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Tallers de formació 
per qüestionar 
les masculinitats
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manifestants van respondre 
enguany a les agressions 
feixistes del 9 d’Octubre 
de 2017 a València

policies es van desplegar 
per acordonar la 
manifestació i evitar l’atac 
dels grups d’extrema dreta

10.500 1.500

Redacció Directa | @La_Directa

Comunitat Les píndoles |  Del 9 d’Octubre

L’espina

Més que mil paraules
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Qui ens coneix o llegeix de prop 
sap que la Directa intenta col-
locar en el centre del seu relat 

periodístic les lluites contra les opres-
sions d’espectre patriarcal i les pro-
postes que intenten trencar amb els 
sistemes hegemònics sexe-gènere que 
defineixen el món. Qui ens coneix de 
més a prop tampoc se li deu escapar 
que som un col·lectiu molt masculinit-
zat –pel que fa al nombre majoritari 
de bio-homes que l’integrem– i, com 
a conseqüència, amb dinàmiques i lò-
giques de funcionament internes que 
es reprodueixen diàriament. 

Fruit d’una decisió presa col·lec-
tivament, es va decidir i recomanar 
a tots els homes que participem amb 
assiduïtat a la cooperativa que comen-
céssim a prendre consciència i a res-
ponsabilitzar-nos dels impactes i vi-
olències que causem i dels privilegis 
que utilitzem, així com dels rangs i rols 
que se’ns assignen i que adquirim en 

el si del col·lectiu. Així, intentant re-
collir la diversitat d’identitats sexuals 
o formes en què hem estat socialitzats, 
onze membres del col·lectiu ens hem 
inscrit per cursar una formació conti-
nuada al voltant de les masculinitats. 
En paral·lel, les dones del col·lectiu 
també han fet una sessió per traslla-
dar les seves demandes o necessitats. 
A finals d’octubre es farà una trobada 
mixta per posar en comú idees que ens 
puguin fer millors com a grup.

Els tallers estan dinamitzats per 
Cúrcuma, cooperativa que des de fa 
anys es dedica a la intervenció psico-
socioeducativa i a la formació i acció 
amb perspectiva de gènere. Al llarg dels 
propers tres mesos i a través d’una for-
mació de caràcter quinzenal desenvo-
lupada mitjançant dinàmiques que ca-
talitzin l’experiència personal i viven-
cial, ens plantegem com transformar 
o desfer-nos d’aquestes masculinitats 
que tot ho impregnen.
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ELS MATISOS 
DEL GROC 
I EL NEGRE

El taxi és notícia pel conflicte amb les llicències VTC d’Uber 
i Cabify; però el sector és gran i complex com la societat mateixa, 

i poc s’entén si tirem de tòpics. Hem entrevistat diferents actors 
del món del taxi per dibuixar un mapa acurat de la seva realitat 

Adrià Crespo | @crespix 

4    A FONS

El taxista garrepa, el taxista que fa la pua, el taxista 
brut, el taxista fatxa. La llegenda negra al voltant 
del sector ve de lluny i els estereotips acostumen 

a deformar la realitat. En els darrers mesos, i des que 
el conflicte amb Uber i Cabify s’ha intensificat, alguns 
discursos al debat públic han fet un dibuix del taxi que 
en el millor dels casos no contempla la seva complexitat 
i en el pitjor ha tirat de tòpics per construir l’argumen-
tari. Més enllà de la problemàtica de les noves VTC, el 
món del taxi, com qualsevol altre sector econòmic, és 
un món on hi ha mancances i problemes diversos que 
les mateixes persones que s’hi dediquen reconeixen que 
cal solucionar. Així mateix, hi ha disputes, interessos 
contraposats i –el que potser sovint es tracta menys– 
conflictes de classe. Tot i que en general el sector s’ha 
sabut posar d’acord en la seva lluita contra l’amenaça 
exterior de les VTC, no tot és una bassa d’oli.

El règim d’autònom
En primer lloc, cal saber com és el sector. De quants ta-
xis estem parlant? Segons dades d’aquest mes de setem-
bre del Ministeri espanyol de Foment, al País Valencià, 
les Illes i Catalunya hi ha un total de gairebé 20.000 lli-
cències. La majoria es focalitzen a Catalunya (12.330), al 
País Valencià n’hi ha 4.653 i a les Illes Balears i Pitiüses, 
2.474. Naturalment, la gran majoria operen a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB, Barcelona i rodalies), 

Taxis bloquegen el 
centre de Barcelona 
el passat juliol  
/ MIGUEL LÓPEZ 
MALLACH

amb el seu icònic taxi groc i negre, i és on la problemà-
tica ha bullit amb més intensitat. Ha estat, de fet, el taxi 
de l’AMB el que ha liderat les protestes arreu de l’Estat 
espanyol i fins i tot més enllà de les seves fronteres. 

Segons les dades de l’Institut Metropolità del Taxi 
(IMET), que és l’organisme depenent de l’AMB encarre-
gat d’ordenar el sector, a començaments de 2018 opera-
ven un total de 10.522 llicències, de les quals un 88,9% 
estan en mans d’autònoms amb una única llicència, és 
a dir, de taxistes que treballen per compte propi. Només 
618 llicències (un 5,9%) pertanyen a persones jurídiques, 
un total de 182 societats anònimes o limitades que les 
operen empresarialment amb plantilla assalariada. És 
el que es coneix popularment com a flotes de taxis. La 
resta, 540 (un 5,2%), són llicències en mans d’autònoms 
que en posseeixen més d’una (233 autònoms, per tant, 
2,3 llicències de mitjana). 

Malgrat que una de les reivindicacions clàssiques del 
món del taxi ha estat la retirada progressiva de llicèn-
cies per afavorir un mercat que algunes parts del sec-
tor consideren saturat, cosa que fins i tot anys enrere 
s’havia arribat a negociar amb l’autoritat metropolitana, 
l’actual gerent de l’IMET, Teresa Carrillo, afirma que 
ara mateix la xifra es considera adequada. I que si bé 
no té sentit assumir 2.000 cotxes més circulant per la 
ciutat –contra l’argumentari de Cabify o Uber–, tampoc 
no se n’han de retirar. 
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A començaments 
de 2018 operaven 
10.522 llicències, 
un 88,9% en mans 
d’autònoms amb 
un únic títol 
 
Pel que fa al biaix 
de gènere, i segons 
dades de l’Institut 
Metropolità del 
Taxi, només un 
6% són dones

El total de taxistes, és a dir, de persones amb llicèn-
cia o sense però amb credencial professional que es 
guanyen la vida conduint un taxi, és de 13.021. Pel que 
fa al biaix de gènere, i de nou amb dades de l’IMET, 
només un 6% són dones. Carrillo ho atribueix a la 
tradicional desigualtat al volant i recorda que encara 
no fa gaire que “moltes senyores no tenien carnet de 
conduir perquè el marit no les deixava”. Tot i així, el 
sector està canviant. Cada cop hi ha més dones taxis-
tes i Carrillo insisteix en una idea: el taxi és un dels 
pocs sectors econòmics on dones i homes guanyen 
sempre el mateix. Almenys sobre el paper no hi ha 
discriminació per gènere. 

Parlem amb la Lali, que porta 27 anys al volant, 
i malgrat estar d’acord amb l’afirmació de la gerent, re-
corda tres o quatre casos de persones que no han volgut 
pujar al seu vehicle quan les arribava a buscar per tru-
cada d’emissora pel fet de ser dona. En un cas, va ser 
un turista a la porta de l’hotel; en un altre, una dona 
que no va pujar al taxi quan la va veure; un tercer va 
ser un home a la porta d’un prostíbul que quan va pu-
jar al cotxe va renegar perquè li havia tocat una dona. 
La Fanny el va fer baixar. Respecte als seus companys 
homes, només sent agraïment pel suport que li van 
donar al començament, quan encara anava perduda. 
Afirma que potser eren un pèl paternalistes, però que 
ella llavors no ho veia. “Jo ho agraïa en l’ànima”, ens diu. 

L’origen de les flotes
El nombre de llicències a l’AMB gairebé no ha augmentat 
en els darrers quaranta anys. Als anys setanta Barcelona 
ja comptava amb 10.000 taxis. El professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat de Barcelona, Marc Tarrés, 
ens explica que en aquella època el sector no estava gens 
regulat, raó per la qual ja hi havia gent que era propie-
tària de més d’una llicència per raons diverses. “La ca-
suística era molt gran”, ens explica. Fa gairebé cinquan-
ta anys es van donar llicències a agents de la Guàrdia 
Urbana en concepte de jubilació. “Fins i tot quan es va 
descolonitzar Guinea Equatorial va sortir una disposició 
que n’atorgava als colons que tornaven”. Una situació 
similar, explica Tarrés, a la que es va produir en acabar 
la Guerra Civil Espanyola amb els estancs, que es van 
regalar a les vídues de guerra. Llavors era freqüent tro-
bar –davant la inexistència de qualsevol regulació més 
enllà dels reglaments municipals sobre com s’havia de 
prestar el servei– la compravenda de llicències i fins 
i tot el seu arrendament, ja que moltes havien caigut 
del cel a algú que no pensava treballar-les. També era 
habitual trobar persones que acumulaven llicències
i es construïen de forma encara no legal el seu propi 
negoci milionari.

És el 2003 quan la Generalitat de Catalunya regula el 
sector amb una llei autonòmica que taxistes amb més 
veterania consideren l’origen de molts problemes. 
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FONT:  Ministeri espanyol de FomentCarmen de Tienda, 
qui fou candidata 
al Senat per UPyD, 
és una de les grans 
empresàries del taxi 
de Barcelona 
 
Del total facturat, 
s’ha de restar un 
40% en despeses 
de manteniment 
del vehicle, benzina 
i quota d’autònoms

Nombre de llicències
als Països Catalans

12.330
Catalunya

4.653
País Valencià

2.474
Illes

Aquesta llei, tal com explica Tarrés, a diferència 
d’altres com la basca, no opta pel model “una llicèn-
cia, un vehicle, un conductor”, sinó que obre la porta 
a la gestió empresarial del taxi i posa fi al principi de 
dedicació exclusiva. Mentre que al País Basc, per exem-
ple, es va prohibir la situació que de facto es donava, 
a Catalunya s’hi va donar carta de validesa. La Llei 
19/2003 permet que les persones propietàries de lli-
cències no siguin necessàriament taxistes, i obre la porta 
que també persones jurídiques en puguin ser propie-
tàries. Davant les crítiques liberals que denunciaven 
que la legislació anterior infringia el principi de lliber-
tat d’empresa, el poder legislatiu obre una nova etapa 
on, a més d’autònoms amb un sol cotxe –per qui el taxi 
és el seu mitjà d’autotreball–, es consoliden empreses 
amb nombroses llicències i plantilla a sou. Neixen així, 
ara ja de forma plenament legal, les flotes a Catalunya. 

La llei marca, això sí, que com a màxim un 15% del 
total de les llicències estaran en mans de flotes, per la 
qual cosa el 85% restant ha d’estar forçosament operat 
per autònoms que, com a molt, comparteixen la llicèn-
cia amb algun familiar proper o amic per tenir el cotxe 
aturat el mínim d’hores imprescindible. A l’àrea me-
tropolitana, aquest màxim de taxis de flota es redueix 
al 10%. Una altra limitació afegida és que una mateixa 
persona jurídica no pot ser titular de més de 50 llicèn-
cies, per la qual cosa –almenys amb la llei a la mà– la 
mida d’aquestes empreses serà sempre limitada. A la 
pràctica, algunes d’aquestes flotes arrenden llicències 
a tercers per operar-les sense ser-ne titulars a canvi d’un 
percentatge de la facturació. És un negoci rodó per a la 
propietat, que esdevé rendista: la seva llicència li dona 
diners regularment sense haver d’agafar mai el volant. 
En aquest cas, el taxi ja no és un mitjà d’autotreball si-
nó una bona inversió.

De les 182 empreses o flotes de taxis, no totes explo-
ten el mateix nombre de llicències ni són igual de grans. 
Una de les més importants a Barcelona és Jobroco SL, 
popularment coneguda com la flota d’en Quino, que 
porta activa des de l’any 1995. Segons fonts de taxistes, 
és de les més grans i opera un centenar de llicències. 
Com que el límit reglamentari per persona jurídica són 
50, Jobroco les té a nom de diferents persones. El Grup 
Garrido, popular perquè Carlos Garrido va aparèixer al 
programa de televisió El jefe infiltrado, és una altra de 
les grans. Dona feina, segons la seva pàgina web, a dos 
centenars de persones, i està gestionada per la mateixa 
família que va comprar la primera llicència l’any 1982. 
Carmen de Tienda, amb una cinquantena de llicènci-
es, és l’altra gran empresària del taxi barceloní. Va ser 
candidata al Senat per la circumscripció de Barcelona 
per UPyD i presidenta de l’Associació Empresarial del 

Taxi. Des d’Elite, Alberto Álvarez, Tito, ens diu que –a 
diferència d’algunes flotes de Madrid– a Barcelona cap 
no ha adquirit llicències de VTC i no han traït el sector. 

Autotreball lluny del privilegi
El que factura cada taxista ha estat tradicionalment un 
tabú, no tant perquè siguin xifres desorbitades sinó per-
què sovint han volgut evitar malentesos amb la resta de 
la societat. Però a mesura que el debat s’ha anat obrint, 
hem pogut saber més dels seus ingressos nets i bruts. 
Un veterà del sector, que mai ha depès de ningú altre 
per fer el taxi, ens diu que el que guanya un taxista és 
molt relatiu i que efectivament es poden fer molts diners: 

“El que té aquesta feina és que, si t’hi esmerces molt, té 
menys sostre de guany que altres”. Però el que ningú 

no té en compte, sovint ni qui es troba al volant, són els 
costos que això implica. Què vol dir esmerçar-s’hi molt? 
Normalment fer 12, 14 o 16 hores al dia sense gairebé 
parar per descansar. Aquest mateix taxista ens diu que 
de mitjana pot facturar uns 15 euros l’hora, ja que no 
duu permanentment un client a sobre i la major part 
del temps estar circulant buit. Del total facturat, calcu-
la que en treu un 40% per a despeses de manteniment 
del vehicle, benzina i autònoms. Ell fa anys que té la 
llicència amortitzada i, per tant, és una despesa que 
no ha de comptar. Si fem càlculs, per una jornada de 
vuit hores al dia, li quedarien nets 1.440 euros al mes.

Insisteix que és tot molt variable. Si fes una jorna-
da molt més intensiva, sense pauses, i si, per exem-
ple, pagués la quota per tenir una app com MyTaxi, 
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FONT: Institut Metropolità del Taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Preu de les llicències i nombre de 
transmissions per any a Barcelona
* Dades fins al mes de juliol de 2018

Percentatge 
d’homes
i dones

Titularitat 
de les llicències 
(Àrea Metropolitana de Barcelona)

12.330
Catalunya

Autònoms amb més 
d’una llicència
Flotes (persones
jurídiques)

Autònoms amb una 
única llicència

6% dones
94% homes

4.653
País Valencià

540 - 5,2%

618 - 5,9%

9.359 - 88,9%
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L’alta inestabilitat del 
sector propicia una 
baixa mobilització 
per la millora de les 
condicions laborals 
al taxi assalariat 
 
Poden guanyar 1.500 
euros al mes, un sou 
més digne que els 
1.200 de la plantilla de 
Cabify tot i treballar 
sis dies a la setmana

que li proporciona clientela, podria arribar a fer fins 
a 25 euros l’hora, en una estimació extremadament op-
timista. Per una jornada de vuit hores, sortiria un mà-
xim net d’uns 2.400 euros al mes. Això sense comptar 
l’amortització d’unes llicències que avui són milionàries.

També cal tenir en compte, per entendre les seves 
condicions laborals, com funcionen els descansos, que 
estan totalment regulats per reglament. En el cas dels 
taxis de l’AMB, se’ls obliga a treballar un mínim de deu 
hores diàries amb dues de descans, amb el benentès que, 
com a servei públic, totes les llicències han d’estar efec-
tivament operatives. Respecte al descans setmanal, cada 
llicència fa festa només un dia del cap de setmana, un 
dissabte o un diumenge alterns. A banda, en funció del 
número de llicència, es té un segon dia lliure de dilluns 
a divendres, que sempre és el mateix; de manera que en 
rares ocasions es tenen dos dies lliures seguits, només 
si la llicència té el dia festiu en dilluns o en divendres, 
i en aquest cas només una setmana de cada dues, quan 
coincideix amb el del cap de setmana. És per això ma-
teix que el preu de la llicència pot variar molt en funció 
d’aquest dia lliure. 

Respecte a les carreres des de l’aeroport del Prat, que 
són el gran caramel (són carreres llargues, al voltant 
dels 30 euros), no tothom pot anar cada dia a buscar 
passatger. Això també està regulat de manera que els 
mesos parells només poden anar-hi les llicències pa-
rells i viceversa. Un dels taxistes amb qui hem parlat 
constata que, en contra de l’argument que sovint s’ha 
fet servir des d’Uber i Cabify, això demostra que no hi 
ha espai per a tothom a la ciutat, que el mercat està 
efectivament saturat. 

Tot plegat, hores de feina i descansos reglats, suposa 
una sèrie de constrenyiments en l’exercici de la profes-
sió que, tal com diu el taxista veterà del sector, no es 
tenen en compte quan la societat els jutja. 

El taxi assalariat
Tot plegat, i malgrat les servituds de la feina, per a l’au-
tònom que opera la seva pròpia llicència suposa una 
convenient flexibilitat. Però què succeeix en el cas de 
la gent assalariada? Hem parlat amb un taxista –a qui 
anomenarem Rubén– perquè ens expliqui la seva si-
tuació. Ell es considera un dels taxistes joves, de nova 
generació, ja que duu fent la feina poc més de tres anys. 
Abans, al llarg de la seva vida laboral, havia fet de tot. 
Durant la crisi, quan es va quedar a l’atur, va passar les 
proves i es va treure el carnet de taxista “per si de cas”. 
Anys més tard, quan va tornar a l’atur, se’n va recordar 
i va buscar feines al web de l’AMB. 

Moltes flotes necessitaven personal, i n’hi havia una 
al seu barri que finalment el va contractar. A l’entrevista 
li van dir que li pagarien segons el conveni col·lectiu de 
treball d’empreses d’autotaxis i de lloguer de vehicles 
amb conductor, és a dir, rebria un 40% de la recaptació 
diària. Com que és assalariat i ha de tenir una nòmi-
na fixa, li queda en 1.150 euros nets, tal com marca el 
conveni, però tot el que facturi de més li paguen en 
un sobre en efectiu, “rotllo Bárcenas”. Això, segons 
diu, passa a totes les flotes. Un cop va cobrar la sego-
na nòmina, va fer números i va veure que no tot era 
exactament com li havien dit. En lloc del 40%, rebia 
el 35% de la facturació. És a dir, fora de conveni. Però 
ell va decidir que les condicions d’aquesta empresa 

“li anaven bé”. La flota és a prop de casa seva i no ha 
d’agafar transport públic per anar a buscar el taxi; com 
que l’empresa té taller propi, no s’ha de preocupar del 
vehicle, i, a diferència d’altres flotes, paguen mensu-
alment, i, per tant, no pressionen diàriament perquè 
recapti més. Si un dia factura menys pot compensar-ho 
amb un altre dia que hagi anat millor.

Respecte a la jornada, són dotze hores al dia al vo-
lant, i això no és casualitat. Amb els objectius que vol 
l’empresa, amb vuit hores no s’hi arriba. Les empreses 
ho encabeixen dins la llei perquè consideren que no-
més vuit són de treball efectiu; les quatre restants es 
consideren “hores de descans” malgrat que el taxista 
segueixi circulant. I vacances pagades? Un mes, com 

Adrià Crespo | @crespix

Entitats, punts de trobada i canals de comunicació del món del taxi a Barcelona

tothom, però amb “una pagueta de 700 euros”, i això 
sí que és segons conveni. 

Segueix treballant-hi tres anys després perquè, ara 
que ha adquirit experiència al carrer, li resulta fàcil “om-
plir la fulla”, és a dir, aportar a l’empresa el benefici su-
ficient perquè estiguin contents i alhora pugui embut-
xacar-se un salari que volta els 1.500 euros al mes. “A 
l’estiu poden ser 1.700 i a l’hivern, 1.200”. Recorda, això 
sí, el que el seu cap li va dir un cop: “Jo no et demana-
ré que em portis 200 euros cada dia, però…”. Aquests 
punts suspensius volien dir que el seu cap volia que 
portés exactament això.

A la pregunta de si hi ha acció col·lectiva i sindical 
a les flotes, respon que això “no ho ha vist enlloc”. Ningú 
es mou ni protesta per unes millors condicions al taxi 
assalariat, i això ho atribueix en bona mesura a l’alta 
inestabilitat del sector. La gent va i ve i ningú no aguan-
ta gaire conduint el taxi per altres. 

En conjunt, assumeix que, comparada amb una feina 
normal, la seva té tints d’explotació. Però això sí, malgrat 
tot, estan millor que qui treballa per a Cabify o Uber. 
Coneix un noi que va conduir un vehicle de Cabify i, tot 
i que tenia un sou base un pèl més alt –de 1.200 euros 
al mes–, treballava sis dies a la setmana en lloc de 

Assemblea de taxis-
tes durant la vaga del 

passat mes de juliol  
/ FREDDY DAVIES
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Amb l’emergència 
de la lluita contra 

Uber, Elite es 
va convertir en 

l’organització de 
referència gràcies 
a la seva capacitat 

mobilitzadora

Avui dia, Elite potser és 
l’organització de taxistes més 
coneguda, no només a l’Estat 

espanyol sinó, sorprenentment, a 
molts altres llocs del planeta. Gràcies 
a la seva lluita contra Uber i Cabify, ha 
aconseguit tenir presència a Portugal, 
l’Estat francès, el Regne Unit i Itàlia, 
però també a l’Argentina, el Brasil o 
Colòmbia. El desembre de 2017 va 
aconseguir la seva gran victòria contra 
Uber quan el Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea va dictaminar, a 
instàncies d’una denúncia seva, que 
l’app no és només una plataforma 
digital sinó sobretot una empresa 
de transports i, per tant, ha d’operar 
amb llicències. Elite va néixer entre 
tres amics per lluitar contra la 
competència deslleial de col·legues 
que cobraven un plus al passatge 
de manera il·legal per donar-lo al 
personal de l’hotel que els trucava. 
Tanmateix, l’emergència d’Uber va 
canviar l’agenda i ells, amb la seva 
gran capacitat mobilitzadora i la seva 
radicalitat en el discurs, van convertir-
se en l’organització de referència. Però 
no és ni molt menys l’única. De fet, és 
una de les més recents, i potser d’aquí 
se’n deriva el seu èxit. 
La Comissió Tècnica del Taxi  

–anteriorment coneguda com a Taula 
Tècnica– és l’òrgan consultiu on 
estan representades les diferents 
associacions davant l’IMET on 
Elite avui té majoria. En la darrera 
consulta, celebrada el 2016, hi van 
sortir escollides, a més d’aquesta 
associació, Taxi Companys i, en 
representació de la patronal de les 
flotes, l’Associació Empresarial del 

Entitats, punts de trobada i canals de comunicació del món del taxi a Barcelona
Taxi. L’onada d’Elite escombrava la 
presència a la Comissió del pioner 
Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), 
que fins llavors n’havia estat membre 
ininterrompudament. El 2012, la 
CNT també va organitzar una secció 
sindical del taxi que pretenia aglutinar 
tant personal autònom com assalariat 
i es presenta com l’única organització 
que vetlla pels drets dels darrers. 
Tanmateix, mai no s’ha presentat a les 
eleccions de la Comissió Tècnica. A la 

llicències (però no pot marcar preus), 
determina el règim disciplinari, 
autoritza models de vehicles i 
proposa les tarifes. El Consell Català 
del Taxi, paral·lelament, també és un 
òrgan de consulta i assessorament, 
però depèn de la Generalitat i, per 
tant, s’ocupa de tots els municipis de 
Catalunya. 
Però a banda d’aquests espais 
institucionals, el taxi, sempre al carrer, 
té formes informals de relacionar-se, 
comunicar-se i fer acció col·lectiva. A 
més dels locals de cada una de les 
organitzacions i sindicats, les parades 
de taxi són els nuclis de reunió més 
habituals, entre les quals destaquen 
naturalment les de l’estació de Sants i la 
parrilla de la Terminal 1 de l’aeroport. Ens 
explica en Luis, un altre veterà del sector, 
que és allà, de fet, on s’han convocat les 
assemblees més importants, ja que es 
garanteix “la presència de 600 o 700 
persones” fàcilment. 
Un altre espai de trobada tradicional 
són els paradigmàtics bars de taxistes. 
En Luis recorda Los Ancares, a Sicília 
amb Còrsega, on a altes hores de la 
nit s’aplegaven i on també coincidien 
amb altres professionals de la nit com 
escombriaires o agents de la Guàrdia 
urbana. O a l’altra banda de l’Eixample, 
al xamfrà de Calàbria amb Provença. 
Tot i que, evidentment, “cada grupet té 
el seu”. Pel que fa a les comunicacions, 
el WhatsApp és el canal bàsic (Elite, 
per exemple, gestiona molts grups) 
però també fan servir Cello, que els 
permet gravar i escoltar missatges 
només prement un botó al telèfon 
i, per tant, facilita la comunicació 
mentre condueixen.�

Comissió, a més de les organitzacions, 
hi assisteixen dos treballadors 
assalariats, un dels quals és Alberto 
Álvarez, Tito, que, a més, és portaveu 
i cara visible de l’associació Elite.
A la banda institucional hi ha 
l’Autoritat Metropolitana de Barcelona, 
on es reuneixen representants 
de tots els municipis de la gran 
conurbació, que delega en l’IMET les 
seves atribucions sobre el taxi. L’IMET, 
com dèiem, ordena i regula el que 
s’anomena “servei públic impropi”. 
Té, per tant, tasques limitades: atorga 
les credencials de taxista, estableix 
normes per a la transferència de 

Parada de taxis  
a l’estació de Sants  

/ FREDDY DAVIES
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cinc, “o sigui que ja no parlem de 60 hores sinó de 
72”. A més, explica, condueixen amb una dependència 
absoluta de l’aplicació. Circulen constantment contro-
lats, mentre que ell, si vol, para per pixar, per esmorzar 
o per fer una becaina quan considera que és necessari. 
A més, mentre que “amb un taxi et pots buscar la feina 
i col·locar-te als llocs on saps que n’hi haurà més”, qui 
condueix a través de les indicacions de l’app només pot 
anar on digui la màquina, de manera que poques vega-
des arriben als plusos que se suposa que poden guanyar. 

El cost de les llicències milionàries
Al Rubén li hem preguntat si algun cop, en aquests tres 
anys que porta conduint per altres, s’ha plantejat com-
prar la seva pròpia llicència. No fa gaire es va reunir amb 
una entitat bancària que té una oficina exclusiva per a 
crèdits i hipoteques a taxistes i li van fer una oferta. Ell 
va fer números, diu, però els números no sortien. El 
preu d’una llicència superava fàcilment els 150.000 eu-
ros i la hipoteca cobria un màxim de 100.000 euros, de 
manera que en necessitava 50.000 de la seva butxaca. 
Fins i tot descomptant el cost mensual de la hipoteca, 
el que li quedava de sou com a autònom conduint el 
seu propi taxi era molt millor que el salari que rebia de 
la flota. Però, és clar, la inversió inicial era monstruosa; 
sens dubte, no estava a l’abast d’un treballador com ell. 

L’IMET ja fa molts anys que no expedeix noves lli-
cències, de manera que és impossible adquirir-ne una 
si no és per transmissió, és a dir, perquè la propietat 
se’n desfà i la ven (en cas de mort, se’n fa càrrec qui rep 
l’herència). L’únic que fa l’Institut és cobrar una taxa 
i supervisar el procediment, però en cap cas posa límits 
o intervé en la negociació de la compravenda; amb la 
qual cosa, en efecte, els preus els fixa el mercat lliure. 

Segons l’IMET, el preu mitjà de venda a mitjans d’en-
guany era de 135.052 euros. Malgrat que amb la crisi 
van baixar, el 2007 els preus eren molt similars. Però 
no fa tant, només quinze anys enrere, el preu mitjà era 
de 41.558 euros, tres vegades menys. En qualsevol cas, 
parlem de xifres que suposen enormes inversions per a 
un autònom i, en conseqüència, el lucre de les entitats 
financeres amb les seves hipoteques. Aquest endeuta-
ment explica el zel amb què el món del taxi vol conservar 
el seu estatus davant d’amenaces externes com les app. 

Davant d’això, Carrillo, des de l’IMET, ens diu que 
no poden prendre mesures que equilibrin aquest mer-
cat i que des de la llei del taxi, que és la que “dona peu 
que passi això perquè va deixar que les llicències fossin 
transferibles”, el preu no el pot marcar l’administració. 

“L’únic que fem és autoritzar les transferències”, tot ga-
rantint que la persona que la ven està al dia de les seves 
obligacions i que la compradora està en condicions de 

ser titular de llicència. El que s’ha fet a l’hora de regular 
és introduir un article al reglament que vol lluitar contra 
l’especulació: limita a un mínim de dos anys el temps 
transcorregut entre que una persona ven una llicència 
i en compra una altra. En aquest mateix sentit, des de 
l’associació de taxistes Elite, Alberto Álvarez, Tito, ne-
ga que amb les llicències es pugui especular. Per una 
banda, els preus s’han mantingut alts però estables en 
els darrers deu anys, i, per l’altra, la limitació tempo-
ral de la qual parlàvem fa que les flotes o altres tipus 
de capitalistes no vegin les llicències com a inversió de 
fàcil i ràpida rendibilitat. Tito reconeix que el preu és 
molt alt, però insisteix que, a hores d’ara, qui compra 
una llicència és per explotar-la. 

Males pràctiques i innovació 
El debat al voltant de les app ha servit, sens dub-
te, per fer autocrítica i reconèixer que cal aprofitar 
aquesta crisi per renovar i canviar el que no funciona. 
Això no només ho diuen les autoritats de l’IMET o el 
professor Tarrés, taxistes amb qui hem parlat adme-

El preu mitjà de les 
llicències a juliol de 
2018 era de 135.052 
euros, que triplica 
la xifra de venda de 
fa quinze anys 
 
El debat al voltant 
de les app ha servit 
per fer autocrítica, 
i s’ha aprofitat la crisi 
per renovar i canviar 
el que no funciona

ten que al sector s’ha de fer neteja. En Rubén, que 
només porta tres anys treballant, identifica algunes 
males pràctiques en una part molt minoritària del 
que ell anomena la “vella guàrdia”, taxistes grans 
a punt de jubilar-se “que se les saben totes però po-
sen menys cura”. No arriben a l’1% del sector, diu, 
i no deixen de ser anecdòtics. “Però el passatger es 
queda amb l’anecdòtic”.

L’IMET fa seguiment de totes aquestes males pràc-
tiques mitjançant les queixes que arriben a la seva 
bústia. Del total de trajectes i serveis oferts l’any pas-
sat, l’Institut va obrir 1.066 expedients sancionadors 
a 830 taxistes, però només un terç feia referència 
a denúncies directament relacionades amb el servei 
i presentades per la clientela. La resta eren expedients 
oberts per no portar la documentació requerida o per 
retards administratius a l’hora de passar les revisions. 
En aquest cas, les denúncies procedeixen d’agents de 
l’autoritat o de la mateixa inspecció de l’IMET. Els mo-
tius de les denúncies per mal servei són diversos: no 
atendre una sol·licitud de parada, prestar el servei sen-

/ FREDDY DAVIES
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Argot del taxi
 
00
Codi amb el qual s’indica que hi ha control policial a l’aeroport 

05
Codi de l’aeroport del Prat

Baixada de bandera
Quantitat que es paga només per posar en marxa el taxímetre, 
mínim cost del servei

Barana
Hi ha barana a la parada de l’estació de Sants quan hi ha molta 
gent esperant i pocs taxis

Calca
Número de llicència

Carrera
Cada un dels serveis, des que el taxímetre comença a comptar fins 
al pagament

Cuques
Cotxes d’Uber o Cabify (pel color negre)

Encotxar
Agafar passatge

Mike
Micròfon de l’emissora de ràdio

Fer la mínima
Sortir des de l’aeroport i no passar dels 20 euros

Ocells
Aeroport del Prat

Parrilla/parra
Zona d’espera per a taxis a l’aeroport

Pianista
Taxista que carrega suplements al taxímetre

Pistejar / fer pista
Circular pel carrer buscant passatge

Txusta
Servei curt on l’import és de 3, 4 o 5 euros
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L’IMET va expedientar 
830 taxistes el 2017, 
però només en un 
terç dels casos per 
queixes presentades 
per la clientela 
 
Els taxis no poden 
tenir més de deu 
anys; a partir de 
2019, es retiraran els 
dièsels i es promourà 
el vehicle sostenible

se taxímetre, fer trajectes innecessaris, prestar servei 
amb indumentària inadequada, no respectar l’ordre 
de preferència del passatge a les parades, promoure 
discussions amb el passatge… Per tramitar aquestes 
queixes cal conèixer la llicència i la matrícula del taxi, 
i per això recomanen demanar sempre el rebut, que 
tenen l’obligació de donar. 

Més enllà de posar fi a les queixes i corregir la mala praxi 
professional, el sector aspira a renovar-se tant tecnològica-
ment com pel que fa a les possibilitats de servei. El darrer 
setembre, el Consell Català del Taxi plantejava una sèrie 
de mesures d’innovació que incloïen la possibilitat de per-
metre el taxi compartit amb cobrament individual o els 
preus pactats, sempre en benefici del passatge. A banda, 
és clar, de la plena digitalització i la consolidació d’aplica-
cions mòbils que puguin competir amb les d’Uber o Cabify. 

En Rubén ens diu que un dels problemes de les app 
del taxi és precisament això, el plural. N’hi ha moltes i, 
per tant, l’usuari no sap a quina recórrer i l’oferta de ta-
xis es disgrega. Si bé NTaxi és una app local dissenyada 
per taxistes –que associacions com Elite estan promo-

vent– i MyTaxi potser és la més coneguda, encara no hi 
ha una app de referència. L’Ajuntament se’n renta les 
mans: no pot intervenir-hi –creant-ne o promovent-ne 
una– perquè excediria les seves competències. 

El que sí que ha fet l’IMET, pel que fa a la innova-
ció, és obligar a acceptar el pagament amb targeta, 
i, mitjançant el reglament, que la flota de taxis es 
renovi periòdicament. Els vehicles no poden tenir 
més de deu anys, i a partir de 2019 es retiraran els 
dièsels del carrer perquè en un futur proper només 
circulin taxis amb el que l’Institut anomena combus-
tibles sostenibles, és a dir, cotxes híbrids, de gas na-
tural, gas liquat de petroli, elèctrics i benzina. En 
Rubén assegura que, si no fos per aquesta regulació, 
les empreses del taxi i les grans flotes estirarien al 
màxim la vida dels cotxes, i es pregunta com pot ser 
que “carraques” com les que condueixen encara pas-
sin la ITV. Afortunadament, ens diu, el sector es va 
renovant i entén els canvis que s’han de produir si 
vol seguir sent competitiu i útil per a la societat. Al 
capdavall, n’és el seu reflex.�
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L’abril passat va ser 
distingida amb el Premi 
Goldman, l’equivalent als 
Premis Nobel del medi 
ambient. El guardó arribava 
un mes abans de presentar-
se com a candidata al 
Congrés de Colòmbia 
pel Consell Comunitari 
del riu Yurumanguí 
(CCY), en aliança amb 
el candidat presidencial 
d’esquerres Gustavo 
Petro, l’actual opositor 
al govern conservador 
d’Iván Duque. “Amb més 
temps, probablement 
hauria sortit elegida 
diputada”, assegura. El fet 
és que el reconeixement a 
Márquez ha posat llum a la 
comunitat afrodescendent, 
la gran damnificada per 
les polítiques neoliberals 
que el país llatinoamericà 
arrossega des de l’etapa 
colonial. Ella mateixa, arran 
de denunciar la mineria 
il·legal que operava al 
Cauca, va ser desplaçada 
del seu territori l’any 2014, 
cosa que l’ha convertit en 
un símbol de la lluita dels 
pobles lligats a la terra i 
l’ecosistema. Gràcies a això, 
va ser convidada a participar 
en les converses que el 26 
de setembre de 2016 van 
desembocar en els acords 
de pau de l’Havana entre 
l’anterior govern colombià 
i les FARC.
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Francia Márquez,
líder afrocolombiana

“A Colòmbia patim 
un nou model d’esclavitud”

Han passat dos anys dels acords de pau 
entre l’executiu de Juan Manuel Santos 
i la guerrilla de les FARC. Què ha canviat 
des d’aleshores a Colòmbia?

Estem en un moment molt complex, perquè l’uribisme 
i la resta de sectors que van oposar-s’hi ocupen de nou 
el poder. Si amb Santos ja s’havia avançat poc quant 
a la implementació dels articles i quedava pendent tan-
car el diàleg amb l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN), 
amb el nou executiu de dretes tot indica que reculem, 
perquè està decidit a fer miques qualsevol expectativa 
d’entesa amb el principal actor armat que s’ha desmobilit-
zat. S’oposa que les FARC tinguin veu al Congrés i no sols 
això: es nega a jutjar els membres de l’exèrcit i les ban-
des paramilitars que, durant el contenciós, van cometre 
crims de lesa humanitat en les comunitats on operaven. 
 
Sembla que una part important del país dona su-
port al nou executiu. Com ho valores?
S’ha articulat un discurs maniqueu entorn la figura 
de Gustavo Petro, el líder de la coalició d’esquerres 
Colòmbia Humana, a qui les FARC van donar suport 
a les eleccions presidencials. Un discurs de la por, en 
què se l’assimila al castrochavisme, que molta gent po-
bra i sense més informació que la difosa pels mitjans 
oficials s’ha empassat. I això ha fet que, si bé a les àrees 
colpejades per la violència gairebé tothom va votar la 
seva candidatura amb l’esperança de trobar una solu-
ció dialogada al conflicte, a Bogotà i la resta de ciutats 
va passar al revés. Allà, la gent va oposar-se als acords 
i va optar pel candidat conservador Iván Duque, que 
a més s’ha vist afavorit per una procuradoria general 
corrupta i una campanya mediàtica plena de falsedats 
i mitges veritats. 

Quines falsedats destacaries?
A través d’aquests mitjans, el seu govern ha estès la 
idea que s’ha desactivat la violència, quan en realitat 
el paramilitarisme continua cometent assassinats de lí-
ders socials. D’això no se’n parla. Igual que s’obvien els 
enfrontaments entre l’ELN i membres de la força pú-
blica, i que dissidents de les FARC descontents amb els 
acords han reprès l’activitat armada. Un últim informe 
parla que prop de cinquanta ja han estat eliminats en 

aquest període. En general, la situació és similar a quan 
la Unió Patriòtica (UP) va ser exterminada els anys 80 
i 90 per la mateixa elit corrupta i reaccionària que avui 
governa Colòmbia. 

Aquesta estratègia fa que la mirada del postcon-
flicte estigui distorsionada?
Es trasllada el principi que la pau ja ha arribat. M’hi 
he trobat als Estats Units o en el recent viatge que he 
fet per diversos països europeus, on la gent creu que, 
amb les FARC desmobilitzades, tot s’ha normalitzat. 
I no és així. Si bé és cert que han disminuït el nombre 
de víctimes registrades en enfrontaments armats, s’han 
disparat els assassinats de líders socials, la qual cosa 
evidencia que les causes socioeconòmiques i ambien-
tals que van motivar el conflicte no ha desaparegut. Al 
contrari: es manté una política extractivista basada en 
l’ocupació de terres i macroprojectes que destrueixen 
el medi ambient i empobreixen la societat. 

A l’Havana no es van abordar aquestes qüestions?
Es va redactar un apartat sobre la reforma agrària, però 
sota la premissa que no es discutiria la concentració 
ni la tinença de les terres. Això fa que l’hegemonia es 
perpetuï i que, en termes de distribució, hi hagi una 
desigualtat terrible. Tant és així que les poques pro-
pietats que tenim les comunitats són usurpades per 
les transnacionals amb l’objectiu d’instal·lar-hi pro-
jectes mastodòntics. Si des de 1636, inici de l’etapa 
esclavista, se’ns presentava a l’opinió pública com uns 
posseïdors, ara se’ns titlla de pertorbadors de mala fe 
i un obstacle per al desenvolupament del país. A costa 
d’aquest discurs se’ns priva de les necessitats mínimes 
per viure dignament.

Quin altre aspecte dels acords consideres pervers?
S’havia parlat d’una jurisdicció especial, destinada 
a encausar els actors del conflicte que havien concul-
cat els drets i la integritat de les persones. Però després 
ens hem trobat que el Congrés, en mans de la dreta, 
ha decretat que aquest mecanisme no està facultat per 
encausar els militars. D’aquesta missió ha decidit que 
se n’encarregui la justícia ordinària, de manera que les 
sancions seran molt menors i merament administrati-
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El govern vol 
instaurar tribunals 

a la seva mida perquè 
les companyies 

mineres operin amb 
absoluta impunitat 

Es dediquen 
a escampar que no 

perjudiquen el medi, 
que proporcionen 

llocs de treball o que 
preserven els drets

ves. Tot plegat impedeix transitar de la veritat cap a una 
justícia i una reparació adequades.

Aleshores, quin valor han tingut els acords de 
l’Havana?
Han desvetllat un nou imaginari, ja que si abans els 
partidaris de la pau eren tres milions de votants, ara 
al voltant de Petro se n’agrupen uns vuit. Per tant, tot 
i que l’uribisme pretén que el discurs giri entorn d’un 
enemic intern, des de molts sectors ja es parla del que 
subjau en l’origen del conflicte. Cada vegada més mo-
viments plantegen un canvi de sistema productiu que 
aposti per les energies renovables i una economia diver-
sificada i sostenible. Aquest desvetllament popular obre 
la finestra per defensar un model de desenvolupament 
alternatiu a l’actual.

Però si les terres no tornen a les propietats legíti-
mes, és possible revertir la situació?
És evident que ho complica, i més quan l’executiu de 
Duque té previst transformar la Cort Constitucional en 
un tribunal integrat per magistrats de la seva corda per-
què les empreses tinguin màniga ampla per continu-
ar explotant els recursos naturals. No ens queda cap 
altra opció, doncs, que exigir la independència dels 
tribunals, dels quals una part ja han emès sentències 
que han obligat a respectar la voluntat que emana de 
les consultes prèvies realitzades a les comunitats. L’any 
2016, per exemple, la Cort va tombar l’article 37 del 
Codi Miner, que impedia als alcaldes del departament 
de Quindío determinar quines zones quedarien exclo-
ses de la mineria i autoritzar una consulta popular a fi 
que la comunitat decidís sobre la conveniència o no de 
les activitats d’exploració, explotació i tractament del 
producte d’aquesta indústria al seu territori.

Ara pretén alterar la separació de poders?
Lamentablement és així. El govern vol instaurar tribu-
nals a la seva mida perquè les companyies operin amb 
absoluta impunitat i, alhora, desoeix el que es deriva 
de les normes que regeixen el país. Cal recordar que 

la mateixa Constitució reconeix Colòmbia com un país 
amb diversitat ètnica i cultural i que un decret de 1993 
parla obertament del dret de la comunitat negra a viu-
re de les seves terres. Però després ens trobem que de 
la lletra als fets hi ha un abisme i no es compleix res.

Els darrers mesos també s’han produït operacions 
contra membres del sindicat Sinaltrainal a Nestlé, 
Coca-Cola i altres multinacionals…
Aquesta és l’altra via repressiva que utilitza l’Estat. No 
únicament contra els sindicalistes, sinó també contra 
professors, camperols i altres líders que qüestionen les 
polítiques oficials són perseguits i desplaçats. Sense obli-
dar, en aquesta ofensiva, la cooptació de treballadors o, 
lligat al contradiscurs, la creació d’organitzacions indí-
genes o afrodescendens que, amb el finançament del 
govern, propugnen les suposades bondats de les trans-
nacionals. Es dediquen a escampar que no perjudiquen 
el medi, que proporcionen llocs de treball o que pre-
serven els drets de les poblacions. Fins i tot s’ha creat 
la Direcció d’Assumptes de les Comunitats Negres, de-
pendent del Ministeri d’Interior, mentre que les úniques 
persones negres que han ascendit a càrrecs de respon-
sabilitat estan vinculades a les institucions del govern. 

Hi ha molts casos d’aquests?
Per exemple, Carmen Vásquez, la nova ministra de 
Cultura –que curiosament és l’esposa d’un accionista 
del port de Buenaventura, on avui s’executa un pla que 
malmet el medi de la zona– forma part del que nosal-
tres anomenem l’afrodreta, que en lloc de treballar per 

l’interès de les comunitats ho fa pel benefici del govern 
conservador i els seus interessos de classe. Amb aquestes 
i altres fórmules, l’Estat aconsegueix que la ciutadania 
assumeixi l’agenda institucional i, a ulls dels organismes 
multilaterals, es percebi Colòmbia com un país sensi-
ble a les comunitats més pobres i vulnerables, quan és 
justament el contrari.

Davant d’això, quines línies d’actuació plantegeu 
els moviments?
Hem de considerar-les totes i de manera simultània. 
Una és la via politicoelectoral. Jo mateixa vaig pre-
sentar-me per les comunitats negres aprofitant que 
la cambra baixa té assignats dos escons perquè hi 
donem la nostra veu. No vaig sortir elegida, però 
segueixo creient que és un canal interessant amb 
vista a reforçar iniciatives d’esquerres en les dife-
rents esferes governamentals, sobretot als munici-
pis. Fins ara, aquestes cadires havien estat copa-
des per estructures polítiques que, lluny d’esdeve-
nir eines per al moviment negre, han actuat com a 
corretges de transmissió dels interessos corporatius 
a canvi de prebendes. El problema és que, per irrom-
pre en el terreny polític, cal arribar al conjunt de la 
població, i avui en dia no tenim suficients recursos.

No seria millor una institucionalitat dels pobles 
afrodescendents que funcionés al marge de l’Estat?
La nostra prioritat és bastir un moviment polític que 
articuli totes les lluites socials, perquè les formacions 
d’esquerres sovint no han assumit el racisme com un 
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S’està consumint 
aigua que conté 
grans quantitats de 
partícules de mercuri, 
fet que representa 
un veritable genocidi

Europa parla de 
cooperació però renta 
la cara a les seves 
empreses i els permet 
les atrocitats que 
provoquen a Colòmbia

problema estructural. És veritat que Gustavo Petro ha 
inclòs en la seva propaganda lluitar contra el racisme, 
protegir les consultes populars i prèvies i altres mesu-
res sobre les quals caldrà estar amatents perquè es po-
sin en pràctica. Per això hem donat suport a Colòmbia 
Humana. Sigui com sigui, però, la població negra de 
Colòmbia necessitem crear la nostra proposta i fer-ho en 
la direcció que han seguit els indígenes: cohesionar-nos 
per dins i trobar aliances amb altres espais alternatius 
de fora. Aquest és el repte.

Des de l’àmbit internacional s’entén la realitat 
colombiana?
Pel que fa al procés de pau, en general veig que s’acom-
panya la desmobilització de les FARC i l’ELN però, alho-
ra, es resisteix a abordar les causes del contenciós, com 
són la presència de transnacionals en territori colombià 
i el racisme sorgit del període colonial. I això és insufi-
cient, ja que la solució no es limita a aturar el conflicte 
armat, sinó a garantir la salvaguarda de l’ecosistema 
i les comunitats que hi estem connectades.
 
Els col·lectius feministes, universitaris o del prole-
tariat acostumen a ser potencials aliats en aquests 
processos de canvi revolucionari. Quin paper te-
nen a Colòmbia? 
Malauradament, alguns col·lectius ens giren l’esquena, 
ja que no integren la lluita del territori com a part de les 
seves reivindicacions. Passa amb el moviment feminis-
ta, que ens acusa de no situar al capdavant del nostre 
discurs la violència sexual o la cosificació de les dones, 

quan cada dia posem el nostre cos per defensar-nos d’un 
model que ens mata. Més enllà d’aquestes discrepàn-
cies, els últims mesos hem coincidit en iniciatives tan 
importants com la Cimera Agrària, Camperola, Ètnica 
i Popular o la Taula Social per a la Pau, dues plataformes 
que aglutinen desenes d’organitzacions afroamericanes, 
indígenes, camperoles i d’altra índole i de les quals han 
sortit documents que insten el govern a revisar les po-
lítiques neoextractives.
 
Entre els actors d’aquestes polítiques trobem algu-
nes empreses catalanes...
Són responsables d’aquesta nova forma d’esclavitud, 
no pas la que practicava l’elit colombiana de qui ens 
vam alliberar durant la insurrecció dels cimarrons 
[afroamericans que fugien de l’esclavitud i s’establien 
en petites comunitats rurals anomenades quilombos 
o palenques i des d’on organitzaven la resistència als 
colonitzadors]. Aquesta nova esclavitud s’expressa 
diferent: ho fa mitjançant el desplaçament i l’espoli 
que causen les operacions de les companyies que ac-
tuen a l’empara de l’Estat, a les quals pretén legitimar 
seguint el principi segons el qual “allà on hi ha un 
negre o un indígena no hi ha progrés”. Si realment 
no hi ha progrés és perquè ens han empobrit i, tot i 
que paguem impostos, no hi ha interès a invertir en 
polítiques socials ni en la protecció del medi ambient.
 
Quins efectes pot tenir aquesta cadena de danys?
Respon a la lògica de la necropolítica, que, com diu el 
professor i antropòleg colombià Arturo Escobar, obe-
eix al racisme ambiental que s’ha practicat des de fa 
segles. Perquè no a tot arreu es desplaça a les persones 
ni s’enverina el territori amb glifosat i altres productes 
contaminants. Per exemple: el nord del Cauca, el de-
partament del Pacífic on habiten les comunitats negres 
i neixen la majoria de rius del país, és l’única regió de 
Colòmbia en la qual s’ha atorgat llicències per a l’ex-
plotació minera. Doncs bé: la població està consumint 
aigua que conté entre 50 i 1.000 partícules de mercu-
ri per milió, fet que representa un veritable genocidi. 
En canvi, en els departaments de la canya de sucre no 
s’intervé perquè és capital blanc. Darrere de tot plegat 
impera una posició racista i colonial, com ho demostra 
que dels sis estrats per determinar el nivell socioeco-
nòmic de la ciutadania, els afrodescendents ocupem 
els estrats zero o u. 

La idea d’una societat multiètnica que promouen 
els grans partits amaga aquesta discriminació? 
La perspectiva multiètnica es troba sobretot en els 
àmbits polític i acadèmic, ja que a les comunitats afro-
descendents assumim el concepte negre per definir la 
nostra identitat. Al capdavall, hi ha moltes expressi-
ons de racisme. Mentre que als Estats Units es tracta 
d’un racisme frontal, a Colòmbia se’n desenvolupa 
un de subtil però igualment estructural des de l’ins-
tant que l’Estat no proporciona aigua potable, salut o 
educació a la comunitat afrodescendent. Molta gent 
està morint a causa de la contaminació, sepultada 
per les allaus de terra que provoca l’activitat minera, 
mentre que al voltant d’aquestes instal·lacions apa-
reixen focus de prostitució en menors d’edat. 
 
Els tribunals del continent no poden contenir 
aquests greuges?
Si ens referim a la Cort Interamericana, ha emès al-
guns dictàmens respecte a l’impacte que causen les 
companyies, similars als que elaboren la mateixa 
Cort Constitucional o les Nacions Unides. Però des-
prés passa el de sempre: queden en paper mullat o 
com a simples recomanacions, perquè no tenen cap 
capacitat de coerció ni tampoc arbitren protocols 
perquè les exigències s’implementin de manera fi-
able. I, d’altra banda, hi ha el Tribunal dels Pobles, 
que per molt reconeixement i legitimitat que tingui, 
el seu rol és purament simbòlic i ètic; i en aquests 
moments l’ètica no es troba en la política. 

Què en penses, del paper d’Europa en el conflicte? 
Hauria de revisar els seus principis i entendre que el 
planeta té els seus límits. No és admissible que parli de 
cooperació i, al mateix temps, renti la cara a les seves 
empreses i els permeti les atrocitats que provoquen 
a Colòmbia i altres zones del planeta. Només cal veure 
la seva actitud davant la crisi dels refugiats i els drames 
humanitaris dels quals són responsables. Hauria de re-
pensar quina actitud té i plantejar alternatives a l’ac-
tual model de desenvolupament, perquè n’existeixen. 
Només que apostés per la mineria sostenible –l’artesa-
nal n’és un exemple– tindria prou capacitat per cobrir 
la seva demanda tecnològica. 
 
El model de creixement ha de passar per un nou 
paradigma?
Les comunitats afrodescendents utilitzem el concepte 
del bon viure en comptes del desenvolupament, que fi-
nalment va més lligat a una visió utilitarista i material 
i pel qual el govern colombià porta temps advocant 
fins a ensorrar l’estat social per posar-lo al servei dels 
interessos i les normes que fixa el capital. En canvi, el 
bon viure es mesura en termes de millora de la qualitat 
de vida i la convivència harmònica amb la natura i la 
resta de les comunitats. 

Analitzant l’actual panorama, confies que Colòmbia 
emprengui un canvi de rumb? 
S’estan fent passos perquè tots els sectors, també les elits, 
s’hagin de replantejar el seu paper. I és que estem en una 
tessitura que supera les clivelles entre dretes i esquerra. 
La qüestió va molt més enllà. Es tracta de supervivència 
i de lluitar per la vida en el sentit més ampli.�
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contrast

La qüestió porta una contradicció implícita des del 
primer moment. En altres àmbits, com el de la 
sanitat, un pot no veure clara la línia que porta 

el sistema públic i anar a serveis privats d’homeopatia, 
naturisme, medicina xinesa... Aquesta decisió no porta 
gaires conseqüències associades. Compartir consulta 
amb la resta de veïns al CAP no té la mateixa implicació 
que compartir aula des de P3 o 1r de primària.

Aquests projectes educatius “alternatius” que es 
fan amb la millor de les intencions contribueixen 
a generar segregació escolar. L’alumnat d’aquests centres 
prové d’un entorn socioeconòmic –i el més important, 
cultural–, en referència al nivell d’estudis de la família, 
per sobre de la mitjana.

Està més que demostrat que el que més afavoreix 
la qualitat del sistema en el seu conjunt és que la 
composició social de l’alumnat sigui heterogènia. De 
fet, la segregació escolar a Catalunya es caracteritza per 
tenir una composició social al centre educatiu diferent 
de la que es té al barri o poble de l’escola o institut.

Entenc que qualsevol  projec te  a l ternat iu 
o transformador ha d’aspirar a una societat igualitària. 
Actualment ja tenim exemples que afortunadament 
estan reeixint. Barcelona, el paradís de l’escola privada 
i concertada, ja té experiències de grups de famílies 
que s’han organitzat per canviar aquesta tendència. Es 
tracta de centres públics que havien estat guetitzats 
i que amb una entrada de famílies amb nivells d’estudis 
superiors han ajudat a equilibrar la composició social 
del centre amb la del barri.

Aspirar a una societat igualitària no té només 
implicacions ideològiques. Una escola segregada és una 
trituradora de talent, i com a societat no ens podem 
permetre malbaratar talent. Hem de ser conscients 
que les escoles guetos estan tan farcides de potencial 
investigador i de recerca com les que només tenen 
alumnes de petita, mitjana o alta burgesia. L’única 
diferència és que unes l’aprofitaran tot i les altres en 
malbarataran la major part. Això, com a societat, no 
ho podem acceptar.

L’alternativa es va plantejar entre l’any 2013 i el 2016 
amb la ILP del sistema educatiu: 170 entitats avalades 
per 95.000 signatures vam presentar un projecte de llei / RIBES COOKED

És coherent impulsar iniciatives d’escoles transformadores
fora del sistema públic? 

que va ser tombat el 18 de maig de 2016 per una esmena 
a la totalitat de Junts pel Sí i el Partit Popular. Podríem 
resumir en quatre els pilars de la ILP: eliminació de la 
xarxa concertada per posar fi a la segregació escolar 
amb una xarxa única de titularitat i gestió pública, 
gratuïtat de bressol a universitat, democràcia als centres 
educatius i finançament del 6% del PIB.

D’aquests quatre pilars, els projectes privats 
i concertats alternatius, lliures, vius o de qualsevol 
corrent pedagògic, n’incomplirien com a mínim 
dos: mitjançant el pagament en quotes 
o en treball, del qual estan exemptes les 
famílies amb més poder adquisitiu (i 
crec que tothom reconeixerà que 
això d’alternatiu no en té gaire), 
i mitjançant la composició 
més homogènia del nivell 
d’estudis elevat de les 
famílies, que fa que els 
seus fills i filles deixin 
de compartir espais 
e d u c a t i u s ,  i  p e r 
tant de vida, amb 
famílies amb menys 
nivell d’estudis.

Per tenir una 
escola segregadora 
n o  c a l e n  m é s 
invents. Ja tenim 
la LEC, que per 
p r i m e r  c o p  v a 
equiparar l’escola 
p ú b l i c a  a m b  l a 
concertada, quan 
abans la concertada 
només es considerava 
com a subsidiària allà 
on no arribava la pública. 
La LOMCE ha beneït el 
sistema LEC, afegint-hi que 
ja no caldrà que en un poble hi 
hagi una escola pública mentre una 
concertada en presti el servei.�
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contra un sistema 

que domestica
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Pere Solà i Gussinyer | @psolagus 
Catedràtic emèrit d’Història de l’Educació de la UAB

L’ actual sistema públic d’educació a Catalunya 
és un sistema històricament deficitari per 
voluntat expressa de les elits polítiques, 

dels poders econòmics dominants i d’institucions 
fortes en l’àmbit educatiu privat –llegiu bàsicament 
Església catòlica. 

La doble xarxa no s’ha superat durant la fase 
autonòmica (pujolisme, tripartits, etc.), ans s’ha 
enfondit i consolidat. El gran pretext o coartada 
ha estat posar la llibertat d’elecció del centre per 

davant del dret a l’educació. No hi ha hagut mai 
una veritable actuació correctora. No hi és: 

el sistema educatiu reflecteix l’estructura 
d’una societat injusta, segmentada, 

dividida en classes,  amb grans 
diferències de poder adquisitiu 

i amb bosses de marginació. 
L a  re p ro d u c c i ó  d e  l e s 
diferències socials i culturals 

no es dona només per la doble 
xarxa escolar (titularitat 

públ ic a  i  t i tu lar i t at 
privada), sinó també 

per les dinàmiques 
c o n s c i e n t s  i 
inconscients que 
s o r g e i x e n  a l 
s i s t e m a  p ú b l i c 
d’ensenyament, el 
qual no pot, a parer 
meu, millorar en el 
seu conjunt si no 
es tenen molt i molt 
en compte dues 

premisses bàsiques. 
L a  p r i m e r a  é s 

dotar els centres de 
re c u r s o s  m ate r i a l s 

i humans suficients d’acord 
amb criteris compensadors 

(abocar més a qui menys té). La 
realitat catalana és tota una altra: la 

llei d’educació catalana determina que 
la despesa en educació ha d’arribar al 6% del 

PIB, i ara no assoleix ni el 3%. “Des del 2010, s’ha 

És coherent impulsar iniciatives d’escoles transformadores
fora del sistema públic? 

retallat quatre vegades més en l’escola pública que 
en la concertada. El pressupost destinat a la formació 
permanent del professorat ha caigut quasi un 98% 
des del 2011”, es planyia l’any passat un responsable 
sindical. La segona, i no menys important, és dotar 
els centres d’autonomia i llibertat reals, cosa que fins 
ara no s’ha fet, ans al contrari.

Dit això, és coherent impulsar iniciatives d’escoles 
transformadores fora del sistema públic? Mirar enrere 
ensenya que molt sovint les transformacions s’han 
produït al marge o fora de les xarxes educatives 
oficials. Històricament hi ha hagut propostes 
educatives dins de projectes polítics i socials de 
vocació transformadora. Pensem en l’Escola Moderna 
de Ferrer i Guàrdia. (Per cert, ja heu anat a veure 
l’exposició sobre el pedagog afusellat el 1909 al 
Castell de Montjuïc? Dura fins al novembre.) Qui no 
recorda les escoles de sindicats i cooperatives com 
la del vidre de Mataró de les primeres dècades del 
segle XX? O el sistema de l’Escola Nova Unificada de 
1936 a 1939? Pensem també en les cooperatives de 
mestres i pares d’escoles democràtiques i catalanes 
dels anys seixanta i setanta (Col·lectiu d’Escoles per 
l’Escola Pública Catalana, 1978), que en la seva majoria 
s’integraren a la xarxa pública –amb uns resultats que 
caldria analitzar a mitjà termini.

El que justifica iniciatives educatives alternatives 
i no oficials és que apuntin a combatre un sistema 
educatiu que domestica i no educa, que instrueix 
i informa, però no forma críticament. L’educació mai 
no és neutral i els mètodes i instruments pedagògics 
tampoc no són neutrals. Ho estem veient ara 
mateix amb l’aplicació de la reforma universitària 
de la passada dècada: constatem com no ha ajudat 
a millorar ni la universitat ni la societat, ans al 
contrari. Bolonya ha estat i és una peça essencial 
de la mediocritat neoliberal i inhumana en què està 
sumida o submergida la Unió Europea.

La qüestió és: “Digues-me quina educació planteges 
i et diré per quina societat treballes”. Val la pena, sobre 
aquest tema, rellegir autors com Noam Chomski.

Bé, aquesta finestra periodística no dona per a més. 
Seria bo seguir el fil de la reflexió un altre dia, comparant 
la perspectiva educativa “transformadora” de l’anomenat 
Principat amb la de les Illes i del País Valencià.�
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Barcelona contra el canvi climàtic: 
propostes i contradiccions 

Salvador Lladó | @Salva_Llado 
Marc Cerdà | @elpiratavell
Membres de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic (@Obs_Climatic)

L’acceptació 
per part del 
consistori de 
Barcelona de 
les tesis del 
‘capitalisme 
verd’ fa 
trontollar 
l’objectiu 
central del 
Pla Clima 
2018-2030
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pàgina oberta

Sembla estrany que en 
el moment històric 
en què ens trobem, 

quan la crisi climàtica es 
fa cada dia més present 
a casa nostra, l’Ajuntament 
de Barcelona no hagi 
presentat amb més èmfasi 
el Pla Clima 2018-2030. 
Es tracta d’una proposta 
en la l luita contra el 
canvi climàtic redactada 
amb una  e s t ruc tura 
entenedora, un format 
atractiu i  coherència 
al llarg de les seves 164 
pàgines. Els dos blocs en 
els quals queda dividit 
el document –un primer 
on es  contextual i tza 
el lector i un segon on 
s’expliquen les propostes 
d’accions a seguir per 
mi l lorar  l ’adapt ac ió 
i la mitigació del canvi 
climàtic a Barcelona– són 
un exemple de la voluntat 
divulgativa del text. 

Tal com s’explica en la 
introducció, el Pla preveu 
que Barcelona es conver-
teixi en una ciutat neu-
tra en carboni l’any 2050, 
superant els acords gene-
rals de la cimera contra 
el canvi climàtic de París 
i adaptant-se a la llei cata-
lana. Aquesta proposició 
va ser provada l’any passat 
al Parlament de Catalunya 
amb gran consens, recor-
reguda parcialment pel 
Tribunal Constitucional 
i haurà de ser desplegada 
pel govern de Quim Torra 
en aquesta legislatura.

El Pla està dividit en 
quatre eixos estratègics: 
la mitigació, l’adapta-
ció, la justícia climàtica 
i l’impuls a l’acció ciuta-
dana. En el redactat s’han 
introduït conceptes pro-
vinents dels moviments 
ecologistes com el de 
justícia climàtica, que po-
ques vegades és emprat 
en documents oficials de 
les administracions públi-
ques, sempre més prope-

/ GERARD PLA

res a un vocabulari econo-
micista. Qualsevol lectu-
ra transversal de la crisi 
climàtica no pot ignorar 
les derivades socials. En 
aquest cas, en l’àmbit lo-
cal, el concepte de justí-
cia climàtica està lligat a 
la lluita contra l’eixampla-
ment de les desigualtats 
socials producte d’aquest 
fenomen. Com hem po-
gut observar aquest es-
tiu, els col·lectius més 
vulnerables són els que 
més pateixen durant fe-
nòmens climatològics ex-
trems, com l’onada de ca-
lor del mes d’agost. 

Després de la descrip-
ció dels quatre eixos, el 
Pla fa una radiografia del 
context climàtic, social 
i ambiental de Barcelona. 
El recull de dades ens di-
buixa un escenari preocu-
pant on el mix d’energia 
utilitzada a la ciutat és poc 
renovable i les emissions 
de gasos d’efecte hiverna-
cle són encara elevades. 
Per tant, podem conclou-
re que l’anàlisi de la pro-
blemàtica és complet i s’hi 

troba una certa dosi de ne-
cessària autocrítica.

A partir d’aquí entrem 
en el bloc de les propos-
tes, on el moll de l’os co-
mença a la pàgina 60. No 
entrarem en detall de les 
mesures plantejades, però 
hem de subratllar que es-
tan emmarcades en di-
ferents àmbits (energia, 
edificis, espais comuns, 
mobilitat...) i que dins 
de cada línia d’acció es 
descriuen una sèrie d’in-
dicadors de seguiments 
que seran importants per 
poder avaluar l’èxit en la 
implementació de totes 
i cada una de les mesures 
proposades.

I aquí precisament és 
on trobem la principal 
crítica al Pla Clima. Les 
mesures proposades re-
presenten més bona vo-
luntat que capacitat d’in-
cidència real, ja que les 
polítiques ambientals i de 
reducció de les emissions 
de gasos d’efecte hiverna-
cle entren en contradic-
ció directa amb la cerca 
continuada de creixe-

ment econòmic. 
L’acceptació 

p e r  p a r t 
d e l  c o n -
sistori de 
Barcelona 
d e  l e s 
tesis del 
capitalis-

me verd fa 
trontollar 

l’objectiu 
central del 

Pla. Les ac-
cions encara-

des a mitigar 
el canvi climà-

tic, sense revisar 
p ro f u n d a m e n t 

com ens organit-
zem com a societat 

i sense allunyar-se 
d’un model econòmic 

extractivista, s’han de-
mostrat ineficaces arreu. 
En cap cas queda reflec-
tit en el text per què el 
cas de Barcelona hauria 
de ser diferent. Parlar 
de certes mesures men-
tre s’augmenta la capa-
citat per rebre creuers, 
exemple clar de creixe-
ment turístic despropor-
cionat i altament conta-
minant, voreja l’absurdi-
tat. Per desgràcia, això no 
és un problema exclusiu 
de la ciutat de Barcelona. 
Tres anys després, podem 
constatar que molts dels 
compromisos que diver-
sos països i ciutats van 
adquirir dins del marc de 
l’acord de París no seran 
assolits.

En el pla polític, l’er-
ror central és que des de 
l’administració s’aborda la 
crisi climàtica com un pro-
ducte de les accions i de-
cisions individuals de les 
persones i no com una de 
les principals derivades 
del mode de producció ca-
pitalista, el qual organitza 
el sistema natural segons 
les necessitats del mercat 
i, per tant, el sotmet a les 
dinàmiques d’acumula-

ció i reproducció del ca-
pital. Aquesta expansió 
està intrínsecament lliga-
da a l’increment progres-
siu del consum de noves 
mercaderies en un cicle 
de consumisme i creixe-
ment etern. Això, com ha 
estat àmpliament descrit 
des dels anys setanta, xo-
ca frontalment amb els lí-
mits biofísics i la capacitat 
de recuperació del plane-
ta, provocant de retruc al-
teracions en els cicles bio-
geoquímics i ecosistèmics. 

El Pla reafirma la gran 
dificultat de proposar ac-
cions creïbles per lluitar 
contra el canvi climàtic 
sense qüestionar el capita-
lisme actual, un monstre 
dissenyat per a consumir 
energia, extreure materi-
als i produir residus. La 
presència de certs actors 
polítics i econòmics, que 
protegeixen els seus inte-
ressos de classe, dificulten 
un canvi de model.

No es pot obviar, però, 
que el Pla Clima de l’Ajun-
tament de Barcelona és un 
gran exercici de síntesi del 
context climàtic de la ciu-
tat, amb estratègies i me-
sures molt interessants 
per reduir l’impacte so-
bre el clima d’un nucli 
urbà d’aquesta magnitud. 
Malgrat això, molt proba-
blement podria haver in-
clòs una anàlisi politicoso-
cial més profunda i realis-
ta que posés en relleu les 
contradiccions entre l’ob-
jectiu d’una ciutat neutra 
en carboni l’any 2050 i els 
objectius de creixement 
econòmic dictats per l’Eu-
ropa del capital.

Confiar en la fal·làcia 
del desacoblament entre 
el creixement econòmic 
i el seu impacte ambiental 
és molt perillós. Aturar el 
canvi climàtic és trencar 
amb les lògiques del ca-
pital i és necessari que en 
prenguem consciència.�
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Veus en primera 
persona, canvi de 

model en salut mental 

Jordi Relaño | @j_relano 

Des de fa una dècada s’ha accelerat 
el canvi d’un model d’atenció –a 
les persones amb diagnòstic psi-

quiàtric– associat a cronicitat o malal-
tia a processos que parlen de recupe-
ració i restabliment de projectes vitals. 
Que el 2016 la taxa d’atur d’aquest sec-
tor de la població a Catalunya fos d’un 
61,9% –segons un informe realitzat per 
Spora Consultoria Social i la Universitat 
Autònoma de Barcelona–, indica que 
queda camí per recórrer. Forma part 
d’aquest canvi el desplegament de no-
ves entitats de persones amb experi-
ència pròpia com Activament, les fede-
racions d’entitats Veus i GAM Valencia 
o la transformació inclusiva de l’antiga 
Federació Catalana d’Associacions de 
Familiars i Persones amb Problemes 
de Salut Mental (FECAFAMM) en Salut 
Mental de Catalunya.

Autogestió, suport i horitzontalitat
La primera entitat de persones usuàries 
a l’Estat espanyol va sorgir el 1992. Dolors 

Les jornades “Orgull Boig” 
van visibilitzar col·lectius 
que porten anys organitzant-
se per generar espais de 
suport, de sensibilització 
o contra la vulneració de 
drets en l’àmbit de la salut 
mental. Es consolida així un 
gir que atorga a les persones 
afectades la centralitat, 
ocupada fins fa poc per les 
famílies organitzades com a 
conseqüència de la clausura 
dels manicomis

C
ru

ïll
a

Estudis de  
Radio Nikosia 

Òdena, sòcia fundadora d’ADEMM-Usua-
ris de Salut Mental de Catalunya, en justi-
fica l’aparició perquè “les relacions amb 
la família no sempre eren fàcils”. La ne-
cessitat de contextos d’escolta i confiança 
genera espais horitzontals on les deci-
sions col·lectives formen part de proces-
sos de recuperació. L’assemblea de Radio 
Nikosia, que reuneix setmanalment –des 
de 2003– una trentena variable de perso-
nes, n’és un exemple destacat. 

“El sistema psiquiàtric actual necessi-
ta un canvi perquè no escolta el pacient 
i l’única manera de canviar-lo és gene-
rant opinió”, exposa Nacho a Nikosia. La 
manca d’escolta i una ràtio de psicòlo-
gues quatre vegades inferior a la mitja-
na europea i vint cops per sota de la de 
Dinamarca porten a la creació d’espais re-
duïts com els grups d’ajuda mútua (GAM). 
Nascuda el 2011, l’associació Activament 
sosté disset nuclis molt estesos territori-
alment i ha sistematitzat mètodes de di-
namització col·lectiva. Hernan Sampietro, 
cofundador de l’entitat, destaca que 



17 d’octubre de 2018 Directa 46320    CRUÏLLA

‘Obertament’ 
ha generat 

campanyes de 
gran visibilitat a 

tot Catalunya, i ha 
obert recentment 

una delegació 
a les Illes

Hi ha vulneracions 
en la manca 

d’informació, en 
incapacitacions 
arbitràries o en 

la instal·lació 
de càmeres 

en habitacions

als GAM es parla des de les experièn-
cies viscudes, processos “que no tothom 
ha viscut i que no són fàcils de compartir 
en determinats contextos”. Valora que 
també s’hi puguin trobar persones recu-
perades que expliquen, com és el cas de 
Rosa Garcia, presidenta de l’entitat, que 
han arribat a viure sense fàrmacs mal-
grat tenir experiència en l’escolta de veus. 

El projecte “Activa’t” de la Federació 
Salut Mental Catalunya ha creat una qua-
rantena de GAM distribuïts en tretze àre-
es territorials. Marta Poll, directora de 
l’entitat, subratlla que l’“Activa’t” genera 
punts de trobada a poblacions amb pocs 
recursos i interrelaciona familiars, pro-
fessionals i persones afectades. També 
destaca l’increment de la representació 
de les persones amb problemes de salut 
mental al si de l’entitat a través del pro-
jecte “Amb experiència pròpia”. Hi ha 
GAM fins i tot en unitats d’ingrés com 
la de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, que n’anunciava un aquest mateix 
mes, generant espais de suport valuo-
sos tot i estar condicionats pels espais 
on s’ubiquen. 

La Xarxa GAM, sorgida el 2012 en el si 
de l’Assemblea de Majaras, molt crítica 
amb la psiquiatrització de les persones, 
va practicar suport mutu des de la poli-
tització del malestar. “Ens reuníem en 
centres autogestionats per coherència 
i rebutjàvem espais relacionats amb l’es-
tat o les institucions”, explica Germán. 
Els GAM integrats a la Xarxa, afegeix, 

“partien del rebuig comú al sistema he-
gemònic i van generar grups oberts d’es-
tudi i coneixement col·lectiu”. El 2017 la 
Xarxa GAM va anunciar l’aturada dels 
grups. “El suport entre persones de la 
xarxa continua”, conclou Germán, que 
valora haver pogut reflexionar sobre el 
tipus de suport necessari en funció dels 
ritmes del col·lectiu.

Un mapa d’accions que generen 
sensibilització i poder personal 
De les emissions de Nikosia a espais escè-
nics com l’Altre Festival, el ventall d’acti-
vitats organitzat per les associacions in-
clou espais d’activisme, d’oci o activitats 
culturals. La Xarxa Sense Gravetat reu-
neix tallers oberts al públic proposats per 
cinc entitats, incloent-hi 
Nikosia i Activament, en 
equipaments com cen-
tres cívics. S’hi sumen, 
a més, les comissions inter-
nes de treball o espais amb 
perspectiva de gènere pre-
sents a Radio Nikosia i tam-
bé a Activament, on Laura 
Sicilia explica que la pers-
pectiva de gènere s’ha in-
tegrat als valors de l’entitat. 

La lluita contra l’es-
tigma és un eix transversal d’unes en-
titats, anomenades sovint en primera 
persona, que el Pla integral d’atenció 
a les persones amb trastorn mental 
i addiccions va centralitzar en la cam-
panya Obertament, impulsada el 2010 
per ADEMM, Salut Mental Catalunya 
i entitats proveïdores de serveis sanitaris. 
Les iniciatives d’Obertament promouen, 

sobretot, accions contra la discrimina-
ció al carrer en mitjans de comunicació 
o el sector sanitari. A través del màrque-
ting social i l’experiència d’activistes en 
primera persona, ha generat campanyes 
de gran visibilitat a tot Catalunya, i ha 
obert recentment una delegació a les Illes 
Balears i Pitiüses.

Que l’estigma pot provenir dels matei-
xos diagnòstics és un fet poc assenyalat en 
campanyes institucionals o als actes cen-
trals del Dia Mundial de la Salut Mental, 
celebrat el 10 d’octubre. El llibre Críticas y 

alternativas en psiquiatria, 
coordinat pels psiquiatres 
Rafael Huertas i Alberto 
Ortiz, crida a l’activisme 
professional assenyalant, 
en la psiquiatria hegemò-
nica, una mirada reducci-
onista de la complexitat 
humana. La conceptua-
lització de malalties biolò-
giques és criticada al llibre 
i també des d’associaci-
ons en primera persona. 

Coincideixen a assenyalar la inexistèn-
cia de proves mèdiques diagnòstiques 
i els efectes adversos que es deriven de la 
medicació, que dificulten la recuperació 
i generen autoestigma. 

La psiquiatria biologicista explica el 
retorn de símptomes per abandonament 
de tractaments com l’acció d’una malal-
tia crònica, fet que predisposa a consums 

indefinits de fàrmacs. Des de la psiquia-
tria crítica, però, s’expliquen aquestes re-
caigudes posant el focus en l’acció docu-
mentada dels fàrmacs en quadres d’abs-
tinència similars als de les drogues no 
farmacològiques. La psiquiatra Joanna 
Moncrieff, referent en psicofarmacologia 
crítica, vinculava, en un congrés de recu-
peració psicosocial celebrat el passat ju-
liol a Madrid, el consum d’antipsicòtics 
a la reducció de volum cerebral en humans 
diagnosticats i primats sense diagnòstic. 
L’alarmant escassetat d’estudis de llarga 
durada que assenyalava 
el psiquiatre Jose Antonio 
Inchauspe contrasta amb 
l’ús sovint crònic i acumu-
latiu dels fàrmacs.

  
Vulneració de drets 
La lluita per promoure 
els drets de les persones 
amb problemes de salut 
mental és també trans-
versal. La creació de la 
Federació Veus ha desple-
gat espais com l’Observa-
tori de Drets, que estudia casos de vul-
neració i ha impulsat una guia de drets 
amb Activament. Edgar Vinyals, presi-
dent de la federació, sosté un posicio-
nament especialment crític. A la plaça 
de Sant Jaume, el Dia de l’Orgull Boig, 
animava a reivindicar “un orgull que és 
dissident, que no es conforma, que es 

queixa i que assenyala”. Acompanyat 
per la comissionada de Salut i Diversitat 
Funcional de l’Ajuntament de Barcelona, 
Gemma Tarafa, reivindicava també més 
participació en espais de presa de deci-
sions públiques polítiques. 

L’abolició de les contencions mecàni-
ques a les unitats d’hospitalització és un 
eix d’acció que s’ha fet visible a les xarxes 
socials amb el rellançament de la campa-
nya estatal per l’abolició #0Contenciones. 
Les vulneracions en l’àmbit de la salut 
mental també estan relacionades amb 

la manca d’informació 
i consentiments infor-
mats, les incapacitacions 
arbitràries, la instal·la-
ció de càmeres en habi-
tacions d’unitats d’aguts 
o la dificultat de pren-
dre decisions sobre els 
tractaments. El contacte 
amb entitats d’advocades 
pels drets humans, com 
Irídia, o la promoció dels 
documents de voluntats 

anticipades on consensuar abordatges 
clínics abans d’una situació d’ingrés 
són camins reforçats els darrers anys 
i transitats col·lectivament. 

Acció formativa i participació 
en polítiques públiques
La promoció d’un canvi de mirada a la xar-
xa de salut, incloent-hi la promoció de drets, 
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Activament i 
BCN Salut Mental 

col·laboren en 
l’elaboració de 
materials sobre 

recuperació, 
apoderament, 
drets i estigma

Un informe 
de la PAH i 

l’Observatori 
DESC assenyala 
l’ús freqüent de 

psicofàrmacs 
en situacions 

de desnonament

ha empès les associacions en primera per-
sona a sensibilitzar col·lectius professionals. 
Nikosia, Veus o Activament despleguen 
accions formatives a tot l’espectre de pro-
fessionals per incidir cap 
a un paradigma de recu-
peració d’orientació co-
munitària. Activament 
i BCN Salut Mental –suma 
d’entitats sociosanitàries 
d’orientació comunitària– 
han iniciat una col·labora-
ció amb materials estruc-
turats en blocs de recupe-
ració, apoderament, drets 
i estigma. 

L’Associació EMILIA 
impulsa, a més, un rol 
professional d’acompanyament basat 
en el suport entre iguals. Implantat en 
països com Noruega, Finlàndia o el Regne 
Unit, l’acompanyament mitjançant per-
sones que han viscut processos de recu-
peració permet compartir recursos pràc-

tics des de l’empatia i la proximitat. La 
iniciativa, nascuda el 2005 com un pro-
jecte europeu d’apoderament, va arrelar 
a Barcelona unint equips clínics i perso-

nes amb diagnòstics se-
vers. La creació de l’As-
sociació EMILIA el 2009 
per part de les usuàries 
ha aconseguit que avui 
ja hi hagi professionals 
a punt d’iniciar pràcti-
ques a la xarxa sanitària.

Del focus individual  
a les causes del  
malestar social
Al voltant d’una gravadora, 
a Nikosia, diverses veus re-

flexionen sobre la inclusió als espais asso-
ciatius. “No totes les associacions admeten 
persones sense un estat de recuperació 
avançat”, exposa Nacho. Lucía assenyala 
que el terme primera persona té un valor 
d’experiència innegable però pot crear 

identificacions en associar-se només 
a una de les cares de la subjectivitat de 
les persones. Les causes socials del ma-
lestar també són múltiples. Un informe 
de la PAH i l’Observatori 
DESC sobre emergència 
habitacional assenyala-
va l’ús freqüent de psico-
fàrmacs en situacions de 
desnonament, 700.000 a 
tot l’Estat espanyol en els 
últims cinc anys. La pre-
carietat, la violència mas-
clista o els abusos sexuals 
generen un dur impacte 
emocional, però en reac-
ció també es creen espais 
de suport mutu dins de 
l’activisme, com la PAH, els feminismes 
o espais de construcció comunitària de 
la salut, com Salut Entre Totes –al Banc 
Expropiat del barri de Gràcia de Barcelona. 

L’homenatge a l’activista Pablo Molano 
organitzat la passada primavera a l’ate-

Trobada del Grup 
d’Ajuda Mútua en 

Salut Mental en pri-
mera persona 

a Granollers 

Edició 2015  
de l’Altre Festival,  
celebrat al centre  

cultural Fabra i Coats 
/ KATI RIQUELME

neu La Base, al barri barceloní de Poble-
sec, sumava mirades sobre la politització 
del malestar: tant des de l’activisme en 
salut mental com des de col·lectius vincu-

lats a altres àmbits reivin-
dicatius. Conceptes com 
individualisme, coerció o 
afany de lucre es van vin-
cular –expressats durant 
interessant un debat– al 
marc socioeconòmic ne-
oliberal i a la promoció de 
la psiquiatria hegemònica 
que, posant el focus en hi-
pòtesis biològiques, invi-
sibilitza les causes soci-
als del malestar. Dècades 
després de la fundació de 

l’ADEMM i havent viscut les lluites de la 
reforma psiquiàtrica, amb forta implica-
ció professional, Dolors Òdena conclou 
amb un exercici de memòria crítica: “Ara 
tenim molts recursos però patim un re-
trocés com a lluita”.�
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L’Iraq sense rius 
La sequera, els embassaments i el canvi climàtic 

amenacen el Tigris i l’Eufrates, així com  
els aiguamolls meridionals del país

Sara Manisera | @SaraManisera
Chibayish, l’Iraq

A primera llum de l’alba, davant l’oficina del Fòrum 
Social Iraquià a Bagdad, un grup de joves espera, 
visiblement emocionat, l’arribada de l’autobús. 

Tenen entre 17 i 29 anys i formen part de diverses orga-
nitzacions de la societat civil iraquiana implicades en la 
protecció dels drets humans i el medi ambient.

A mesura que la capital queda enrere, apareixen grans 
extensions de palmeres datileres a l’horitzó. El paisatge 
canvia: els murs antiexplosions de formigó armat són 
gradualment substituïts per canyes verdes, que es mo-
uen al ritme del vent càlid, envoltades d’esporàdics ar-
bustos baixos. A la llunyania es veuen humils cabanes, 
construïdes amb mètodes antics, combinant fang, palla 
i canyes. Al llarg dels canals, els ma’dan –la població àrab 
dels aiguamolls, d’origen sumeri– naveguen a bord dels 
mashouf, vaixell tradicional similar a una canoa. Però 
la terra, en el passat fecunda, s’està assecant per la sal 
de les aigües que s’estan retirant.

La destinació del grup és el Festival dels Aiguamolls 
de Chibayish, 400 quilòmetres al sud de Bagdad, al 
cor de la mitja lluna fèrtil. “Anem a veure els nostres 
bells aiguamolls i les conseqüències de les preses 
sobre el medi ambient i la població local”, explica 
Salman Khairalla, un carismàtic activista en defensa 
de l’aigua de poc més de vint anys. És el coordinador 
de la campanya Salvem el Tigris i els aiguamolls ira-
quians, llançada el 2012 per nombroses associacions 
de l’Iraq per cridar l’atenció internacional sobre el 
patrimoni i els recursos hídrics del país.

En el passat, Chibayish i els vasts aiguamolls cir-
cumdants van ser la llar de milers de ma’dan. Fins als 
anys noranta, s’estenien al llarg d’una superfície de 
20.000 quilòmetres quadrats. Però llavors, Saddam 
Hussein va decidir drenar aquestes zones pantano-
ses úniques de l’Iraq meridional com a càstig envers 
les seves habitants, que havien donat suport a una 
revolta en contra seva. Milers de persones van morir 
i moltes van haver de fugir. Després de la caiguda 
del règim, amb la invasió liderada pels Estats Units 
el 2003, els aiguamolls van ser inundats de nou 
i moltes persones van tornar-hi a viure.

Però nous perills amenacen ara aquesta reserva natu-
ral i les seves habitants. Després d’una dècada de guerra 

–incloent-hi la sagnant batalla contra Estat Islàmic–, l’Iraq 
s’enfronta al risc de perdre l’aigua del Tigris i l’Eufrates 
que proveeixen els aiguamolls mesopotàmics. El can-
vi climàtic, l’absència de polítiques hídriques estatals 
i l’impacte de les grans preses en construcció a Turquia 
i l’Iran representen algunes de les amenaces.

Ho explica bé Ali Alkarkhi, expert en temes hídrics 
i fundador de l’associació local Humat Dijlah: “A l’Iraq, 
el problema de l’aigua té dues dimensions. D’una ban-
da, hi ha una gestió interna de l’aigua pèssima, com l’ús 

Saddam Hussein va 
drenar aquestes zones 
pantanoses úniques 
de l’Iraq meridional 
com a càstig envers 
les seves habitants  
  
El canvi climàtic, 
l’absència de 
polítiques hídriques 
i les grans preses a 
Turquia i l’Iran també 
representen amenaces

IRAQ

Bagdad

escàs de mètodes de regadiu moderns que incorporin 
tecnologia, o la manca de préstecs als agricultors per 
canviar els cultius que requereixen molta aigua. D’altra 
banda, hi ha un problema de debilitat en les relacions in-
ternacionals. El 70% de l’aigua depèn de l’Iran i Turquia. 
Els nostres veïns controlen les preses i els afluents, i en 
canvien la direcció com un mecanisme de xantatge. El 
govern iraquià és tan feble que no pot ni col·locar la 
qüestió de l’aigua com una prioritat en la seva agenda 
internacional”.

A més del Tigris i l’Eufrates, la crisi està colpe-
jant els aiguamolls meridionals de l’Iraq, declarats 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2016 
gràcies a les campanyes d’una xarxa activista cons-
tituïda al voltant de la Iraqi Civil Society Solidarity 
Initiative. Segons Alkarkhi, el nivell de l’aigua con-
tinua disminuint i la sequera amenaça d’empitjorar 
una situació ja molt compromesa. Per aquest motiu, 
fa uns mesos, Humat Dijlah, juntament amb la xarxa 
Save the Tigris, va llançar el hashtag “Iraq sense rius” 

–en àrab– a les xarxes socials.
“L’Iraq és conegut com el país dels rius. Nosaltres 

volem cridar l’atenció sobre l’absència d’aigua als rius 
iraquians. Hi ha el risc que, en els propers deu anys, el 
Tigris i l’Eufrates s’assequin i les persones àrabs dels ai-
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L’estil de vida de la 
població àrab dels 
aiguamolls gira al 
voltant de les terres 
humides des de fa 
5.000 anys  
  
Viuen en cases 
flotants fetes 
totalment de canyes 
i sobreviuen de 
la pesca i de la 
cria de búfals

Escassetat d’aigua  
als aiguamolls  

del sud de l’Iraq  
/ ARIANNA PAGANI

guamolls, les seves habitants històriques, es vegin obli-
gades a emigrar. Si perdem les terres humides, perdrem 
un immens patrimoni universal”, raona Alkarkhi.

El bressol de la civilització
En els canals navegables que creuen els aiguamolls, les 
seves habitants tallen el tamariu i n’usen la fusta per-
fumada per a cuinar una especialitat de peix coneguda 
com a masguf. Fora de les cases s’apilen els fems de bú-
fal, que un cop secs serveixen com a combustible per 
a coure el pa i per a mantenir allunyats els mosquits. 
L’estil de vida de la població àrab dels aiguamolls gira 
al voltant de les terres humides des de fa 5.000 anys. 
Viuen en cases flotants fetes totalment de canyes i so-
breviuen de la pesca i de la cria de búfals. 

Epicentre de biodiversitat; rics en vegetació, aus, pei-
xos i búfal, els aiguamolls mesopotàmics són una de les 
poques grans zones humides del món i tenen un rol fo-
namental per a la migració intercontinental dels ocells. 
En aquest preciós oasi natural, lluny dels conflictes i les 
tensions, l’ésser humà i el medi ambient es fusionen 
en una unió equilibrada, amenaçada avui per la con-
taminació i per les males polítiques estatals de l’aigua.

“Si no hi hagués hagut aiguamolls i rius, no hau-
ríem tingut els sumeris ni la civilització que conei-
xem. No per l’aigua, sinó per la possibilitat de trans-
portar objectes i persones. Això va crear connexions 
i intercanvis i fa que aquest lloc sigui únic”, explica 
Rashad Salim, de prominent barba i uns cinquanta 
anys, assegut dins d’un mudhif, una pensió tradicional 
construïda amb canyes i cordes. Salim és un artista 
d’origen iraquià i un explorador amb un interès par-
ticular en la història i la cultura tangible i intangible 
de Mesopotàmia. És un dels últims constructors dels 
antics vaixells a rems, indispensables per al poble 
sumeri per al transport i el comerç amb altres po-
blacions. Recentment va presentar el seu ambiciós 
Projecte Safina, destinat a fer reviure vaixells i oficis 
antics de l’Iraq. El projecte se centra en la protecció 
del patrimoni cultural, l’artesania, el material i les 
tècniques de Mesopotàmia, així com el brodat tra-
dicional. De fet, Salim creu que hi ha una connexió 

entre l’artesania i el medi ambient i que la protecció 
d’aquest contribueix a preservar la cultura iraquiana.

“Quan perds un ofici, perds aquesta connexió entre 
la civilització i el medi ambient. Actualment, la majoria 
de vaixells estan fabricats amb fibra de vidre i resina, 
un material que no prové d’aquest entorn. El plàstic 
està contaminant els nostres rius i, per tant, també els 
aiguamolls i els seus animals. Només protegint el medi 
ambient, preservarem aquesta cultura mil·lenària mun-
dial”, afegeix l’artista.

Dins del mudhif, un grup de xeics locals ret home-
natge a les hostes oferint-los pa d’arròs acabat de fer i el 
deliciós peix fumat, el masgouf. Les activistes visitants 
s’asseuen sobre catifes perses al costat d’acadèmiques in-

ternacionals, persones del veïnat i arqueòlogues. Franco 
D’Agostino és professor d’Assiriologia a la Universitat 
Sapienza de Roma i director de les excavacions d’Eridu, 
la capital religiosa més important de la Mesopotàmia su-
mèria. Defensa també el vincle indissoluble entre el medi 
ambient i la societat. “En la civilització sumèria, els ani-
mals i el medi ambient eren d’extraordinària importància. 
Els tres jaciments arqueològics, Ur, Eridu i Uruk, estaven 
immersos en una realitat mediambiental idèntica a la dels 
aiguamolls mesopotàmics d’avui. La història d’aquesta 
civilització i de tota la humanitat està relacionada amb 
el medi ambient i amb els dos grans rius”.

Disputes regionals
Les preses turques i iranianes, un instrument d’hege-
monia regional, representen un veritable perill per al 
curs dels rius mil·lenaris. Per exemple, el Southeastern 
Anatolia Project (GAP) preveu la construcció de 22 preses 
al sud-est de l’Anatòlia –18 ja estan acabades–, inclosa la 
presa d’Ilisu, una fita en la política de grans embassa-
ments per controlar el flux del Tigris i l’Eufrates a Síria 
i l’Iraq. Segons un estudi de National Geographic, el GAP 
a plena capacitat reduirà el flux del Tigris en un 80%.

D’altra banda, aquests megaprojectes amenacen amb fer 
desaparèixer dos llocs de la història mundial. “A causa de 
les males polítiques hidrològiques, ens arrisquem a perdre 
la ciutat turca d’Hasankyef, submergida sota l’aigua, i els 
aiguamolls de Mesopotàmia per la sequera”, diu Ismaeel 
Dawood, activista iraquià de l’ONG italiana Un Ponte Per, 
qui afegeix: “L’aigua és usada com una eina política per part 
de l’Iran i de Turquia contra els kurds, sirians i iraquians. 
Aquesta aigua pertany a tothom. La població d’aquests paï-
sos necessita que l’aigua sigui utilitzada com un instrument 
per a una pau sostenible i no com a eina d’hegemonia po-
lítica i causa de futures guerres i conflictes”.

En el camí de tornada, Salman Khairalla, qui fa 
tretze anys que treballa en el control de la qualitat 
i el cabal dels rius, s’atura a tastar l’aigua de l’Eufra-
tes. “Abans del petroli, aquesta era la terra de l’aigua 
i d’una de les més grans civilitzacions. Hem de pren-
dre exemple dels sumeris i del vincle que tenien amb 
el medi ambient”.�
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L’exèrcit transatlàntic 
d’Steve Bannon

L’exdirector de campanya de Donald Trump ha deixat 
els Estats Units per bolcar-se de ple en el “somni europeu” 

i planificar una “revolució conservadora”

Roger Suso | @La_Directa
Munic
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Marine Le Pen 
i Heinz-Christian 
Strache s’han mostrat 
escèptics amb els 
plans de l’exassessor 
de Donald Trump  
  
El més entusiasta 
d’Steve Bannon és 
Matteo Salvini, el 
ministre de l’Interior 
italià i actual home 
fort del govern

EUROPA

“Creu en els valors antifeixistes?”, pregunta l’en-
trevistador. “Valors antifeixistes?”, repeteix 
lentament l’entrevistat. Un sospir molest i la 

resposta: “Nosaltres som els antifeixistes”. L’entrevistat 
és Steve Bannon i les afirmacions, com explica el 
Washington Post, les va fer a Roma durant una entre-
vista amb una televisió italiana.

Bannon va ser un dels responsables indiscutibles de 
la victòria de Donald Trump a les eleccions dels Estats 
Units de 2016. Exeditor del digital ultra Breitbart, antic 
director de la campanya de Trump, va ser posterior-
ment cap d’estratègia de la Casa Blanca –càrrec creat 
específicament per a ell i que va ocupar fins al 18 d’agost 
de 2017. Sis dies abans, una manifestació ultradretana 
i neonazi a Charlottesville contra la retirada de l’estàtua 
del confederat Robert E. Lee havia acabat amb tres víc-
times mortals: Heather Heyer, una manifestant antifei-
xista assassinada en un atropellament intencionat, i dos 
agents de Virginia, morts en estavellar-se un helicòpter.

Des de llavors, Bannon ha estat desbancat també de 
Breitbart: la bilionària i ultradretana família Mercer li 
va retirar el lucratiu suport financer a causa de la seva 
participació en el llibre best-seller Fire and Fury, escrit 
per Michael Wolff, en què Bannon criticava durament 
la família Trump. I ha deixat aparcat el “somni americà” 
per bolcar-se de ple en el “somni europeu” i planificar 
la “revolució conservadora”. 

El principal projecte de Bannon, que ha estat acusat 
de racista, misogin, antisemita i islamòfob, és actual-
ment The Movement. Rere aquest nom de ressonància 
franquista i mussoliniana, s’hi troba una consultoria 
política amb seu a Brussel·les que pretén unir i asses-
sorar els principals grups, partits i personalitats de la 
fragmentada i dispar extrema dreta d’Europa. De fet, 
The Movement va ser fundada l’any passat per l’advo-
cat i polític local belga, el való Mischaël Modrikamen, 
i Bannon, antic banquer de Goldman Sachs –on va gua-
nyar diversos milions de dòlars–, s’hi ha unit aquest es-
tiu aportant-hi finançament.

La consultoria i think tank de Bannon i Modrikamen 
vol contribuir amb anàlisi i mineria de dades i màrque-
ting electoral, així com amb tàctiques per a desacreditar 

del Partit Tory, enfrontats amb la premier: Boris Johnson, 
exbatlle de Londres i exministre d’Exteriors;  Michael 
Gove, actual ministre d’Agricultura i Medi Ambient, 
i l’extravagant i classista diputat Jacob Rees-Mogg.

Eix Roma-Budapest-Munic-Praga
Però el més entusiasta de Bannon és Matteo Salvini, 
el ministre de l’Interior italià i actual home fort del 
govern. “L’experiment italià canviarà la política 
global”, va afirmar Bannon al digital Politico en re-
ferència al govern de coalició entre la Lliga de Salvini 
i el Moviment 5 Estrelles de Luigi Di Maio. Bannon 
i Salvini van mantenir una trobada al setembre i el 
milanès va afirmar que s’integrava a The Movement. 
Fa pocs mesos, Salvini va anar a la final de la Copa 
Italiana de futbol entre la Juventus i el Milà vestit 

a l’oposició. Té la vista posada a les pròximes eleccions 
al Parlament Europeu del maig de 2019. La relació de 
Bannon amb la comunicació política no és nova. Va ser 
accionista de l’extinta empresa Cambridge Analytica, 
propietat de la família Mercer, que va comprar milions 
de dades d’usuaris de Facebook per després ser usades 
en campanyes personalitzades i que van afavorir, sens 
dubte, l’elecció de Trump i el vot favorable del Brexit.

Eix París-Viena-Londres
Fins ara, la rebuda a Europa de Bannon ha estat una 
barreja d’entusiasme i fredor. Eufòria per la presència 
d’un personatge de renom amb eines per impulsar en-
cara més la dreta radical a les institucions i escepticisme 
per com es tradueix el trumpisme a la realitat històrica 
europea. “No estic aquí per dir als europeus què han 
de fer [...], jo els ofereixo dades [...] contra el Partit de 
Davos”, va afirmar Bannon a la premsa.

Dos actors molt importants i simbòlics dins l’espec-
tre ultradretà europeu, Marine Le Pen i Heinz-Christian 
Strache, s’han mostrat escèptics amb els plans de l’exas-
sessor de Trump. Si bé Bannon va ser el convidat es-
trella del congrés del Front Nacional (avui anomenat 
Reagrupament Nacional) a Lille el passat mes de març, 
Marine Le Pen no s’ha incorporat a l’artefacte de Bannon 
i Modrikamen. “Només els europeus salvaran el con-
tinent dels decrets de Brussel·les, no els estatunidencs”, 
va manifestar Le Pen. Per la seva banda, el partit d’ul-
tradreta austríac FPÖ, que lidera el vicecanceller aus-
tríac Strache, ha expressat la seva voluntat de cooperar 

“puntualment” amb The Movement, però en cap cas de 
subordinar-se a un projecte liderat per un “americà”.

Tanmateix, altres personatges cabdals de la dreta ra-
dical s’han interessat i molt pels serveis que ofereix. El 
primer a obrir les portes a Bannon va ser Nigel Farage, 
home molt rellevant en la victòria del no al referèndum 
de permanència del Regne Unit a la Unió Europea, i antic 
dirigent del partit de dreta radical Ukip. La seva trajec-
tòria de cooperació mútua és llarga, des de l’època del 
Brexit. Durant les actuals negociacions entre el govern de 
Theresa May i la Unió Europea, Bannon ha estat en con-
tacte directe amb tres polítics de l’ala més conservadora 
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von Storch, i ara treballa estretament amb el seu diputat 
Petr Bystron en un objectiu comú: una aliança transat-
làntica de dreta. Amb ell va visitar fa poques setma-
nes el castell de Lány, un palauet barroc als afores de 
Praga i residència d’estiu del president de Txèquia, Milos 
Zeman, qui ha fet campanyes contra Brussel·les, contra 
les refugiades sirianes i la comunitat romaní. Bystron, 
nascut l’any 1975 a Txecoslovàquia, va emigrar l’any 
1987 amb la seva família a l’Alemanya Occidental, on 
va obtenir asil polític, i és un dels nombrosos membres 
clarament ultradretans del partit AfD. És el cabdill de 
facto del partit a Baviera i diputat federal. A la seva ofi-
cina parlamentària, hi treballen coneguts personatges 
neofeixistes pagats amb diners públics. 

Madrid, Banja Luka i Saint Louis
A l’Estat espanyol, un dels primers a acostar-se al trum-
pisme va ser Rafael Bardají, directiu del partit Vox i exas-
sessor de José María Aznar durant la seva presidència. 
L’abril passat, va mantenir una trobada a Washington 
amb Bannon. El partit de Santiago Abascal va anunciar 
que Bannon ajudarà la formació a “establir estratègies 
per combatre la propaganda separatista”.

Milorad Dodik, president des de 1997 de la República 
Srpska, entitat política que forma part de l’estat de 
Bòsnia i Hercegovina, també ha obert les portes 
a Bannon de la seva capital, Banja Luka. Dodik, davant 
l’estancament dels acords de Dayton i la rampant cor-
rupció, predica la independència de la República Srpska 
i la seva unió a Sèrbia amb demagògia etnonacionalista 
i islamòfoba, dos conceptes que encaixen de ple amb 
l’ideari de Bannon. De fet, Dodik va enviar la primera 
ministra de Srpska, Zeljka Cvijanovic, a Washington per 
trobar-se amb el polític de Virgínia. 

A la conferència “Eagle Council”, a la ciutat esta-
tunidenca de Saint Louis, del 13 al 16 de setembre 
passat, Petr Bystron va rebre un premi a càrrec de 
l’antifeminista i paleoconservadora (corrent tradici-
onalista i antifederal del Partit Republicà) Fundació 
Phyllis Schlafly, afiliada a Trump. L’any passat va ser 
Bannon qui va rebre el premi. La llista d’assistents 
a la conferència era una representació de l’escena alt-
right dels Estats Units: el racista congressista republicà 
Steve King, l’exconsultor econòmic de Trump Stephen 
Moore, el youtuber antisemita i propagandista d’un 
suposat “genocidi blanc” Stefan Molyneux o el blo-
guer supremacista masclista i apologeta de la violació 
Mike Cernovich. El públic assistent de la conferència 
va forjar una aliança que l’activista d’extrema dreta 
i islamòfoba Pamela Geller va descriure com un “exèr-
cit transatlàntic”. L’antifeixisme de Bannon, doncs, és 
una mera manipulació i perversió de la paraula.�

amb roba de Pivert, propietat d’un dels líders del 
col·lectiu neofeixista CasaPound. A Itàlia, Bannon 
també ha flirtejat amb el partit ultra Germans d’Itàlia, 
de Giorgia Meloni, antiga ministra del quart govern 
de Silvio Berlusconi. La tasca de The Movement 
a Roma també ha estat enfortir les relacions amb l’ala 
més conservadora de l’Església catòlica, en concret, 
amb l’Institut Dignitatis Humanae, una organització 
ultracatòlica contrària al papa Francesc.

“Per fi arriba algú dels Estats Units a Europa amb va-
lors conservadors i no liberals”, va afirmar el primer 
ministre d’Hongria, Viktor Orbán, mentre criticava amb 
comentaris antisemites el multimilionari filantròpic es-
tatunidenc nascut a Hongria George Soros, a qui acusa 
de ser el responsable moral de tots “els mals d’Europa”. 
La gira europea de Bannon també el va portar a reu-
nir-se, el passat maig a Zuric, amb les dirigents del partit 
Alternativa per Alemanya (AfD) Alice Weidel i Beatrix 
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L’anàlisi de Sonia Andolz | @SoniaAndolz
Politòloga

Les societats 
occidentals, que 

havien gaudit 
de dècades de 

benestar, se 
senten vulnerables 

i desperten els 
propis monstres 

UN RETROCÉS EN MARXA 
Vivim una etapa de regressió en drets i llibertats, i les societats 
benestants d’Occident tindran un paper clau per determinar 

si es reverteix o s’aprofundeix

Democràcies il·liberals, retrocés en 
drets fonamentals, crisi del dret 
a l’asil o l’imparable securititza-

ció són alguns dels fenòmens que mar-
quen l’actual escenari mundial. Tot i tenir 
causes i conseqüències diferents, formen 
part d’allò que anomenem el sistema in-
ternacional: l’estructura, els actors i les 
dinàmiques que s’estableixen entre ells. 
Cada cert temps, el sistema pateix can-
vis que el modifiquen i el redibuixen. Tot 
sembla indicar que ens trobem en una 
etapa de desacceleració de llibertats i ga-
ranties als anomenats estats occidentals 
que pot tenir –o té ja– conseqüències glo-
bals. A què respon aquesta tendència? 
Quins són els efectes?

En primer lloc, els estats occidentals 
han estat aquells que en la història re-
cent han marcat l’agenda de drets i ga-
ranties. La Declaració Universal dels 
Drets Humans (DUDH), de 1948, és en 
realitat un tractat no universal, ja que 
el concepte de drets humans, en si ma-
teix, no existeix antropològicament 
a tot el món. Aprovar-la va ser un gest 
polític de l’època. Després de les dues 
grans guerres i l’Holocaust semblava 
necessari reconèixer el que a molts pa-
ïsos era essencial: que l’ésser humà té 
drets ja només per ser-ho. A la DUDH 
l’han seguida infinitat de tractats, con-
vencions i protocols que recullen més 
i més drets i garanties però que arros-
seguen un mateix buit original: la man-
ca d’una justícia universal que pugui 
assegurar-ne el compliment. Tot i que 
l’Organització de les Nacions Unides és 
l’organisme que vetlla per la seguretat 
i la pau internacionals, en realitat la 
seva capacitat d’actuació és limitada 
i captiva de les voluntats polítiques dels 
estats. A més, diferents regions tenen 
conceptes diversos d’allò que és i hau-
ria de ser un dret. Retallar-los, doncs, 
té una dimensió o una altra en funció 
de la zona i el context. 

En segon lloc, l’esperit liberal i de soli-
daritat internacional posterior a la Segona 
Guerra Mundial va dur a la creació de dos 
blocs a la vegada que va assentar les ba-
ses del sistema econòmic actual tot es-
tablint –imposant– el capitalisme com a 
model a seguir. Aquest capitalisme de 
postguerres va servir perquè alguns es-
tats recuperessin les seves economies 
i balances comercials, però a molts d’al-
tres els va submergir en una espiral de 
deute extern que no ha deixat de créi-
xer. En tot cas, eren temps en què l’eco-
nomia importava però no era prioritària. 
L’objectiu era reafirmar el model propi 

–capitalisme o comunisme, liberal o socia-
lista– com a guanyador. Amb la caiguda del 
mur de Berlín i la desintegració de l’URSS, 
es va acabar imposant el model de demo-
cràcia liberal capitalista. Un esperit libe-
ral, entès com la voluntat de protegir les 
persones i permetre el desenvolupament 
individual, que va donar lloc, per exemple, 
al dret a l’asil i el refugi. Entre finals dels 
anys quaranta i fins al final de la Guerra 
Freda el 1989, els estats van acceptar cen-
tenars de milers de persones refugiades 
per motius ideològics sense pensar en el 
pes econòmic o social de fer-ho. 

Acabada la pugna ideològica, impo-
sat el model occidental i assegurada la 

derrota del gran enemic, el panorama es 
va redibuixar amb noves bases fins als 
atemptats de l’11-S, que donaren pas a un 
nou motor de canvi: la seguretat. De nou, 
els estats occidentals, que fins aleshores 
s’havien cregut protegits per l’estabilitat 
econòmica i per la superioritat militar 
envers els enemics, se senten vulnerables 
i atacats en el cor del model capitalista. 
L’atac a les Torres Bessones els farà re-
accionar agressivament, com un mons-
tre ferit. El nou enemic no té nom, no 
té forma i produeix mals profunds. Les 
societats occidentals, que havien gau-
dit de dècades de benestar, estabilitat 
i creixement, se senten vulnerables de 
nou i reaccionen no només blindant-se 
cap enfora sinó també despertant els 
propis monstres. 

A poc a poc, agreujant-se amb les cri-
sis econòmiques i un nou cicle polític 
amb líders populistes com Trump, Putin 
o Orban, aquesta vulnerabilitat les ha dut 
a acceptar, demanar o fins i tot liderar 
canvis en el sistema en diverses fases. 
Primer, amb una regressió en els drets 
dels altres, a través del tancament i la 
securització de les fronteres i provocant 
una crisi global del sistema d’asil, que es 
justifica amb l’increment migratori en 
algunes regions concretes. Després, la 
regressió afecta els mateixos drets, ac-
ceptant retallades imparables de drets 
individuals i col·lectius i la pujada –i fins 
i tot normalització– de la ultradreta en 
molts estats. És a dir, les societats benes-
tants dels estats occidentals som una de 
les causes del retrocés global, ja que en 
assumir-lo com una mesura de suposada 
autoprotecció, s’estableix un precedent 
vàlid per a altres estats. Només reprenent 
els mecanismes d’actuació col·lectiva 
a través de les poques eines que ens 
queden a l’abast en tant que societats 

–especialment el vot– podrem evitar que 
la desacceleració de drets i llibertats si-
gui àmplia, estesa i arribi per quedar-se.�
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L’herència de l’art visual 
subversiu a València

El tractament informatiu als mitjans com a font d’inspiració, 
la reproducció de la imatge, l’art col·lectiu o les tècniques de gravat 

són alguns dels trets que uneixen dues generacions d’artistes
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Fins fa poc, la falta d’historiografia de grups com Estampa Popular 
havia limitat la seua audiència a aquella que va estar al seu pre·
sent, entre els anys seixanta i primers moments dels huitanta 

del segle XX. Els problemes sistemàtics amb les autoritats van portar 
l’agrupació valenciana a desistir d’exposar en galeries i es van centrar 
en espais universitaris i en publicacions de tipus utilitari, com targetes 
postals o calendaris, que possibilitaven el seu finançament.

En les últimes dècades, però, s’han représ les exposicions de col·
lectius visuals com Estampa Popular, redescobrint·les per part d’una 
generació d’artistes visuals més incipient i esdevenint una font d’ins·
piració per a col·lectius com B.Y.E.

Estampa Popular, el punt de partida

L’oberturisme del règim franquista dels anys seixanta, que tenia 
com a objectiu integrar·se dins de la comunitat internacional, va pos·

/ EQUIPO 
CRÓNICA

sibilitar als joves artistes que no havien patit els anys més durs de la 
dictadura tenir referències i contactes amb l’exterior, que xocaven 
amb la realitat franquista de llavors. La política cultural dels seixanta 
va ser clau per canviar la imatge del règim a l’estranger, però aquest 
oberturisme va ser aprofitat per a desmuntar la imatge grandiloqüent 
i pintoresca que pretenia oferir l’Estat espanyol. La sèrie titulada Policia 
y cultura n’és un dels exemples. El col·lectiu d’artistes visuals Equipo 
Crónica es va apropiar d’imatges icòniques de Velázquez, Goya o el 
Greco i les van fusionar amb les dels mitjans de comunicació com a 
resposta a la política del Ministeri d’Informació i Turisme controlat 
amb mà de ferro per Manuel Fraga.

Moltes artistes aconseguien exposar a fora i accedir a un mercat de 
l’art, que a l’Estat espanyol continuava sent precari. Al llibre Grabadores 
contra el franquismo, Noemí de Haro analitza que el fet que es pre·
sentaren grups i no artistes a títol individual denota com la precari·
etat impossibilitava l’accés a l’art si no es feia de manera col·lectiva. 
L’oberturisme franquista va ser incapaç de filtrar un art col·lectiu 
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L’objectiu d’aquest corrent 
artístic és tractar la 
violència intrínseca de  
les imatges i qüestionar 
els mètodes de la publicitat 
i la propaganda
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/ B.Y.E. 

que li era incòmode, i així, fòrums i exposicions estrangeres van 
servir d’impuls per a la creació subversiva. L’exposició “España Libre” 
a Itàlia va ser brou de cultiu per a Estampa Popular.

Aquest col·lectiu va nàixer a Madrid per iniciativa del militant co·
munista José García Ortega, que mirava d’orientar les artistes del seu 
entorn a la crítica social; la seua primera exposició data de 1960 a la 
Sala de Arte Abril de Madrid. Durant els següents anys van aparéi·
xer grups semblants a Andalusia, el País Basc, Catalunya i València. 
L’Estampa Popular valenciana va ser el nucli més actiu i el més con·
tinu, tot i la seua curta durada. La idea de crear Estampa Popular 
a València va nàixer del pintor Josep Maria Gorris –que estava forta·
ment influït per José Ortega–, el pintor Joan Antoni Toledo i el fotògraf 
Jarque. Més tard, s’hi van afegir el crític Tomàs Llorens i les pintores 
Anzo, Valdés, Solbes i Anna Peters. La seua primera exposició data de 
1964, tot i que poc després alguns dels components del grup van deci·
dir apartar·se’n i crear altres col·lectius com Equipo Crónica i Equipo 
Realidad, que no divergien gaire en estil i contingut.

Fusió de tècniques artístiques 

Esteban Ferrer i Borja Moreno, que creen sota el nom del col·lectiu 
B.Y.E., van descobrir Estampa Popular en una exposició i diuen que 
estan a meitat de camí entre aquest col·lectiu i Equipo Crónica. B.Y.E. 
crea gravats a partir d’elements com la síntesi de les imatges i el trac·
tat en blanc i negre, propi d’Estampa Popular.

Estampa Popular fusionava una tradició crítica plàstica anterior amb 
els nous referents estètics del pop art, el realisme francés i les imatges 
dels mitjans de comunicació amb la intenció de criticar la situació de 
la classe treballadora i assenyalar els defectes d’una societat “acomo·
dada i inconscient que s’aprofitava del desenvolupament econòmic 
de l’oberturisme franquista”. Al llibre Biografies parcials, Xavier Serra 
explica les intencions del grup: deien que l’art havia de ser un instru·
ment de conscienciació que portara a la reacció social i a la revolució; 
és per això que calia adreçar·se a un poble sense floritures, de manera 
que tot el virtuosisme tècnic mancava de sentit. Els continguts havi·
en de ser senzills, les imatges simples i el missatge directe. Per cercar 
aquesta eficàcia s’havia de posar èmfasi en la reproductibilitat de la 
imatge. “Per a fer més directa i immediata la referència a la realitat 
viscuda del poble –escrivia el crític Llorens–, l’artista plàstic ha d’es·
tudiar i tractar d’aprofitar els mecanismes de la comunicació social 
a nivells no artístics, per mitjà d’imatges visuals (publicacions, cinema, 
televisió, premsa gràfica)”. El mètode d’Estampa Popular era filtrar 
i deformar amb una intenció sarcàstica la realitat difosa per la propa·
ganda consumista i la del règim franquista.

Tant Estampa Popular com Equipo Crónica representaven fets con·
crets de la realitat; la selecció de temes naixia a partir de fotografies de 
premsa, còmics o setmanaris gràfics del moment. El col·lectiu B.Y.E. 
decideix allunyar·se d’aquest estil crònic; el bombardeig d’informa·
ció que contribueix a la desinformació els fa pensar que escollir un 
fet concret els faria aïllar·se. A partir de l’estètica d’Estampa Popular 
juxtaposen imatges incoherents que reben del seu entorn més proper 
i del cinema o dels periòdics. L’objectiu: tractar la violència intrínseca que tenen les imatges, conscienciar del seu consum i qüestionar els 

mètodes de la publicitat i la propaganda.
Fan una excepció a la seua obra “Guerra preventiva o cuentos chi·

nos gore”, mostrada a l’exposició col·lectiva “Mediapolotik_02” a la 
Galeria Standard de València, on sí que es van centrar en un fet concret 
i el van relatar d’una manera més crònica: la venda d’armes de l’Estat 
espanyol a l’Aràbia Saudita. Es tractava d’un pilar de la desinformació 
on conjugaven les imatges per mostrar la cruesa i la naturalitat amb 
què s’informava sobre aquest fet.

El mètode de B.Y.E.: de la creació a l’acció i viceversa

L’art és transformador? “Hi ha moltes altres maneres fora de l’art 
que són molt més transformadores. L’art és una d’elles i amb ell pots 
optar per una actitud que fora de l’art no estaria ben vista”, respon 
Esteban Ferrer. El poder transformador de l’art no pot separar·se del 
públic a qui arriba, és per això que B.Y.E. combina el seu espai d’acció 
entre les galeries, les intervencions al carrer i els festivals d’autoedició. 
L’autoedició, diuen, els permet fer un missatge molt més directe de 
crítica social, tot i que creuen que les galeries també són importants 
per arribar a joves estudiants.

Tot i variar els espais per arribar a un públic més ampli i tenir més 
incidència social, Esteban afirma que el simbolisme és insuficient: 

“Al final, l’art és simbòlic. El simbolisme ajuda, però fa falta passar 
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És prou evident la xarxa 
d’artistes que en l’actualitat 
es teixeix al País Valencià, 
amb trets que recorden 
a la primera xarxa d’artistes 
visuals antifranquistes
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a l’acció”. Justament d’això tractava la seua obra “Cómo pasar a la ac·
ción frente a una situación de impotencia”, un ring amb quatre pòs·
ters xilografiats amb entre 360 i 400 imatges que s’unien amb cordes 
que imitaven el filferro espinós. Amb aquesta instal·lació plantejaven 
l’ambigüitat del debat: “Amb aquesta exposició vam passar a l’acció?”.

Altres creacions són accions més directes. Amb els fons recaptats 
de la col·lecció de fanzins “Política de hechos consumados” van col·
laborar amb la campanya Aturem la Zal. Per fer aquesta obra, Esteban 
i Borja van treballar amb l’artista visual David Van Der sota el nom 
del col·lectiu Les Bobaes i en col·laboració amb Elías Taño, des del 
col·lectiu la Miliciana Serigrafia. Un altre exemple és l’adhesió com 
a col·lectiu Les Bobaes al manifest d’artistes gràfiques i grafiteres que 
cridava a l’acció, #faltanpintadas, per omplir els carrers de pintures 
a favor de la llibertat d’expressió en suport a la campanya No callarem.

És prou evident la xarxa d’artistes que en l’actualitat es teixeix al 
País Valencià, amb trets que recorden a la primera xarxa d’artistes 
visuals antifranquistes, un passat que tot i ser relativament recent ha 
estat oblidat durant dècades. “Hem de fer xarxes que tinguen un pes, 
que no siguen nuclis aïllats, perquè així es puguen formular propostes 
molt més potents de les que són ja. Però hauria de ser més continu”, 
reflexiona Borja Moreno.�
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No ha passat res 
de què calgui parlar
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El relat de Max Codinach | @MaxCodinach

Redacta en prosa inescrutable el seu comiat. Fa referèn·
cies a poetes catalans dels últims segles, a directores 
i actrius de cinema que per una cosa o altra l’han em·
briagat; cita llibres que desitja –diu– que esdevinguin 
atemporals; marca les línies generals que ha seguit el 

curs de la seva vida i finalment entra en l’àmbit més personal. Més 
íntim. Recorda les dues àvies 

i l’avi a qui va tenir la sort de conèixer. A la parella els recorda Beget 
rondinant per la pluja i agafant el tractor. A l’avi viudo, li agraeix la 
saviesa i les lliçons intrínseques en batalles dels anys trenta. Demana 
al seu pare fortalesa i coratge, visió de futur, perspectiva, i exigeix 
a la mare que, ella que és més forta i completa, no s’oblidi de ningú, 
sobretot d’ella mateixa. Torn dels cosins: res. Decideix, per una sim·
ple escala d’importància, que val més la pena no embolicar·se en co·
miats innecessaris que només serviran per duplicar els dies de pena 
dels lectors semiconeguts del testament. Els explica la transició que 
ha viscut entre voler viure i voler morir. Comença per la tristor d’una 
infància flàccida i quasi oblidada, continua amb les feines a temps par·
cial, amb la mort de la seva dona i amb la manca de somnis i objectius 
dels últims anys. No és ningú: no és res. Sols massa que ocupa un espai 
de forma inútil i, pensat fredament, contraproduent. Neteja de culpa 
a qualsevol persona que s’hi pugui sentir i jura felicitat en alguns ins·
tants de la seva vida. Que es queda amb aquests –diu– però que són 
el passat. Que hi ha raons més profundes que ara no vol compartir 
però que ho justifiquen tot. Cada detall, cada moviment, cada gest –
escriu– està justificat. Toca parlar dels béns. Què us he de dir, família, 
tinc tota l’esperança en el vostre futur i és per això que només us dei·
xo el gos. El piset li deixo al Marc, que està a l’atur i s’ho mereix tot, 
i el que tinc al banc no paga la pena de deixar·vos·ho. Ja sabeu, no he 
sigut mai de conquerir propietats sinó més aviat de desfer·me’n. Els 
CD sí que te’ls deixo a tu, mare, i a tu, pare, la col·lecció d’Anagrama. 
Ho envio tot a la merda perquè no us arribi a vosaltres, perquè no em 
paga la pena seguir en la línia de la resistència.

L’última cosa que cal que sapigueu és que hi ha set originals de lli·
bres que he anat escrivint al llarg dels anys a l’habitació dels trastos 
del piset, a la tercera capsa començant des de baix a la dreta. No tinc 
cap intenció de fer·me viral post mortem, però potser podeu treure’n 
alguna cosa o, si més no, llegir·los, que si fa o no fa serà llegir·me.

malalletra

/ VICTORIA CABEDO

S’aixeca de l’escriptori i creua el passadís a pas ferm. Ja al bany, es 
despulla completament i agafa la màquina d’afaitar. Comença pels 
turmells, rasurant pèl a pèl, deixant·se les cames fines i blanques. 
Tota la zona del pubis també la deixa impol·luta, igual que el ventre, 
el pit, el coll, la barba, el bigoti, i la closca. Es mira al mirall i s’es·
panta una mica. Foto por i tot, pensa, i si ara em fes enrere? Quina 
putada anar així pel carrer, uf.

Obre l’aixeta de la banyera i la regula fins a trobar el punt tebi ideal 
per un 27 d’abril. Camina per la casa acariciant parets, coixins, armaris. 
Passa per l’habitació, hi veu les fotografies  del casament (puta mort, 
quin mal que ens ha fet), dels trenta anys de casats dels seus pares, 
dels cinquanta dels avis. Passeja ara fins a la cuina: olora la cafetera 
(que encara hi queda un dit de cafè), obre la nevera per fer l’última 
comprovació de si hi ha pesto, i obre el segon calaix. Acaricia les fu·
lles dels ganivets, un, dos, tres, quatre… Se sent poderós, imparable. 
S’acaricia la closca rasurada i n’escull un, un de gran que quasi mai 
ha fet servir. Torna al bany i veu com l’aigua és a mig pam de vessar 
i gira l’aixeta noranta graus fins al final. Silenci. Silenci colpidorament 
còmode. Soledat encantadora. Hi entra i es deixa remullar durant uns 
minuts. Tot allò que et passa la vida al davant és mentida: té la ment 
en blanc. Es frega la part no afilada del ganivet per l’avantbraç i nota 
el pessigolleig propi d’una adrenalina agredolça. Es fa una mil·limè·
trica punxada a la part interior del canell, no nota cap dolor exage·
rat; per contra, sí que troba bellesa en el minúscul rajolí de sang que, 
sota l’aigua, se li escapa de la vena i es desfà al cap d’uns centímetres. 
Compte enrere: tres, la veu de la Clara, tanatori de les corts; dos, la 
mare plorant; un, l’ocell que va matar amb set anys. Zzzzim, el dolor 
del tall, d’uns cinc centímetres de llargada i una profunditat considera·
ble, sí que es fa notar més, i decideix fer l’altre tall com més de pressa 
millor. Recupera l’arma blanca i zzzzim, més sang. Submergeix els dos 
braços, submergeix el cap i el torna a treure. Cada cop sent menys 
dolor. Li sembla escoltar una veu que el crida i l’anima a continuar, 
i el felicita, però no distingeix de qui és aquell fil de veu enigmàtic, 
i al cap de pocs segons comença a perdre el coneixement. L’aigua de 
la banyera està ara íntegrament roja. Però les parets segueixen sent 
del blanc de sempre, i el cel continua blau, i el gris de la ciutat no 
ha deixat, avui tampoc, d’ensopir els conciutadans. No ha passat res, 
o si més no, no ha passat res de què calgui parlar.�
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‘Todos no lo saben’

El director i guionista 
Asghar Farhadi pre·

senta al món Todos lo 
saben. És la seva prime·
ra pel·lícula gravada en 
territori espanyol –ha dit 
que no serà l’últim cop– 
però no és la seva prime·
ra obra realitzada fora de 
l’Iran: a l’Estat francès ja 
va fer El pasado (Farhadi, 
2013). El consagrat cine·
asta, amb dos Oscars a 
les espatlles per El viajan-
te (2016) i Nader y Simin, 
una separación (2011), 
continua impregnant els 
seus films dels temes que 
més li remouen: la famí·
lia, una ullada social, el 
passat i els seus secrets. 
Tot això embolicat amb 
una realització austera i 
un guió sòlid.

No només hi ha un direc·
tor de molt renom interna·
cional, sinó també un con·
glomerat de l’star·system 
espanyol: Penélope Cruz, 
Javier Bardem, Bárbara 
Lennie, Inma Cuesta o 
Eduard Fernández; a 
més de l’enorme argentí 
Ricardo Darín.

La pel·lícula està ple·
na de substància, com ja 
acostuma a fer el cineasta 
iranià. Per una part tenim 
la família i tot el seu pas·
sat, que encara no conei·
xem i anirem descobrint. 
Hi ha un pes important 
històric respecte a la vida 
dels pobles, la vida dels 
camperols i els seus ca·
cics: les honorables las ti-
erras. Un retrat fidel del 
que va succeir a moltes zo·
nes rurals i avui dia, en·
cara que menys, continua 
succeint. La narració i el 
guió s’encarreguen d’anar 

Lectures inconvenients

La paraula afortunada

CINEMA
Todos lo saben
Direcció i guió: 
Asghar Farhadi
Memento Films, 
Morena Films i Lucky 
Red, 2018
Durada: 130 minuts

LLIBRE
La vida material 

Marguerite Duras 
Club Editor 

192 pàgines 

LLIBRE
Nadie está seguro 
con un libro 
en las manos
Santiago Alba Rico 
Catarata Editorial 
176 pàgines

EXPRESSIONS    31

Un llibre per proposar 
altres llibres. Una lec·

tura per advertir del perill 
de la lectura. El plaer de 
llegir textos que ens facin 
sentir incòmodes. Cap 
contradicció en això que 
llegiu: tot el sentit del món. 

Amb l’obra Nadie es-
tá seguro con un libro en 
las manos, Santiago Alba 
Rico ens regala una sèrie 
de textos curts, en format 
d’article, amb els quals 
persegueix generar inse·
guretat a qui els llegeix. 
Proposa lectures “que 
no es deixen llegir: que 
hi has d’anar”, com di·
ria Brossa. Els llibres que 
proposa no els trobareu 
fàcilment; és molt proba·
ble que no n’hàgiu sentit 
a parlar. Es tracta d’obres 
que han passat desaperce·
budes per la majoria me·
diàtica, però no pel filò·
sof madrileny. Narrativa, 
poesia, assaig... Autores, 
la majoria, del món àrab, 
on Alba Rico viu des de fa 
molts anys i que, per tant, 
coneix prou bé. Les lectu·

La vida material neix 
de l’oralitat, dictada 

a Jérôme Beaujour i poste·
riorment revisada per l’au·
tora. En el moment de fer·
la, Marguerite Duras gai·
rebé no s’hi veu i no pot 
escriure, i s’allibera. Tot 
i això, la consciència lite·
rària de l’autora sempre hi 
és per trobar “la paraula 
afortunada”, de vegades 
dura però mai exagerada. 
El resultat és un recull 
de records i de planteja·
ments a través dels quals 
projecta un seguit de va·
cil·lacions i certituds. 

El ventall temàtic és 
prou ampli: la llibertat, la 
solitud, la por, la mare bo·
ja, el periodisme... Però hi 
ha dos aspectes centrals: 

ressenyes

Sergio Delgado Asensio | @SergioDA92

David Palau | @davidpalau_

Marc Rovira Justribó | @RoviraJustribo

una visió lúcida molt per·
sonal sobre quin és el lloc 
de la dona en el món i com 
és aquest lloc en relació 
amb el de l’home, irrecon·
ciliable i necessari alhora 
des del punt de vista del 
desig i el sentiment, però 
injust “fins al fons del pou” 
des de la perspectiva soci·
al, política i en certa ma·
nera intel·lectual segons la 
qual la dona queda relega·
da a la vida material de ca·
sa. També passa comptes 
amb la seva turmentosa 
relació amb l’alcohol, des 
d’una anàlisi profunda 
i lírica del sentit de consu·
mir·ne i de l’addicció fins 
a les cures de desintoxica·
ció, duríssimes, delirants 
i visionàries.�

res busquen fer·nos sen·
tir inseguretat, no només 
corporal (“es llegeix amb 
el cos”, diu Santiago), si·
nó també política i teòrica.

“El primer que destru·
eix una guerra no és la 
veritat sinó el llenguatge 
mateix”, escriu l’autor en 
un dels capítols. La tasca 
d’escriptors com Santiago 
Alba Rico és, doncs, provo·
car·nos perquè defensem 
el llenguatge com una trin·
xera. I per fer·ho, res millor 
que proposar·nos lectures 
inconvenients.�

donant petites píndoles 
del passat, del poble, de 
la família, gràcies a uns 
diàlegs treballats –marca 
de la casa– i girs de guió. 
Concretament, s’ha de 
puntualitzar el detonant 
del guió: al comença·
ment del film l’acció no 
té gaire interès dins d’un 
terreny cinematogràfic 
mainstream fins que un 
fet sacseja brutalment el 
llargmetratge. Els perso·
natges queden prop d’un 
abisme del qual sembla di·
fícil que surtin ben parats. 
A partir d’aquí comença el 
xou, i és en aquest punt on 
el Farhadi guionista s’ho 
passa d’allò més bé. 

La meva menció espe·
cial va per Javier Bardem, 
que fa un personatge dig·
ne i ho interpreta a la 
perfecció. Està rodejat 
per Darín i Lennie, que 
hi són a un nivell molt alt. 
D’altra banda, Penélope 
Cruz sembla obligada a fer 
sentir pena i acaba exce·
dint·se en la seva actuació.

Sempre hi ha un punt 
negatiu. El mateix direc·
tor ha dit que aquesta pel·
lícula està molt pròxima 
de ser un thriller amb un 
llambrec a la filmografia 
de Hitchcock. És possible, 
encara que té altres pel·lí·
cules que també s’hi acos·
ten, però hi ha una errada 
de narració: si vols jugar 
a fet i amagar, has de fer·
ho legalment i deixant les 
suficients pistes perquè 
l’espectador hi arrisqui. 
Si jugues amb trampes i 
sense regles, estem per·
duts. Per això, el títol de 
la ressenya: “Todos no lo 
saben”.�



Quan vas veure per última vegada el teu germà?
El 3 de desembre de 1980. Algú va trucar-lo perquè 
marxés cap a Iparralde i fins al dia 21 d’aquell mes no 
va avisar-nos que havia passat la frontera. 

Estava implicat en activitats clandestines?
Aleshores ell tenia 22 anys, sis més que jo, però feia 
temps que participava de la militància política. Havia 
format part dels Comitès d’Estudiants Navarresos, més 
tard d’ETA politicomilitar i ETA militar, i després dels 
Comandos Autònoms Anticapitalistes (CAA), on va in-
volucrar-se plenament. Quan va fugir al nord va sol·li-
citar la condició de refugiat, però va ser-li denegada 
i, al cap d’unes setmanes, l’11 de juny de 1980, el seu 
advocat Beñat Etxeberri va comunicar-nos que n’havia 
perdut la pista. 

Què va passar llavors?
Amb els pares vam adreçar-nos als jutjats 
de Baiona per denunciar el seu segrest, 
cosa que va permetre a la Gendarmeria 
començar a investigar –si bé el febrer de 
1983 va arxivar el cas per manca de proves. 

En aquests anys s’han publicat ver-
sions contradictòries, entre les 
quals una que assegura que Joxe 
Miguel havia mort en mans dels seus 
companys. S’ha pretès alterar la veritat?
Sens dubte. Uns suposats membres dels CAA també van 
assegurar que ETA estava al darrere de la seva desapari-
ció i fins i tot el Batallón Vasco Español (BVE), que en va 
reivindicar el segrest i l’assassinat el 3 de juliol d’aquell 
any, va indicar que el seu cos es trobava a la localitat de 
Xentako (Miarritze). Doncs bé: vam desplaçar-nos fins 
allà i no vam trobar res de res.

El 1999, i per evitar que la causa prescrivís en 
haver passat vint anys del succés, vau presentar 
a l’Audiència Nacional espanyola una nova deman-
da. Per què no va prosperar?
El jutge Ismael Moreno va desestimar-la esgrimint que 
sense més indicis no pensava reobrir-lo. Ens vam adonar 
que, en tractar-se d’un cas de guerra bruta, només es 
destaparia si algun dels implicats es decidia a confessar.

Això es va produir el desembre de 2015, quan un 
exmembre dels serveis secrets espanyols establert 
al Brasil va admetre al periodista Iñaki Errazkin que 
Joxe Miguel estava enterrat al municipi de les Lan-
des (Mont de Marçan). Quin ha estat el resultat?
Les seves confessions van fer que el nostre advocat, Iñigo 
Iruin, s’adrecés al forense Paco Etxebarria perquè, amb 
aquesta informació, elaborés un informe pericial. El fet 
va precedir el dictamen amb què el grup de treball de 
l’ONU sobre desaparicions forçades inclou el cas del 
meu germà entre els delictes de lesa humanitat, és a dir, 
que no prescriuen fins que no s’esclareixin les causes 
ni es trobi el cadàver. 

A hores d’ara, quina és la situació?
L’octubre de 2016 vam aconseguir que Ismael Moreno 
acceptés les peticions per exhumar el terreny, cosa que 

es va produir el 4 d’abril de 2017. El pro-
blema va ser que la Gendarmeria va obrir 
l’àrea on el forense considerava que hi 
havia menys possibilitats de localitzar el 
meu germà. Estic convençut que, amb 
aquella intervenció, volien tancar el tema. 
Però quan ja no teníem cap esperança, el 
passat 15 de maig l’Audiència va admetre 
les nostres apel·lacions i, aquesta vegada 
sí, es podrà excavar al punt exacte on 
podria aparèixer Joxe Miguel.

Confies que el trobareu?
Fa 38 anys que el busco –gairebé dos terços de la meva 
vida– i no vull traspassar aquest drama al meu fill. Tenim 
l’obstacle de la Llei de Secrets Oficials espanyola, datada 
l’any 1968, que impedeix que es desclassifiquin molts 
casos. De fet, n’hi ha del segle XIX, de la Guerra Civil 
o dels mateixos incidents registrats durant els Santfermins 
del 78. Però no obstant això, no llençarem la tovallola.

Enterrar el teu germà us permetria tancar aquest 
periple?
Només exigim que ens el tornin, estigui amb nosaltres 
i enterrar-lo al costat del pare. I desitjo que això passi 
aviat. Especialment per la mare, que té 89 anys i a qui 
he promès que el portarem. El dia que trobem Joxe 
Miguel, la mare podrà descansar.�

Corria el juny de 1980 quan 
Joxe Miguel Etxebarria, àlies 
Naparra, va desaparèixer 
a la zona de les Landes 
(Estat francès). Nascut 
a Pamplona, l’aleshores 
militant dels Comandos 
Autònoms Anticapitalistes 
–l’escissió llibertària d’ETA– 
havia travessat la frontera 
davant l’escomesa que 
emprenien els grups ultres 
vinculats als aparells de 
l’Estat espanyol. “Dos dies 
després, la Guàrdia Civil va 
irrompre a casa per detenir-
lo, però ja havia passat la 
frontera”. Així ho recorda el 
seu germà Eneko, que arran 
del succés i acompanyat 
de la família, va iniciar una 
llarga lluita per localitzar 
el cos de Joxe Miguel, del 
qual el 2015 un exagent de 
la policia va desvetllar on 
podia estar enterrat. Això 
ha obert una possibilitat 
perquè s’esclareixi el fatal 
destí del jove guipuscoà, 
en memòria del qual s’ha 
instal·lat un monòlit al 
caseriu que els Etxeberria 
tenen a Lizartza, prop de 
Tolosa. Mentre s’inicien els 
tràmits per recuperar les 
seves restes, Eneko exigeix 
que es conegui aquest i 
altres crims comesos al País 
Basc durant els terribles 
anys de plom, molts dels 
quals continuen silenciats.

L’Organització de 
les Nacions Unides 

inclou el cas del 
meu germà entre 

els delictes de 
lesa humanitat

“El dia que trobem Joxe 
Miguel, la mare 

podrà descansar”
Àlex Romaguera | @AlexRomaguera

Eneko Etxeberria,
germà de Naparra
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