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Välkommen till Grupp 5 
Frågeställningens omformning

I det stora utbudet av kulturella happenings och projekt ute i världen kan det tyckas lite 
lustigt att vi hamnade på Gran Canaria. Flera av oss blev skeptiska till detta resmål när 
det först kom upp till diskussion. Men ju mer vi fördjupade oss i ön, och de projekt som 
kom till vår vetskap, insåg vi att detta var oerhört spännande. Hur överlever egentligen 
den alternativa kulturen i ett samhälle som (i alla fall i omvärldens ögon) verkar fullständigt 
vigt åt turismens intressen? Reaktionerna på vår frågeställning gjorde att vårt fokus under 
resans gång förflyttades en smula från alternativkulturens överlevnad till turismexploater-
ingens effekter. Resultatet av vårt arbete är således lite annorlunda vinklat mot vad vi från 
början hade trott.





1 Inledning

Frågeställningens omformning

I det stora utbudet av kulturella hap-
penings och projekt ute i världen kan 
det tyckas lite lustigt att vi hamnade 
på Gran Canaria. Flera av oss blev 
skeptiska till detta resmål när det först 
kom upp till diskussion. Men ju mer vi 
fördjupade oss i ön, och de projekt som 
kom till vår vetskap, insåg vi att detta 
var oerhört spännande. Hur överlever 
egentligen den alternativa kulturen i ett 
samhälle som (i alla fall i omvärldens 
ögon) verkar fullständigt vigt åt turis-
mens intressen? Reaktionerna på vår 
frågeställning gjorde att vårt fokus under 
resans gång förflyttades en smula från 
alternativkulturens överlevnad till tur-
ismexploateringens effekter. Resultatet 
av vårt arbete är således lite annorlunda 
vinklat mot vad vi från början hade trott.

2 Bakgrund

Förberedelsearbete

Det bedrivs en hel del alternativa kul-
turprojekt på Kanarieöarna. Detta blev 
vi snart varse när vi började vårt 
researcharbete. Det i våra ögon mest 
intressanta var kaféet, bokhandeln och 
skivaffären Cafebreria Esdrújulo.
Vi hittade Cafebreria Esdrújulo via 
Internet och tog kontakt via mail. Vi höll 
sedan mailkontakt med Vicente Diaz, en 
av två som förestår caféet. Vi mailade 
över våra frågor till honom för att redan 
från början ha ett matnyttigt underlag till 

diskussioner på plats. Tillsammans med 
svaren fick vi en lunta papper om caféet 
som vi översatte från spanska.
Kontakt togs även via mail med Attac 
Canarias, den kanariska lokalgruppen 
inom den världsomspännande, globali-
seringskritiska rörelsen Attac.
Före resan hade vi ett eller två möten i 
veckan då vi gick igenom nyheter som 
rörde resan samt delegerade arbetsup-
pgifter till nästa möte.

Metod

Vi reste ner med dator, videokamera, 
kameror, pennor och block samt MD-
spelare med ljudupptagningsmöjlighet. 
Väl på plats insåg vi att kamera, penna 
och block var våra bästa dokumenta-
tionsverktyg. Datorn och videokameran 
användes sparsamt.
Vi tillbringade fyra eftermiddagar/kvällar 
på Cafebreria Esdrújulo. Vi sammanfat-
tade successivt sina upplevelser, och 
fann att andra arbetsformer med lite 
lösare struktur passade bättre under 
själva resan än de vi använt i Sverige 
och planerat att använda på plats.

Upplägg

De människor vi mötte genom 
Esdrújulo var alla utrustade med ett 
starkt kritiskt tänkande, vilket gjorde 
att vi ständigt hamnade i diskussioner 
kring rätt och fel i fråga om turismen och 
marknadssamhället. Nedan följer därför 
en redogörelse för verksamheten på 
Cafebreria Esdrújulo och sedan en text 
om turismen och vad de vi mötte tänkte 
om den. Sedan har vi givit plats för en 

resonerande del rörande turismen och 
Gran Canaria som plats för alternativt 
tänkande. Vi har också lagt in några 
textrutor om upplevelser som inte direkt 
rör vår frågeställning därför att de bidrar 
till vårt helhetsintryck av resan och 
projektet.

Alternativ kultur

Vad innebär alternativ kultur för oss?
Kultur vars drivkraft inte enbart vilar 
på kommersiell framgång. Kultur som 
inte drivs av utomstående regler och 
förordningar utan av nödvändigheten att 
visa sig, beroende på situationer, per-
sonliga visioner eller viljan att ifrågasätta 
det samhälle/den stat/den värld vi lever 
i.
Alternativ i den bemärkelsen att den inte 
nödvändigtvis svarar för marknadens 
utbud/efterfrågan-princip utan snarare 
är minoritetsbevarande och bidrar till att 
behålla, alternativt förstärka, ett levande 
och mångfasetterat samhällsklimat. 

Gran Canaria

Gran Canaria är Kanarieöarnas tredje 
största ö med nära hälften av ögruppens 
befolkning. Ögruppen är ett 
frihandelsområde och en autonom del 
av Spanien.
Gran Canaria har ett så kallat 
mikroklimat. Det innebär att ön, trots sin 
ringa storlek, rymmer fyra klimatzoner. 
Öns klimatskillnader är talande som 
bild, eftersom man även på andra 
områden ser stora skillnader inom ön, 
till exempel ekonomiskt och kulturellt, 
som en följd av turismexploateringen. 



Dessutom anser sig kanarierna tillhöra 
tre världsdelar: 

- Europa med det spanska stats
 kicket
- Afrika med det geografiska  
 läget
- Sydamerika med kultur och 
 mentalitet

De första turisterna kom till ön på 
60-talet. I dag är i stort sett hela södra 
och östra kustremsan exploaterad.

Gran Canaria och turismen

Gran Canaria är en turistö. Stora 
delar av den är belamrad av hotell, tur-
ister, parasoller och tillrättalagd terräng 
för mjuka turistfötter. Som fördomsfull 
västerlänning får man lätt uppfattningen 
att utrymme saknas för kritiskt tänkande. 
Vi tror att kanarierna själva antingen 
livnär sig på turismen eller har flyttat 
till Spanien eller Latinamerika för länge 
sedan.
När det gäller kulturen kring turismen är 
bilden ganska ensidig: badkultur, solkul-
tur, imperialistkultur, grisfestkultur! “Feta 
tyskar”, “små grodor” till svenskar och 
maktfullkomliga britter är några bilder 
som lätt dyker upp när man tänker på 
turism.
På sätt och vis kan fördomar vara bra. 
Vad hade annars drivit oss att undersöka 
den alternativa kulturens vara eller icke 
vara i Las Palmas? 
Under vår vistelse såg vi enorma 
hotellkomplex under konstruktion, med 
kopiösa mängder pengar bakom sig. Var 
kommer alla pengar ifrån? Vi var nog 
alla överens om att turismen genererar 
tillräckligt mycket pengar för att moti-
vera statliga nyinvesteringar i hotellkom-
plex. Men vi fick dock höra att flertalet 
investeringar är utländska, vilket betyder 
att mycket av de pengar som genereras 
aldrig kommer kanarierna till gagn. 
Idag har dock turistmyndigheten blivit 
tvungen att delvis bromsa den galop-
perande exploateringen, eftersom hotet 
mot vegetation och ursprungskultur blivit 
alltför stort. Vad sägs till exempel att 
man på denna paradisö förädlat en 
av massturismstränderna med extra vit 
sand från Bahamas?
Turistmyndigheten satsar i stället på 

“alternativ” turism med skräddarsydda 
upplevelseturer till gamla och 
spännande arkeologiska städer på Gran 
Canaria.

3. Projektet: 
Cafebreria Esdrújulo 

Allmänt

Ordet Cafebreria är en sammansättning 
av orden Cafeteria (kafé) och Libreria 
(bokhandel). Ordet Esdrújulo är hämtat 
från en sång av den argentinske singer/
songwritern Daniel Viglietti som heter 
just Esdrújulo. 
Esdrújulo är ett projekt som bringar 
samman olika aktiviteter: bokhandel, 
kafé, skivhandel och kulturkvällar. Kaféet 
har också blivit en mötesplats för olika 
sociala och kulturella föreningar, t.ex. 
Attac Canarias.
Esdrújulo startade 2000. De knappa 
ekonomiska resurserna för det sociala 
och kulturella livet i Las Palmas gjorde 
att Vicente Diaz och hans vän Adolfo 
Adolfo kände stort behov av denna 
typ av projekt. Esdrújulo vill rädda den 
lokala och alternativa kulturen som 
inte drivs av vinstintressen. Man vill 
visa att det är möjligt att sprida alterna-
tiva och solidariska tankar och skrifter, 
och produkternas (skivornas och 
böckernas) kvalitet är viktigare än dess 
försäljningssiffror.
Man vill väcka viktiga tankar hos folket 
som besöker kaféet och tar del av dess 
utbud. Och det var också vad som 
hände med vår grupp när vi alla märkte 

Fakta Gran Canaria

Största stad  Las Palmas
Yta   1532 km2
Diameter  44 km
Omkrets  200 km

Fakta Kanarieöarna

Antal inv.  1,6 miljoner
Viktigaste export  
bananer, blommor, grönsaker
Antal ank. resenärer 1989 3 mil-
joner
Turismsektorns del av 
Spaniens BNP  70 %



att vi mer och mer började intressera 
oss för turismexploateringen av ön. 

Verksamhet

Det är en färgglad lokal som Esdrújulo 
huserar i, i den gamla k-märkta delen av 
Las Palmas. Lokalen har tidigare varit 
vapenförråd för militären. I det första 
rummet man kommer in i finns kassan 
och ett vitrinskåp med böcker mot en 
vägg, ett med skivor mot en annan. 
Nästa rum har en liknande möblering. 
Och så finns det lilla kaféutrymmet 
med några små bord och stolar. Här 
sitter några människor och dricker 
kaffe, te, läsk eller öl (det sistnämnda 

har precis börjat saluföras i mycket 
små flaskor). I denna lokal har man 
musikuppträdanden, föreläsningar och 
möten. Lokalen rymmer kanske ett fyr-
tiotal personer, men vid tio känns den 
ändå ganska full.
På kaféet har man också skapat en 
träffpunkt för olika kulturella verksam-
heter på Gran Canaria. En av de vikti-
gaste drivkrafterna är oron över att Syd 
(det som länge kallats u-länder) inte ska 
ges en plats i Nord. Man är på Esdrújulo 
alltså starkt inriktad på solidaritets- och 
rättvisefrågor.
Verksamheten fortlöper genom att olika 
kulturutövare arrangerar aktiviteter 
på kaféet. Exempel på aktiviteter är 
bokpresentationer, poesiuppläsningar, 
berättartävlingar, filmvisningar, 
konserter, skrivartävlingar, festivaler, 
utställningar och sist men inte minst 
en egen bulletin, författad av kaféets 
stampublik. Alltihop finansieras av 

intäkter från försäljning av böcker, 
skivor, kaffe, öl och biljetter. Bokutbudet 
köps in via en liten distributör, och 
många av titlarna finns inte att få tag i 
någon annanstans än hos Esdrújulo.

Organisation

Cafebreria Esdrújulo har ingen tydlig 
organisation. Verksamheten drivs av ini-
tiativtagarna Vicente Diaz och Adolfo 
Adolfo som ett företag. Vicente har hand 
om bokdelen och Adolfo om musik-
delen. De två är gamla vänner, och 
verksamheten löper bra på detta sätt.
Esdrújulo har några anställda som 
sköter kassan och kaféet. Vicente 

och Adolfo tar själva inte ut någon 
vinst från företaget, tvärtom tar de 
pengar ur egen ficka för att finansiera 
olika projekt. Företaget Esdrújulo kan 
således benämnas som ett ideellt 
drivet alternativkafé med inriktning mot 
litteratur, musik och möten. Det finns 
flera liknande kaféer runt om i den 
spansktalande världen med samma 
företagsidé, bland annat i Madrid och 
i Mexico. Man har funderat över att 
starta olika typer av samarbeten med 
dessa, men Vicente och Adolfo vill 
vänta lite med eftersom Esdrújulo först 
och främst måste finnas för den lokala 
befolkningen i Las Palmas.

Övrigt



Det är första gången, säger Vicente, 
som han på allvar får ta del av de 
positiva effekterna av Internet, att det 
kan leda till så här verkliga situationer. 
Han syftar på att vi hittade honom och 
Esdrújulo via nätet, vilket tidigare aldrig 
hänt med någon utanför Spanien. 
Vicente blir väldigt fascinerad och glad 
när vi berättar om vår utbildning på 
kulturverkstan och säger att han inte 
kan tro att det finns en sådan skola. 
Han tror inte att det finns något liknande 
i hela Spanien. Vi å vår sida har inte sett 
till några liknande kaféer/bokhandlar/
skivaffärer/mötesplatser i Sverige.

Turismen

Det vore enkelt att hävda att turismens 
effekter på Gran Canaria är rakt igenom 
förkastliga. Åker man längs kusten 
söderut från Las Palmas, märker man 
snabbt varför. Ett torrt landskap, kantigt 
och med en relativt ogästvänlig terräng, 
övergår snart i flådiga blomster-
arrangemang, konstbevattning och 
utbredda hotellkomplex. Havet förvillar 
för en stund, eftersom det ger en skarp 
kontrast till den tämjda kustremsan. 
Havet är fortfarande vilt. Men på land 
lever man i en ständig anpassning till 
turismen. Det är en fråga om överlevnad 
för människorna som livnär sig på tur-
ismen, att turisterna väljer att äta på 
deras restaurang, köper deras Rolexko-
pior eller solar under deras parasoll. 

Vicente om turismen

Vi ställde vår huvudfråga till Vicente 
både i ett mail innan vi kom till Gran 
Canaria och på plats på Cafebreria 
Esdrújulo. Hur överlever den alterna-
tiva kulturen i ett turismexploaterat 
samhälle?

Han blev glad över frågan och 
förklarade i sitt mail att han trodde 
att vi skulle kunna ha intressanta 
diskussioner om detta när vi möttes. 
Så blev det också. På kaféet säger han 
att det är en mycket vacker fråga. Och 
sedan kommer det lika vackra och på 
samma gång självklara svaret:
- Vi kommer aldrig att segra över 
marknaden, eftersom det inte är den 
alternativa kulturens mål. Vår kultur 
söker inte makt. Att försöka konkurrera 
med den breda kulturen vore ironiskt, 
eftersom det är vårt underläge som 
motiverar vår kamp. Vi finns för att vi 
måste finnas, vi kommer aldrig vinna 
och heller aldrig att dö ut.
Vicente jobbar som landskapsarkitekt 
vid sidan av Esdrújulo. Det innebär att 
han är ute på fältarbete och kontrolle-
rar vegetation och mänskliga konstruk-
tioners inverkan på landskapets hälsa, 
vilket indirekt innebär ett arbete med 
att förstå turismens konsekvenser på 
miljön. Frågan om ytterligare turismbe-
byggelse längs de soliga stränderna är 
het i Las Palmas och det lutar åt att 
man från statligt håll utlyser byggstopp 
på hotell och utlandsinvesteringar där 
mervärdesgenereringen försvinner från 
Gran Canaria. Detta är några av de 
frågor som engagerar Vicente och de 
andra på kaféet. 

Hiurma om turismen

Våra möten med lokalbefolkningen blev 
en omvälvande upplevelse för många 
av oss. Hiurma Castejon, som arbetar 
på Esdrújulo, var en av dem som talade 
mest om detta.
Hon känner starkt för sina sju öar och 
framförallt är kärleken till Gran Canaria 
stor. Hon hyser en väldig aversion mot 
turismen och ser ingenting positivt med 
den alls. Hon ser det som att hon och 

hennes familj och folk har blivit berövad 
sin ö och sin frihet att vistas fritt på den, 
vilket borde vara hennes självklara 
rättighet.
Hon berättar hur hennes föräldrar blivit 
bortkörd från en av de blivande 
turiststränderna för att de ville bada 
nakna enligt sina egna traditioner. 
Numera är Hiurmas föräldrar hänvisade 
till turismens regler rörande 
baddräktstvång på anvisad plats, 
trängsel och “hyr din egen solstol”, och 
Hiurma ville på inga villkor ens se den 
strand där hennes föräldrar blivit utsatta 
för detta övergrepp. I stället tog hon med 
oss till den strand hon själv helst åker till, 
Tiritaña. Det är en strand som inte syns 
alls längs vägen där turiststränderna 
ligger en efter en med någon kilometers 
mellanrum.
Vi fick göra en smärre bergsnedstign-
ing för att komma dit och väl där möttes 
vi av texten PLAYA NUDISTA, Nudist-
strand, målat i blått på en sten. Ett 
fåtal tält var uppställda på stranden 
dit kanarierna och andra spanjorer åkt 
för att fira några lediga dagar. I övrigt 
var stranden skräpig och tom på folk. 
Det fanns uppenbarligen inga resurser 
för renhållning eller annat underhåll på 
denna strand. Men det vilade ändå ett 
lugn där, som om vi hamnat på en öde 
ö, där, på den mest rörda ön av alla.

4 Analys

Turismen, människorna och den alter-
nativa kulturens roll
Man kan tänka sig att 
turismexploateringen eldar under 
vreden hos dem som vill belysa 
orättvisor genom kultur. Enligt Vicente 
är det inte så, men som svensk kände 
man ändå en helt annan kampanda, 
en levande vilja att förändra, som ofta 
är starkare när man har förtrycket 
nära inpå. Självklart gäller detta 
många andra delar av Spanien också, 
men kampen för frigörelse verkade 
ändå rikta sina aggressioner mot 
turismexploateringen. Vi var alla 
fascinerade av att höra hur Vicente och 
Hiurma bemötte frågan om hur man 
skulle kunna förändra samhället. Det 
mest slående var medvetenheten om 
att en maktposition leder till politiskt 
inflytande. Som nämnts ovan är Vicente 
utbildad arkitekt och har inriktat sig på 
landskapsarkitektur och miljöaspekten 
av samspelet mänsklig konstruktion 
- evolution. Hiurma studerar halva året 
till journalist i Barcelona, och andra 
halvan till jurist i Las Palmas, just för 
att skapa sig tillräcklig kunskap om 



lagar och förordningar och om hur 
man kan påverka ett samhälle (genom 
bl.a. civil olydnadsaktioner) utan att 
riskera rättsliga konsekvenser. Själv 
anser hon att det är enda vägen till 
samhällsomvandling. 
Kulturen används mer som ett verktyg 
för “den goda saken” än som själva 
essensen av kampen. Den finns med 
som en naturlig del av kampen men 
alltid i fonden. En ung man, Sergio, som 
ofta hänger på kaféet, förmedlar allva-
ret i sitt politiska engagemang när han 
kommenterar Esdrújulos val att börja 
sälja alkoholhaltiga drycker. Han säger: 
- Jag tycker att det är fel att Esdrújulo 
säljer öl. Jag är nykterist av en anled-
ning; alkohol förslöar ditt sinne och jag 
vill inte vara slö i sinnet när revolutionen 
står för dörren.  
Då förstår vi kanske bättre kulturens roll 
för dessa människor. Kampen är större 
än en politisk teaterföreställning eller 
sång, men utan dessa skulle det poli-
tiska samtalet försvagas och debatten 
tystna. Den alternativa kulturens syfte är 
enligt Vicente framförallt att mobilisera 
den lokala befolkningen för att på så 
vis ge styrka åt den vanliga människans 
samhälleliga inflytande och möjligheter 
till protester i större skala. 

Nyfödda kulturbyråkrater?

I våra första samtal med människorna 
på Esdrújulo var det ganska tydligt att 
vi kom från olika delar av världen, även 
inom gruppen. Det märktes också att vi 
hade påbörjat en utbildning och kanske 
rentav fastnat i våra nya bilder av oss 
själva som projektledare. Vårt sätt att 
arbeta med projektplaneringen hemma 
i Göteborg visade sig oerhört svårt att 

tillämpa i samtalen och i arbetet på 
Gran Canaria. Ofta fick vi en känsla av 
att vi ställde fel frågor eller att vi inte var 
tillräckligt flexibla för att kunna ändra 
våra frågeställningar efter behov. När 
försvann spontaniteten? Förmodligen 
någonstans i en av otaliga diskussioner 
kring mötesformalia. Vad som skedde, 
förutom att vi försköt fokus på projektet, 
var att vi insåg lönlösheten i att sitta och 
intervjua människor med penna, papper 
och mikrofon. Kanske hade detta 
fungerat bättre i Sverige. Där och då 
syntes vi dock överens om att det var 
de privata samtalen som gav oss mest. 
Förarbete i all ära, men det är tydligt att 
det är fullt möjligt att planera sönder ett 
projekt då man riskerar att låsa sig vid 
planerade resonemang i alltför levande 
och känslomässigt viktiga områden. De 
gånger samtalen gav oss mest näring 
låg anteckningsblocken på hotellet och 
vi låg avklädda i sanden och blickade ut 

över decemberhavet eller halvlåg över 
nåt bord översvämmat med mat och 
dryck. Det kom också att utgöra regeln 
för våra diskussionsformer.

5 Slutsatser

Vi blev överraskade över att turismen 
var mindre påträngande än väntat i Las 
Palmas. Istället fick vi ta del av en kultur 
där den inhemska befolkningen arbetar 
för att stävja den framrusande exp-
loateringen av sin ö, framförallt längs 
de soliga stränderna som en gång var 
orörda och tillgängliga för alla. Det är 
inte förvånande, men likväl viktigt att 
poängtera, att hela problematiken med 
turismen vilar på en orättvis fördelning 
av resurser, mervärdesgenerering och 
makt. Således kommer vi aldrig ifrån 
klassaspekten när vi tänker tillbaka på 
människorna, samtalen och den alter-
nativa kulturens drivkrafter i Las Palmas 
under en vecka i december 2002.
Vi i Sverige lever inte under ett lika 
tydligt och närvarande förtryck som det 
turismen innebär för kanarierna. Därför 
har kulturen också en något annorlunda 
funktion för många svenskar. Det ena 
behöver inte vara bättre än det andra, 
det viktiga är att vi har upptäckt stora 
skillnader mellan vårt sätt att arbeta 
med politik/kultur i Sverige och kanari-
ernas sätt. Kulturen fungerar som en 
spegel av sin samtid. Denna spegelbild 
på Gran Canaria är olik vår svenska. 
Den ter sig skarpare än vi är vana vid 
och det är i detta samhälle lätt att se var 
fokus ligger. Frågan är om Cafebreria 
Esdrújulo skulle fungera och vara lika 
uppskattat i Sverige. Och skulle det gå 
att hitta lika motiverade eldsjälar till att 
driva ett sådant projekt ideellt här?
En av de stora lärdomarna vi kan se 



i efterhand är vikten av flexibilitet när 
man byter miljö i ett projekt. Av våra 
planerade möten på kaféet var det 
inte ett som gick enligt de normer för 
möten som vi använder i Sverige. Vi var 
och är förvånade över att arbetet, trots 
avsaknad av struktur, förlöpte så pass 
väl. Vi drevs av rent intresse och följde 
det fokus som infann sig på plats.
Vi kan alla tänka oss att återvända 
till Gran Canaria. När projektet var på 
planeringsstadiet var vi inte lika överens 
om att detta var ett högprioriterat resmål 
för en semester. Våra fördomar om 
denna turistö har både raserats och 
besannats, men vi bär alla en långt mer 
nyanserad och fördjupad bild med oss 
nu än innan vi gav oss iväg på denna 
utflykt!

Kuriosa

Rosana - Como en casa

Det är helt klart att kanarierna är måna 
om sin kultur. Vi besökte det stora 
konserthuset i Las Palmas och lyssnade 
på en av Spaniens största sångerskor, 
Rosana. Hon är ursprungligen från 
Lanzarote, och brukar uppträda i 
liten skala när hon återvänder till 
Kanarieöarna. Konsertlokalen var full, 
människorna i alla åldrar och Rosana 

placerad i en soffa på scenen med en 
mikrofon framför sig. Bredvid henne i 
en annan soffa satt hennes körpojke. 
Hon kallade konserten för Como en 
casa, Som hemma. Hon skämtade 
friskt med sin publik, och på ett mycket 
osvensk sätt pratade publiken med 
henne. Kommenterade det hon sa, 
oavsett var i lokalen de satt, och hon 
svarade som om de varit i hennes hem. 
Alla sjöng med i texterna. Alla reste sig 
upp för att tacka henne. Själv gick hon 
runt och delade ut kanariska piroger till 
publiken. Som man gör hemma. När 
man får besök.

Attac Canarias

Det är inte säkert att Attac är ett 
typexempel på föreningsverksamhet 
på Kanarieöarna. Men att som svensk 
besöka en organisation som även finns 
i Sverige och som i Sverige är i högsta 
grad organiserad (som den svenska 
seden bjuder) var spännande. Attac på 
Kanarieöarna driver naturligtvis samma 
frågor som Attac över hela världen med 
ett starkt fokus på Tobinskatten (skatt på 
spekulationspengar). Men när vi frågar 
om organisationsmodell ser alla vid det 
kanariska mötet helt frågande ut. Det 
finns ingen ledare, ingen ordförande, 
mötesunderlättare, nada. Ingen för 
protokoll, ingen har någon dagordning. 

Mötet löper förbryllande väl. Alla får 
sin tid att tala, det handlar mest om att 
dela med sig av nyheter som rör den 
spanska debatten om Tobinskatten. 
På frågan hur de organiserar sig vid 
manifestationer och seminarier säger 
de att det brukar fungera väl och 
naturligt. Är detta en kulturellt betingad 
jazzmodell?

Kontaktlista

Vicente Diaz, 
mail: cafebreria-esdrujulo@inicia.es
Attac Canarias, 
mail: attacanarias@attac.org
Hiurma Castejon, 
mail: hiurmix@hotmail.com

Källförteckning

Nationalencyklopedien, band 10, 
Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1993
Kanarieöarna Allt du behöver veta, 
Panguide, Norstedts förlag, Stockholm 
1991
Esdrújulos hemsida, www.cafebreria-
esdruj



Summary in english

How does the alternative culture survive in a society exploited by tourism?

This is a summary of a Lia1 report based on empirical studies in Las Palmas, Gran Canaria, December 2002. The report 
was written by following students at Kulturverkstan, Gothenburg: Oskar Arvidsson, Maja Heurling, Maya Lindberg, André 
Ravenna, Daria Salgado, Carl Söderström and Nicholaus Zannakis.

How does the alternative culture survive in a society that (from a general point of view) seems to be totally in the hands of 
tourism? The main issue for our discussions is to find out which part tourism takes in the forming of a society.

We visited Cafebreria Esdrújulu, a project that brings several different activities together: bookshop, café, record shop and 
several interesting cultural events. The word Cafebreria is a mix between two words: Cafeteria (café) and Libreria (library). 
We also contacted Attac Canarias (the local canarian division within the worldwide globalization critical organisation Attac) 
during our visit.

Esdrújulo want to save those kinds of local and cultural projects/events, whose main purpose isn’t to gain profit. The people 
we met within and through Esdrújulo were all very critical minded, which gave us the opportunity to discuss several issues 
regarding the positive and negative effects of tourism and the invisible hands of the market economy. An important conclusion 
was the fact that it’s hard for a cultural worker to challenge the market society, since it doesn’t have the same goals as the 
alternative culture. Culture doesn’t seek power, because its whole existence and vitality springs from its oppressed position 
– that’s also what gives the motivation, inspiration and the will to change the world.

 


