conjunt de 
tots el moviments revolucionaris, anticapitalistes, anticolonials i antiimperialistes del tot el planeta.

Treballarem per l’intercanvi artístic i cultural amb els i les companys/es d’Amèrica Llatina i el món sencer. Tanmateix, 
volem contribuir des de l’art al desafiament del temps històric, participant en el debat necessari i inevitable entre 
l’antiprohibicionisme i el socialisme del segle XXI.

Per començar aquesta dura tasca, fem una crida a dissenyadors gràfics, periodistes, tècnics culturals, artistes multi-
disciplinars, estudiants de Belles Arts, traductors, directors de cinema, documentalistes, músics, artesans i treballa-
dors de diferents àmbits: vidre, forja, fusta, tèxtil... a que s’uneixin a la nostra brigada.

Us esperem al local social de l’ALA, c/ Leiva 45, bxs; a prop de Pça. Espanya, al barri d’Hostafrancs

La brigada Tina Modotti - Frida Kahlo serà profundament internacionalista.
El nostre àmbit d’actuació serà la humanitat sencera. 

SALUTACIONS ANTIPROHIBICIONISTES Y REVOLUCIONARIS
FINS A LA VICTÒRIA SEMPRE.
VIUREM I VENCEREM.


