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/ VICTOR SERRI

La demanda com a mordassa

Durant aquests deu anys de trajectòria col·lectiva, la 
Directa ha visibilitzat i denunciat un bon grapat d’histò-
ries d’abusos i repressió dins l’àmbit del sistema judicial 

i els tribunals. Tanmateix, fruit d’aquesta tasca periodística, a 
voltes incòmode per a determinats actors privilegiats que pre-
feririen l’omertà, últimament no només hem anat als jutjats per 
informar d’allò que hi passa. Els darrers mesos, ens hem vist 
immerses en tres procediments judicials com a part denunci-
ada i hem pogut experimentar la càrrega que suposa conviure 
amb aquesta amenaça.

El primer el va obrir Victor Gibanel, excap del servei 
d’informació de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que el 
setembre passat va portar a judici el nostre company Jesús 
Rodríguez pels minuts censurats a l’emissió que va fer TV3 
del documental sobre el cas 4-F Ciutat Morta. El policia l’acu-
sava d’un delicte contra el dret a l’honor i a la pròpia imatge, 
però, finalment, el jutge va decidir absoldre en Jesús i obligar 
Gibanel a pagar les costes d’un procés que es va entestar a 
portar fins al final. En aquest cas, va prevaldre la llibertat 
d’expressió i informació.

Aquest tipus de procediment civil és el mateix mecanisme 
que han utilitzat per denunciar-nos en els dos darrers casos. 
D’una banda, l’empresa promotora del Festival Marenostrum 
es va sentir agreujada per un reportatge en què denunciàvem 
que estaven arrasant l’horta d’Alboraia per poder celebrar l’es-
deveniment musical, que, gràcies a la pressió, es va haver de 
suspendre. Tant pel que fa a la investigació de Ciutat Morta 
com a l’article objecte de recel en la denúncia imposada des 
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Per això hem de posar el seu logotip.

VOLEM SABER LA TEVA OPINIÓ: Quin article t’ha agradat més del número? Què hi trobes a faltar? 
Quins canvis hi faries? Quins temes no toquem i podríem tractar?  
ESCRIU-NOS a directa@directa.cat              

David Bou
@dvdbou

de València, el consell de redacció del col·lectiu va decidir no 
secundar les peticions de rectificació de les parts demandants, 
després de valorar que no tenien fonament. En el cas del festi-
val, l’empresa no va fer com Gibanel i ni tan sols es va presentar 
a la vista oral del procediment. La causa es va arxivar.

Ara fa uns dies, vam saber que la jutgessa també ens donava 
la raó en el cas obert per Societat Civil Catalana (SCC) arran de 
la publicació d’una crònica de la contramanifestació antifeixista 
que es va celebrar el març passat a Vilanova i la Geltrú per mos-
trar el rebuig a la seva presència. Tot i respondre al requeriment 
de l’entitat espanyolista i reproduir parcialment la seva versió de 
com havien anat els fets al nostre web, no ho van considerar sufi-
cient i van portar a judici dos dels coordinadors dels continguts 
digitals de la Directa. Finalment, el jutjat va dictaminar a favor 
nostre i va entendre que SCC no tenia dret a més rectificació, que 
el contingut del que havíem publicat era suficient.

En tots els casos judicialitzats ens han donat la raó, cosa que 
reafirma el nostre compromís de continuar fent informació 
veraç, contrastada i de qualitat. Sabem que, ara, la repercussió 
del que publiquem és més gran i els organismes o les perso-
nes a les quals investiguem o fiscalitzem també ho tenen clar. 
Per això cada vegada estem més exposades a patir atacs com 
aquests, que pretenen distreure’ns i imposar-nos condemnes 
en forma d’indemnitzacions que ens debilitin econòmicament.

No hem explicat aquests casos públicament fins ara per 
no influir negativament en el desenllaç dels processos, però 
també perquè nosaltres, com a mitjà, no hem de ser la notícia. 
Ho fem ara per informar la comunitat Directa, que sabem que 
està determinada a continuar construint i defensant l’objec-
tiu de fer periodisme per la transformació social. I afegim: no 
silenciaran la nostra veu, ni amb amenaces ni amb mordasses. 
Juntes som més fortes! 3
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“Els cossos policials seguiran i els 
polítics marxaran, però s’està fent un 

dany i arribarà un dia que la policia 
es cansarà”, va afirmar el portaveu 

Toni Castejón a la Cadena COPE

Els responsables polítics del Departament d’Interior a Catalunya reben ‘indicacions’ sobre les 
polítiques de seguretat per part dels sindicats del cos de Mossos d’Esquadra i de les policies 
locals de manera reiterada. L’actuació d’aquestes organitzacions respon només a interessos 
laborals o va més enllà? En aquest reportatge, repassem la seva estructura i la seva representa-
ció, els vincles polítics dels seus líders i els episodis més rellevants de pressió a càrrecs electes  

Jesús Rodríguez
@albertmartnez

Manifestació de 
mossos d’esquadra 
el 6 de juny de 2007 
a la Via Laietana de 
Barcelona
 / TONI ARNAU

Agents de la Guàrdia 
Urbana amb la cara 
tapada boicotegen 
unes declaracions de 
Josep Garganté
 / ÀNGEL GARCIA

El 20 de novembre de 2012, en una roda de premsa, el 
Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) va afirmar que, 
durant la manifestació de la vaga general del 14 de 

novembre a Barcelona, “no es van fer servir pilotes de goma” 
i que “durant les manifestacions, vola de tot i poden passar 
moltes coses”. El 27 de maig de 2016, l’Audiència de Barcelona 
va esmenar aquella afirmació i va determinar que un projec-
til llançat pels Mossos d’Esquadra havia ferit Ester Quintana. 
El 31 d’octubre de 2013, el portaveu del Sindicat Autònom de 
Policia-UGT, Valentin Anadón, va valorar com a “correcta” la 
decisió de Ramon Espadaler de mantenir els agents investigats 
per la mort de Juan Andrés Benítez al càrrec i va afegir: “No 
queda acreditat que hi hagi mala praxi”. El 12 de maig de 2016, 
el jutge José Luis Ramírez de l’Audiència de Barcelona va tom-
bar les afirmacions sindicals i va sentenciar que els mossos 
d’esquadra actuants havien ocasionat 28 lesions a diferents 
parts del cos de la víctima, havien pressionat una veïna per-
què esborrés imatges dels fets i havien eliminat les taques de 
sang del terra amb l’objectiu de destruir proves.
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Continua a la pàgina següent >>>

Sindicalistes de part
Els Mossos d’Esquadra gaudeixen d’un dels índexs d’afiliació sindical més alts. El suport jurídic, la capacitat d’incidència 
mediàtica i les ‘caixes de resistència’ per afrontar suspensions de sou i feina són alguns dels atractius per a la plantilla

Trobem desmentits judicials similars en relació amb l’incident 
del menor lesionat per un cop de porra propinat per un agent anti-
disturbis a Tarragona l’any 2012, en les agressions del sotsinspec-
tor Jordi Arasa durant el desallotjament de l’acampada del 15-M a 
la plaça Catalunya de Barcelona i en el greu episodi de tortures a 
Lucian Padurau. En aquest últim cas, els cinc agents condemnats 
a presó pel Tribunal Suprem van ser doblement indultats mitjan-
çant un pacte entre CiU i el PP. La cadència dels esdeveniments 
sempre és la mateixa: els portaveus sindicals neguen les acusa-
cions, tanquen files en defensa dels agents i esperen que passi el 
temps. Probablement, confien que la memòria sigui dèbil.

“Els cossos policials seguiran i els polítics marxaran, però 
s’està fent un dany i arribarà un dia que la policia es cansarà”. 
Aquesta afirmació la vam poder sentir l’1 de desembre en boca 
de Toni Castejón, portaveu del Sindicat de Mossos d’Esquadra 
(SME), durant el seu speech radiofònic dels dijous al programa 
La Linterna de la Cadena COPE. Les declaracions de Castejón 
són una paràfrasi de les paraules del comissari Arrébola del Cos 
Nacional de Policia espanyol de la Via Laietana o d’alguns dels 
seus antecessors de la transició. A Catalunya, curiosament, les 
emissores de matriu espanyolista són les que s’han establert 
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Segons dades oficials d’Interior, 274 agents de la Guàrdia 
Civil i 32 membres del Cos Nacional de Policia espanyola 
van engruixir les files dels Mossos d’Esquadra mitjançant 

el procediment del trasllat. El gruix d’aquest transvasament 
de policies es va pactar durant els mandats de Maria Eugènia 
Cuenca i Xavier Pomés al capdavant de Governació (quarta i 
cinquena legislatura amb Jordi Pujol com a president). Va ser 
un dels serrells del Pacte del Majestic amb Jose Maria Aznar. 
Posteriorment, però, s’ha produït un degoteig de fitxatges de 
comandaments, que no han entrat al cos dels Mossos com a 
agents de l’escala bàsica, sinó conservant l’antiguitat i la catego-
ria professional, amb càrrecs de responsabilitat.

És el cas d’Antoni Verger Sans, mallorquí, de 49 anys, fill, 
nét i besnét de guàrdia civil. Es va graduar com a tinent de la 
Benemérita l’any 1991, després de cursar estudis a l’Acadèmia 
Militar de Saragossa. Va ser un dels responsables del dispositiu 
de seguretat dels Jocs Olímpics de l’any 1992. Després de pas-
sar per diverses destinacions, l’any 2005 va demanar l’ingrés als 
Mossos d’Esquadra. Va entrar a la policia catalana com a inspec-
tor i cap de la comissaria de Figueres, va ascendir a intendent 
quan comandava l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell, va ocupar el 
càrrec de sotscap de la Regió Policial Metropolitana poc abans 
de l’acampada del 15-M i, finalment, va assumir el control de la 
Comissaria General d’Investigació Criminal. El seu germà és Jordi 
Verger Sans, cap de la unitat fiscal i de seguretat de la Guàrdia 

Nissagues de pistola i placa
Els vincles familiars directes entre diversos alts comandaments policials suavitzen les aparents tensions entre Mossos 
d’Esquadra, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia espanyol i Guàrdia Urbana de Barcelona

El 2014, CCOO va trencar vincles 
amb el SME-CCOO a conseqüència 
–segons van dir en un comunicat– 
d’haver constatat “que no és possible 
avançar en la integració efectiva”

A les eleccions de 2015, amb un 
55,77% de participació, la Trisindical 
va aconseguir cinc representants al 
Consell de la Policia de Catalunya i 
SAP-UGT en va sumar sis

J.R.
@albertmartnez

>>> Ve de la pàgina anterior

com a altaveus dels sindicats de la policia autonòmica. Onda 
Cero i EsRadio (l’emissora de Federico Jiménez Losantos), mal-
grat ser minoritàries a l’espai radiofònic català, també han esde-
vingut el principal canal transmissor del missatge corporatiu de 
la plantilla del cos policial. Castejón, al discurs de l’1 de desem-
bre a la COPE, afegia: “La situació està anant a un punt absolu-
tament insostenible (...) Jo tinc la diputada senyora Vehí que no 
para de dir-me que per què surto tant a la premsa demanant la 
Tàser, que això és fer política”.

No cal anar molt enrere a l’hemeroteca per trobar el mateix 
líder sindical de bracet amb Albert Rivera de Ciudadanos-C’s en 
una roda de premsa conjunta al Parlament de Catalunya. L’antic 
agent antidisturbis de la Brigada Mòbil i el líder de la formació 
taronja es van fer la foto conjunta darrere el faristol de la sala de 
premsa de la cambra catalana el 15 d’abril de 2011. El 13 de gener 
de 2012, diversos líders sindicals van refermar l’aproximació al 
partit de Rivera impulsant una campanya de protesta que convi-
dava els agents dels Mossos d’Esquadra a emprar exclusivament 
la llengua castellana a l’interior de les comissaries i en el tracte 
amb la ciutadania. “És una mesura que va contra el departa-
ment, perquè sabem que no els agradarà absolutament gens”, 
assegurava Castejón aquell dia, en el transcurs d’una tancada 
reivindicativa a la comissaria de la plaça Espanya de Barcelona.

El 5 de novembre de 2014, CCOO va trencar relacions amb 
el SME-CCOO com a conseqüència –segons van explicar en un 
comunicat– d’haver constatat “que no és possible avançar en la 
integració efectiva” i per les “desavinences” en casos com el de 
l’homicidi de Juan Andrés Benítez, la greu lesió ocular causada 
a Ester Quintana, el desallotjament de l’acampada del 15-M a 
la plaça Catalunya o les càrregues policials durant les vagues 
generals. Des d’aquell moment, el SME ha configurat un nou 
espai de representació corporativa en aliança amb el Sindicat 
de Policia de Catalunya (SPC) i el Col·lectiu Autònom de Treba-
lladors-Mossos d’Esquadra (CAT-ME), l’anomenada Trisindical.

A les eleccions sindicals celebrades el 27 de juliol de 2015 –amb 
un 55,77% de participació, prop de 8.770 agents–, la Trisindical 
va aconseguir cinc representants al Consell de la Policia de Cata-
lunya, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-UGT) en va sumar sis 
i un conseller va quedar en mans de la Unió Sindical de la Poli-
cia Autonòmica de Catalunya (USPAC). A aquests consellers de 
l’escala bàsica (agents i caporals), s’hi ha de sumar el conseller 
obtingut pel Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia 
(SEIME), que representa sergents i sotsinspectors; els dos obtin-
guts pel Sindicat de Comandaments del Cos de Mossos d’Esqua-
dra (SICME), que representa inspectors, intendents i comissaris, 
i l’obtingut per l’Associació Professional de Facultatius i Tècnics 
del Cos de Mossos d’Esquadra (AFITCME). Així es completa el 
mapa dels setze representants sindicals del cos.

Assistència jurídica i caixa de resistència
El grau de sindicació de la plantilla, que compta amb 16.869 
agents en actiu, és elevadíssim, per sobre del 80%. El 18 de 
maig, a través del compte de Twitter @GammaGroupPR, es va 
donar a conèixer un atac informàtic al servidor del Sindicat de 
Mossos d’Esquadra, que va suposar la difusió dels noms, els 
cognoms, els telèfons, les adreces i els comptes bancaris de 
5.540 agents que hi haurien estat afiliats en algun moment. El 
nombre d’agents sindicats a SAP-UGT encara és superior. Tot 
agent de policia sap que, a la pràctica, sumar-se a les sigles d’un 
sindicat del cos suposa una protecció davant de qualsevol pro-
cediment penal que s’obri en contra seva per presumptes abu-
sos o males praxis. Protecció jurídica i salarial.

L’endemà de la brutal pallissa que va provocar la mort a Juan 
Andrés Benítez, l’advocat Josep Maria Fuster-Fabra es va despla-
çar a la comissaria del Raval, situada al carrer Nou de la Rambla. 
Era una tarda de diumenge, però el lletrat exfalangista –havia 
militat a Fuerza Nueva i va portar la defensa del general d’Int-
xaurrondo Enrique Rodríguez Galindo– va respondre a les seves 

Continua a la pàgina següent >>>
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Nissagues de pistola i placa
Els vincles familiars directes entre diversos alts comandaments policials suavitzen les aparents tensions entre Mossos 
d’Esquadra, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia espanyol i Guàrdia Urbana de Barcelona

Els germans Verger Sans ocupen –des 
de fa més d’una dècada– càrrecs de 
màxima responsabilitat a la cúpula 
del cos de Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Civil espanyola

L’intendent Hernando i el seu 
germà, que ocupa plaça d’inspector 
(tots dos dins la Guàrdia Urbana de 
Barcelona), són fills d’un comissari 
del Cos Nacional de Policia espanyol

Civil a l’aeroport de Barcelona. L’any 2015, ambdós van quedar 
esquitxats per la investigació de la jutgessa Míriam de Rosa en 
relació amb una trama de corrupció vinculada a prostíbuls. 
Antoni Verger va dirigir una carta a la jutgessa on s’explicava: “Al 
senyor Caballero –presumpte cap de la trama–, el conec des de 
fa un any i, des de fa uns mesos, ha assistit a alguns sopars que 
organitzem des de fa anys diferents comandaments del cos de 
Mossos, Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana”. 
Els germans Verger, finalment, no van ser imputats.

Arran del cas dels prostíbuls, també va transcendir el paren-
tiu entre dos alts comandaments de la Guàrdia Urbana de Bar-
celona. Els germans Agustín i Jesús Hernando –més coneguts 
com a Cuchi i Chuchi– van ser investigats i finalment encausats a 
partir d’unes intervencions telefòniques que es van incorporar 
com a proves de la presumpta comissió d’un delicte de tràfic 
d’influències. El llegat familiar va ser determinant perquè els 
actuals intendent i inspector encarrilessin el seu futur profes-
sional. El pare també es deia Agustín i, durant els anys 70, va 
ser responsable de la comissaria del Cos Nacional de Policia 
espanyola del districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, amb 
despatx on actualment hi ha la seu del districte.

A la ciutat de Barcelona, trobem un altre lligam en l’àm-
bit de les altes esferes policials. Es tracta del matrimoni entre 
Carles Reyner, intendent de mobilitat de la Guàrdia Urbana, 
i Teresa Laplana, intendent dels Mossos al districte de l’Ei-

xample. Segur que, en aquest cas, queda desmentida la mala 
relació històrica entre els dos cossos policials.

Entre els homes del tricorni que també han escalat a la 
policia catalana, destaca Xavier Gàmez, que va passar a ser 
sotscap de la Regió Policial de Girona de manera meteòrica 
i, actualment, és la mà dreta del comissari en cap Josep Lluís 
Trapero. Des del Cos Nacional de Policia espanyola, l’aterratge 
més sonat el van protagonitzar els germans Sergi i Marc Pla. 
El primer es va fer famós per una entrevista amb Jordi Évole, 
durant la qual va assegurar que Gandhi també “hauria pillat” 
si el 27 de maig de 2011 hagués estat a l’acampada indignada 
de la plaça Catalunya de Barcelona, i ara és el comissari de la 
Regió Policial Central amb despatx a Manresa. Marc Pla és un 
dels comandaments de la Brigada Mòbil. El mes gener de 2016, 
Sergi Pla va assistir, envoltat d’elements de l’extrema dreta, 
guàrdies civils i militars, a una missa pronunciada pel polèmic 
capellà de l’Hospitalet de Llobregat Custodio Ballester.

Moltes nissagues de pistola i placa es remunten a dues o tres 
generacions, com és el cas dels germans Verger, però també 
se n’han creat de noves per allò que es diu que el roce hace el 
cariño. Els últims anys, han transcendit matrimonis entre res-
ponsables polítics del Departament d’Interior –incloent-hi un 
cas durant l’etapa Saura– i agents del cos. Un desenllaç nupcial 
que s’ha reproduït entre policies i periodistes especialitzats en 
informació d’Interior.3

Els germans Verger 
(esquerra), els 
germans Hernando 
(centre) i el matrimoni 
Laplana-Reyner (dreta) 
són alguns dels nuclis 
familiars amb més 
poder a la cúpula dels 
cossos policials
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El conseller Espadaler va suspendre 
de sou i feina els vuit agents imputats 
per la mort de Juan Andrés Benítez, 
però, malgrat això, tots ells van 
ingressar la nòmina sencera

El poder dels sindicats policials va 
ser més explícit quan el president 
José Montilla (PSC) va ‘regalar’ 
el Departament d’Interior a 
l’ecosocialista Joan Saura (ICV-EUiA)

obligacions, acordades mitjançant un conveni de col·laboració 
en exclusiva amb el Sindicat de Policia de Catalunya (SPC).

Dins les dependències policials, va poder assessorar els 
agents afiliats al SPC que havien estat involucrats en l’incident 
i que, tres anys més tard, serien condemnats per un delicte 
d’homicidi. Durant dos mesos, el conseller Ramon Espadaler 
va suspendre de sou i feina els vuit agents imputats per la mort, 
però, malgrat això, tots ells van ingressar la nòmina sencera 
dels mesos d’octubre i novembre de 2013. L’argúcia va ser pos-
sible gràcies a la caixa de resistència dels sindicats policials, 
amb la qual es retribueix el 100% de la paga als agents en cas de 
suspensió per part del Departament. Dos exemples concrets de 
la contrapartida que suposa la sindicació policial.

Un ‘lobby’ professionalitzat
Més enllà d’exercir com a mur de protecció del cos d’agents en 
casos controvertits, l’estructura de càrrecs alliberats dels sin-
dicats dels Mossos funciona com un veritable lobby, amb una 
presència sobredimensionada –en relació amb altres àmbits del 
funcionariat– als mitjans de comunicació i en el dia a dia del Par-
lament de Catalunya. Els portaveus David Miquel (SPC), Valentin 
Anadón (SAP-UGT) o Toni Castejón (SME) tenen cadira assegu-
rada als platós de televisió i els estudis de ràdio, no només quan 
es tracta de reivindicacions laborals, sinó també –i especialment– 
en relació amb qualsevol polèmica derivada de les polítiques de 
seguretat del govern català. Al Parlament de Catalunya, es viu 
una situació similar. A les comissions parlamentàries sobre polí-
tiques d’ordre públic o en relació amb la incorporació de les pis-
toles de descàrregues elèctriques, la seva veu es va escoltar per 
triplicat o quadruplicat, a la sala i als passadissos de la cambra.

El seu poder va esdevenir més explícit quan el president José 
Montilla (PSC) va regalar el Departament d’Interior a l’ecosocialista 
Joan Saura (ICV-EUiA). Els sindicats van demostrar tenir més infor-
mació i control de les polítiques de la conselleria que no pas els seus 
responsables polítics. El 6 de maig de 2007, un portaveu sindical va 
filtrar a un periodista que l’endemà s’executaria el desallotjament 
forçós de l’immoble del passeig de Borbó del barri de la Barcelo-
neta conegut amb el nom de Miles de Viviendas. La informació va 
arribar a orelles de les okupes, que es van posar en contacte amb 
el conseller Saura per intentar aconseguir un aplaçament. Saura, 
màxim responsable del Departament d’Interior, va manifestar que 
no tenia coneixement de l’operatiu, tot i que s’havia previst que hi 
participessin més de 200 agents. La intervenció es va suspendre 
després que la informació filtrada es publiqués al portal Indyme-
dia. El desallotjament es va executar tres setmanes després. El 6 
de juny d’aquell any la Via Laietana va ser escenari d’una marxa de 
mossos d’esquadra contra Joan Saura al crit de: “Bote, bote, bote, 
okupa quien no bote”. Aquell dia, alguns dels manifestants van 
intentar retirar una pancarta crítica amb les actuacions policials 
que hi havia penjada a la façana de la seu de la CGT.3

>>> Ve de la pàgina anterior

La marxa sindical del 
6 de juny de 2007 
va comptar amb una 
contraprotesta al 
costat de la plaça de 
Sant Jaume
 / TONI ARNAU

Encenent la xarxa
A través del perfil oficial del SME, s’han difós opinions a 
la xarxa que han generat fortes polèmiques. La nit que el 
Canal 33 emetia el documental ‘Ciutat Morta’, van piular: 
“Bona nit per anar al cinema. Tot i que si us agrada la fan-
tasia amb C33 teniu prou”. Nombrosos agents antidistur-
bis dels Mossos i la GUB també utilitzen perfils anònims 
des d’on difonen missatges insultants o amenaçadors. 
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L’1 de desembre, el jutjat d’instrucció número 22 de Barce-
lona havia convocat la vista oral del judici contra el regi-
dor Josep Garganté (CUP-Capgirem) i l’activista de Tras la 

Manta Esteban Yanischevsky per un presumpte delicte de coac-
cions. La sorpresa va arribar quan el doctor Jose Luís Lage, que 
segons la Guàrdia Urbana havia presentat denúncia contra amb-
dós, va negar la major i va assegurar: “No sóc conscient d’haver 
presentat mai una denúncia, no tinc cap interès a seguir aquest 
judici”. Garganté i Yanischevsky van quedar absolts automàtica-
ment. Els fets jutjats es remunten al 23 de març de 2016, quan 
un venedor ambulant que fugia d’un grup d’agents de paisà de 
la Guàrdia Urbana va caure escales avall de l’estació de metro 
de Drassanes. “He caigut per les escales perquè em perseguia la 
policia, perquè hi va haver empentes de la policia”, va manifes-
tar Modou Bah mentre s’esperava al vestíbul del centre sanitari 
Peracamps. L’origen de la lesió, segons va denunciar l’afectat, no 
es va fer constar a l’informe mèdic i, per això, Garganté i Yanisc-
hevsky reclamaven incorporar-ho al document.

A les portes de la Ciutat de la Justícia, una concentració 
dels sindicats SAPOL i CSIF va intentar boicotejar la compa-
reixença del regidor cupaire davant dels mitjans de comuni-
cació. Cal recordar que SAPOL és el sindicat majoritari a les 
comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb un 63% 
dels vots a la comissaria de Ciutat Vella, un 81% a Horta-Gui-
nardó o un 42% al macrorecinte policial de la Zona Franca. 
Les persones convocades per Tras la Manta i la CUP es van 
encarar als sindicalistes corporatius, motiu pel qual es va pro-
duir una topada tensa amb cops, empentes i insults creuats.

Dues generacions De la Fuente
Entre els guàrdies urbans concentrats, alguns d’ells amb la cara 
tapada, destacava la presència d’un conegut líder de l’extrema 
dreta, Jordi de la Fuente. El seu nom real és Jorge Alberto de la 
Fuente Miró i el dia dels fets vestia un mocador palestí i una sive-
lla de cinturó amb el logo de ZeroZetaAlfa –grup musical de RAC, 
Rock Against Comunism–, la banda oficial del centre social neofei-

J.R.
@albertmartnez

Metàstasi reaccionària a la 
Guàrdia Urbana de Barcelona
El boicot dels sindicats SAPOL i CSIF a una roda de premsa del regidor Josep Garganté ha fet rememorar altres 
episodis controvertits viscuts al llarg dels últims quaranta anys d’història del cos policial 

El pare de Jordi De la Fuente va ser 
expulsat de la policia municipal 
abans dels Jocs Olímpics de 1992, en 
el marc d’una purga d’agents instada 
per l’alcalde Pasqual Maragall

xista Casa Pound, amb seu a Roma. També lluïa un pin amb la ban-
dera espanyola. De la Fuente va liderar el Movimiento Social Repu-
blicano durant una dècada i, actualment, milita a Plataforma per 
Catalunya. “Como hijo de @Barcelona_GUB y como català, ergo 
español, asistiré a dar apoyo. Nuestra bandera une, no separa 
#TodosConJuanjo”, anunciava De la Fuente mitjançant un tuit en 
relació amb una concentració de solidaritat amb un guàrdia urbà 
expedientat per dur un braçalet amb la bandera espanyola mentre 
patrullava celebrada el 8 de novembre a Barcelona.

Jordi de la Fuente i el seu pare treballen o han treballat al cos 
policial barceloní? No és el cas del primer, però sí el del pro-
genitor. Desiderio de la Fuente Domínguez ocupava un càrrec 
de responsabilitat al Servei d’Informació Interior de la Guàrdia 
Urbana postfranquista. El seu superior jeràrquic era Fulgencio 
Ros, que l’any 1985 va disparar un tret al cap a un indigent de 
nacionalitat marroquina que li volia prendre un grapat d’amet-
lles de la taula d’un bar de la plaça Reial. Nour Abdelonahid va 
quedar paraplègic, condemnat a moure’s en cadira de rodes. 
Miraculosament, va salvar la vida. L’homicida frustrat va ser 
condemnat a vuit anys de presó. Ros i De la Fuente estaven 
integrats al sindicat que aleshores es coneixia com l’Agrupa-
ción 45. De la Fuente pare va ser expulsat del cos abans dels 
Jocs Olímpics de 1992, en el marc d’una purga d’agents instada 
per l’alcalde Pasqual Maragall, que els acusava d’emprar l’accés 
a informació reservada com a eina per coaccionar els càrrecs 
electes del consistori. Els anys 2006, 2007 i 2010, Desiderio i 
Jordi van aparèixer a les llistes de la candidatura del Movimi-
ento Social Republicano –grupuscle d’extrema dreta– a les elec-
cions del Parlament de Catalunya, del Parlament Europeu i de 
l’Ajuntament de Tarragona, respectivament.

Integració de falangistes
La defenestració de Desiderio de la Fuente dins la policia muni-
cipal va coincidir amb l’etapa de Julian Delgado al capdavant del 
cos, un personatge que també va protagonitzar un episodi tèr-
bol. El superintendent Delgado va ser detingut l’any 1995 com 

a presumpte autor d’un delicte de falsificació en col·laboració 
amb el subhastador i militant d’extrema dreta Alberto Royuela. 
Delgado, exoficial de l’exèrcit i integrat al Cos Nacional de Poli-
cia espanyol durant quinze anys, va arribar a l’Ajuntament de 
Barcelona de la mà de Narcís Serra. Va ser terminantment ces-
sat i, durant anys, va estar en situació de crida i cerca judicial. 
Una investigació acurada del Servei d’Assumptes Interns va 
demostrar que Delgado havia filtrat a Royuela un document del 
padró municipal, que el subhastador va utilitzar per falsificar 
l’herència d’una dona morta i apropiar-se il·legalment de 50 
milions de pessetes. Royuela havia estat secretari general de 
la guàrdia del generalísimo Franco i va ser detingut per la seva 
presumpta participació a l’atemptat mortal contra el setmanari 
El Papus. El seu fill Santiago Royuela va militar a les joventuts 
d’Alianza para la Unidad Nacional i va ser detingut l’any 2001 
per l’atemptat frustrat amb explosius contra les Cotxeres de 
Sants –l’artefacte els va esclatar a les mans– perpetrat la vigília 
d’un concert de Fermin Muguruza en solidaritat amb els presos 
polítics de Catalunya i el País Basc. Entre la resta de falangistes 
amb currículum delictiu que van aconseguir uniforme i placa 
de la Guàrdia Urbana, destaquen Francisco Javier Cañadillas i 
Manuel Arrocha, jutjats i condemnats per protagonitzar greus 
episodis de coaccions, lesions i amenaces contra formacions 
polítiques i representants electes de la transició democràtica. 
Posteriorment, ambdós s’enquadrarien a l’estructura sindical 
de la policia municipal del govern Maragall.3

El portaveu del SAPOL 
i un agent encaputxat 
escridassen el regidor 
Josep Garganté
 / ÀNGEL GARCIA

Jordi de la Fuente,
fill de l’exguàrdia urbà 

Desiderio de la Fuente, 
en una concentració 

sindical a  la Ciutat de 
la Justícia 

/ ÀNGEL GARCIA
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L’ombra allargada
de les energètiques

És hivern, la temperatura baixa, les factures de subministraments es disparen. Mentre la pobresa 
energètica va afectar més de 511.000 persones el 2015 a Catalunya, les empreses han continuat 
ingressant beneficis milionaris i incomplint la llei que les obliga a garantir aigua, llum i gas a les 

llars vulnerables. Amb tot, les administracions han començat a tramitar expedients sancionadors

Passar fred, no encendre els llums o procurar posar menys 
rentadores són alguns dels esforços que va fer Carmen 
González per reduir, per tots els mitjans, les factures de 

subministraments que arribaven a casa seva, al barri Espron-
ceda de Sabadell. Pràcticament sense ingressos i amb dos fills a 
càrrec, no es tracta, ni de bon tros, d’un cas aïllat. Alguns són 
visibles perquè afecten persones organitzades a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica (APE), però d’altres queden tancats amb clau dins 
les llars i es pateixen en silenci. A més de gent com la Carmen, 
a qui Gas Natural Fenosa va tallar la llum fa un any i mig, hi ha 
un nombre indefinit de persones que fan malabars per arribar 
a final de mes i, de totes aquestes, és una incògnita quantes 
acaben punxant els subministraments.

Per fer un mapa real de la pobresa energètica, caldria fer una 
diagnosi des de l’administració pública que tingués en compte 
els ingressos de cada llar i els perfils de les persones que la com-
ponen, el consum ideal per garantir un benestar energètic i, no 
menys important, l’eficiència energètica dels edificis. A Saba-
dell, apunta Josep Maria Mora de l’APE, molts casos detectats 
afecten persones en situació d’exclusió residencial, que estan 
ocupant. Tot i així, Xavier Pallarès, també de l’Aliança, insisteix 
que els perfils són diversos i que afecten especialment les per-
sones malaltes, la gent gran i les llars amb criatures.

La pobresa energètica s’estén com una taca d’oli. Només a 
Catalunya, l’Idescat apunta que, el 2015, més de 511.000 persones 

Gemma Garcia / Anna Celma
@gemma_g_fabrega / @Acelmamelero

Sandra L. F.
Barcelona
Les empreses energètiques 
s’estan lucrant dels pobres, 
cal imposar sancions 
immediatament per frenar 
aquesta massacre

Carmen González
Sabadell
Jo vull arribar a un acord, 
però dins de les meves 
possibilitats. Si no tinc 
gairebé per menjar,
com he de pagar?

tenien problemes per pagar els subministraments i l’Observatori 
DESC assenyala que, segons dades de les mateixes companyies, 
161.000 van patir talls. En quatre anys, Càritas ha multiplicat per 
cinc les famílies ateses amb ajudes per pagar factures.

Desconeixement dels drets
De totes maneres, mentre no hi hagi un diagnòstic acurat, 
l’abast de la problemàtica romandrà a la penombra. La majoria 
de gent afectada, asseguren des de l’APE, no s’atreveix a fer 
una denúncia pública de la seva situació o desconeix els drets 
que pot exigir, concretament, des de l’entrada en vigor de la llei 
24/2015 l’agost de l’any passat. Tot i que el Tribunal Constituci-
onal va suspendre alguns articles sobre emergència habitacio-
nal, la part de pobresa energètica continua intacta: instaura el 
criteri de precaució, que estipula que, abans de fer efectiu un 
tall, les empreses d’energia han de consultar els serveis socials 
i, si la família es troba en situació de vulnerabilitat, li han de 
garantir els subministraments.

Però la llei no sempre es compleix. El cas més flagrant és el de 
la dona de 81 anys de Reus que va morir en un incendi provocat 
per una espelma; feia dos mesos que no tenia llum. “Si es com-
plís l’obligació d’informació, tant de les subministradores com 
del govern català, moltes persones podrien saber quines opcions 
tenen davant d’una situació de vulnerabilitat energètica”, explica 
Pallarès. L’APE, la PAH i un ampli ventall d’entitats del tercer 
sector insisteixen a denunciar-ho. En coordinació amb diverses 

ciutats, el 2 de desembre passat, van empaperar les seus de Gas 
Natural i d’Endesa a Barcelona per exigir el compliment de la llei 
i van acusar les empreses de jugar amb les vides de les persones 
per aconseguir beneficis econòmics. Només el 2015, Gas Natural 
va guanyar 1.502 milions d’euros, Endesa 1.090 i Agbar 120.

“Fins que no em va ajudar la PAH, no era conscient dels 
meus drets”, explica Sandra L.F. “Les empreses es cuiden molt 
de no donar-nos cap mena d’informació o de recurs en cas de 
no poder assumir les factures”. El 2014, abans de l’entrada en 
vigor de la llei i amb dos fills a càrrec –un d’ells major d’edat 
però amb diversitat funcional cognitiva–, ja va estar vint dies 
sense llum ni aigua en ple hivern.

Sandra s’havia vist forçada a canviar de domicili per una 
situació de violència de gènere i assetjament. Tot plegat, 
sumat a la seva situació d’irregularitat administrativa, li ha 
impossibilitat trobar una feina estable. “Hi ha moments en 
què les situacions de vulnerabilitat s’acumulen i, sola, ja no 
te’n pots sortir”, relata. Va aturar el primer desnonament i va 
aconseguir que els serveis socials li assignessin un pis d’emer-
gència, en cessió temporal d’ús, per 90 euros mensuals. “Tinc 
una ajuda de 426 euros, però, al principi, en aquest segon 
pis, les factures de subministraments rondaven els 200 euros 
bimensuals, era inassumible”. Gràcies a la llei 24/2015, ara paga 
50 euros al mes. “Si es fes universal el seu compliment, salvaria 
moltes vides i evitaria molt de patiment. Les empreses energèti-
ques cometen assassinats encoberts”, sentencia Sandra. En tot 

““ ““
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Venesa Ceal
Sabadell
Vaig tenir problemes amb 
els subministraments i vam 
haver de fer una acció amb 
la PAH. Ara, demanaré un bo 
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cas, hi ha un debat de fons sobre el model energètic, un sector 
estratègic que actualment està en mans d’un grup reduït d’em-
preses privades. Per a l’APE, no és ètic ni hauria de ser possible 
lucrar-se amb necessitats bàsiques com l’aigua, la llum, el gas i 
també l’habitatge.

Un informe de l’Observatori del Deute en la Globalització 
(ODG) ja quantificava que, des de la liberalització del sector 
energètic el 1998 fins el 2013, a través de les factures, s’han pagat 
entre 81.709 i 103.892 milions d’euros “il·legítims” (actualitzant 
el valor del diner). Alfons Pérez de la Xarxa per la Sobirania 
Energètica concreta que els “imports il·legítims” que es factu-
ren a les llars inclouen moratòria nuclear, pagament del dèficit 
de tarifa i costos de transició del carbó, entre altres. Per a Pérez, 
les factures res o molt poc tenen a veure amb el propi servei i 
producció d’energia: “les elèctriques hi bolquen un munt de 
despeses i la factura ha esdevingut un calaix de sastre”.

La Xarxa proposa canviar els actors del model energètic i des-
centralitzar-lo, transitar cap a la producció distribuïda i conferir 
més capacitat i autonomia a escala local: “creiem que la remuni-
cipalització i la relocalització de l’energia és molt transformadora 
perquè apropa la producció i la gestió a la ciutadania”.

Sancions per incomplir la llei
L’Ajuntament de Sabadell ha estat el primer a iniciar proces-
sos sancionadors a dues de les principals companyies del que 
es coneix com l’oligopoli elèctric a Catalunya, Gas Natural i 

Endesa, per l’incompliment de la llei 24/2015. Després d’estu-
diar els casos, han obert divuit expedients que, en total, recu-
llen 203 talls indeguts, en la majoria dels quals la companyia 
no va complir el criteri de precaució. Davant d’aquestes xifres, 
el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernández, parla d’una mala 
pràctica reiterada que, segons estipula el Codi de consum, pot 
implicar sancions d’entre 10.000 i 100.000 euros.

A Barcelona, asseguren que estan revisant un total de 2.000 
casos susceptibles de ser constitutius d’infraccions. Fruit d’això, 
la gerència de Drets Socials ja ha imposat una primera sanció a 
Endesa per valor de 7.000 euros, que l’empresa ha recorregut. 
Així mateix, s’han incoat 31 expedients sancionadors més en con-
tra d’altres empreses de subministraments de serveis essencials.

A més dels municipis, la Generalitat també té competències per 
obrir expedients i, des del departament de premsa d’Empresa i 
Coneixement, asseguren que s’han imposat 57 sancions amb la llei 
en marxa i s’han evitat 38.777 talls de subministraments. Sigui com 
sigui, les sancions queden curtes per a l’APE, ja que “les empreses 
segueixen causant problemàtiques a les afectades, assetgen les 
llars i no donen la informació necessària”, explica Pallarès.

Gas Natural, que actualment té 1,7 milions de clientes de gas 
i més de 407.000 d’electricitat a Catalunya, ha assegurat a la 
Directa que, “avui dia –7 de desembre–, cap ajuntament català 
li ha imposat sanció”. Sobre el terreny, l’empresa només reco-

Continua a la pàgina següent >>>

““
Acció de la PAH i l’APE 
el 2 de desembre a la 
seu de Gas Natural, 
ubicada al passeig 
Marítim de Barcelona
 / VICTOR SERRI

/ DAVID MOYA
ESTEL·LA MARCOS
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neix un total de 9.211 “clients vulnerables” a 419 municipis, 
però assegura que ha arribat a acords i convenis per protegir el 
90% d’aquesta gent i ha desenvolupat activament un canal de 
comunicació directa amb els serveis socials municipals. Però, si 
el canal de comunicació i els mecanismes de la llei s’haguessin 
aplicat, Rosa, la dona reusenca, no hauria mort a causa d’un 
incendi amb una espelma.

L’origen dels focs, dada significativa
El departament de premsa dels Bombers de la Generalitat de 
Catalunya ha explicat a la Directa que, als informes d’incendis 
urbans, “no han d’indicar la causa probable del foc, sinó que això 
queda en mans de la investigació policial o de les assegurado-
res”. Però, ara, el sindicat de Bombers de la UGT ha demanat que 
sigui obligatori consignar aquesta informació perquè ajudaria a 
visibilitzar la pobresa energètica. Segons els portaveus sindicals 
de CATAC, UGT i CCOO, l’any 2014, el 70% de les víctimes mor-
tals eren atribuïbles, directament o indirecta, a la pobresa. L’any 
2015, hi va haver tretze víctimes mortals en incendis a la llar i els 
casos d’intoxicació per manca de manteniment o manipulació 
dels aparells de subministraments van augmentar un 20%.

Com a conseqüència de la pobresa energètica, no només es 
produeixen accidents, adverteix Xavier Pallarès, sinó que, en mol-
tes ocasions, l’estat de salut, físic i mental, se’n ressent greument. 
Abans d’arribar al tall, hi ha molta gent que passa fred a l’hivern i 
calor a l’estiu. A Catalunya, segons dades de l’any 2015 de l’Insti-
tut Nacional d’Estadística (INE), és el 8,7% de la població, quan el 
2008 era un 5%. Al País Valencià, ha augmentat del 9% al 16,3% i, 
a les Illes Balears, del 5,6% al 7,4%. Més enllà de les fronteres, es 
tracta d’un fenomen global que, als països empobrits, afecta 1.300 
milions de persones, que no tenen garantit l’accés a l’energia.

Els números no quadren: puja l’energia mentre cau el poder 
adquisitiu de la població. Si des de l’esclat de la crisi el rebut de 
la llum ha augmentat un 70%, l’aigua un 60% i el gas un 31%, els 
ingressos de les llars per a la subsistència s’han desplomat un 9%.

El cas de la sabadellenca Carmen González n’és una evi-
dència. Paga un lloguer social de 135 euros en un pis d’Adigsa, 
però, en part per motius de salut, no té una feina estable. 
Pràcticament sense ingressos, li arribaven unes factures de 
llum de 200 euros que no podia assumir. Mentre CASSA, la 
companyia d’aigua a Sabadell, participada d’Agbar, li va con-
cedir una moratòria d’un any, Gas Natural li va tallar la llum. 
Des d’aleshores, la té punxada: “Passàvem fred i em sabia greu 
pels meus fills. Els subministraments són una necessitat, però 
els han convertit en un luxe”, denuncia.

Amb el suport de l’APE, va posar reclamacions i, en diver-
ses ocasions, va visitar la companyia a Barcelona. “Jo vull 

Ve de la pàgina anterior >>>
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L’Ajuntament de Sabadell ha estat 
el primer a iniciar processos 

sancionadors contra Gas Naural i 
Endesa per l’incompliment de la 

llei 24/2015

arribar a un acord, però dins de les meves possibilitats. Si gai-
rebé no tinc res per menjar, com he de pagar?”, es pregunta. 
González recorda que, durant una temporada, Gas Natural la 
trucava fins a tres cops al dia i va arribar a amenaçar-la de 
demandar-la i a advertir-la que, llavors, també hauria de fer 
front a les costes judicials.

Qui assumeix el deute?
Actualment, hi ha una pugna entre les administracions i les 
empreses per determinar qui paga el deute acumulat de les famí-
lies en situació vulnerable. A Venesa Ceal Manenti, li van tallar 
el gas el 2015, segons la companyia, per un deute pendent, al 
qual s’hi ha afegit un deute de llum. Després de lluitar perquè li 
reposessin els subministraments, fa unes setmanes que viu en un 
pis social i està tramitant el bo social per pagar l’aigua, la llum i 
el gas en funció de les seves possibilitats. Carmen, per exemple, 
deu més de 200 euros de gas i 600 de llum.

La regidora de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, ha 
advertit que l’Ajuntament deixarà de pagar el deute de les 
famílies per impagament de les factures energètiques si les 
subministradores no se’n corresponsabilitzen. Per al regidor 
d’Acció Social sabadellenc, la llei planteja un canvi de para-
digma: les empreses que gestionen serveis essencials han de 
tenir un fons per poder respondre davant d’aquests casos i, 
per tant, ho haurien d’assumir: “El poder del capital no està 
acostumat que el marqui la política”.

Sobre el paper, l’article 6 de la llei estableix que les admi-
nistracions públiques han de signar els acords o els conve-
nis necessaris amb les companyies de subministraments per 
garantir la concessió d’ajuts a fons perdut a les persones i les 
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o bé 
l’aplicació de descomptes molt notables en el cost dels con-
sums mínims. Els convenis, per a l’APE, haurien d’establir que 
les subministradores assumissin el deute, ja que els seus bene-
ficis anuals podrien cobrir sobradament els casos existents.

Però, a més, Xavier Pallarès argumenta que, a llarg termini, 
caldria introduir descomptes significatius en el preu dels sub-
ministraments mitjançant una auditoria de producció, que, 
en primer lloc, demostri el cost real de proveir d’aigua, llum i 
gas. “Actualment, estem parlant d’un deute no legítim perquè 
és totalment opac i el funcionament de les tarifes energèti-
ques és incomprensible”, denuncia.

Després, per a l’APE, caldrà assegurar que el consum es 
garanteix universalment, preferiblement des d’empreses de 
titularitat pública, però amb la mateixa obligació de compli-
ment per part de les privades; evitar la punxada de subminis-
traments per evitar riscos de mal funcionament o accidents 
a les llars, i, finalment, assegurar tarifes socials adaptades 
a les situacions econòmiques de cada cas i que tan sols es 
comtempli destinar el 10% dels ingressos a pagar subminis-
traments. De fet, diversos municipis ja s’estan plantejant 
remunicipalitzar els serveis.

Per ara, la Generalitat és qui paga el deute acumulat a les 
empreses a través d’un fons d’1,2 milions (entre 2015 i 2016), 
més 3,8 milions provinents d’un conveni amb l’Associació Cata-
lana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Per 
al 2017, s’han anunciat un total de 10 milions.

Tanmateix, les empreses han decidit contraatacar. A Bar-
celona, la patronal del sector elèctric Unesa, integrada per 
Gas Natural, Endesa, Iberdrola, Viesgo i EDP, ha presentat un 
recurs contra la instrucció de l’Ajuntament que pretén facili-
tar l’aplicació de l’apartat sobre pobresa energètica de la llei. 
Caldrà veure si les empreses acaten les sancions, si l’adminis-
tració exerceix un control real per garantir l’aplicació de la 
normativa i si, finalment, s’acaben garantint drets bàsics com 
l’aigua, el gas i la llum a tothom.3

Acció de la PAH i l’APE 
el 2 de desembre a la 

seu de Gas Natural, 
ubicada al passeig 

Marítim de Barcelona
 / VICTOR SERRI
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Frenar el comptador
per arribar a final de mes
Avui dia, tenir feina no garanteix poder afrontar el cost dels subministraments. Milers de famíles es veuen abocades a 
‘punxar’ la llum quan ja no poden pagar les factures o a posar topalls als comptadors per rebaixar-ne l’import

Davant la manca de respostes, sovint, hi ha persones que 
acaben punxant la llum o manipulant els comptadors 
per registrar consums inferiors als reals. Les xifres no 

són clares: mentre Endesa no ha contestat a la Directa, Gas 
Natural assegura que no disposa de xifres i Aigües de Barce-
lona parla de 5.000 situacions de frau, que comprenen casuís-
tiques molt diverses i ascendeixen a 8.000 si sumen totes 
les empreses del grup. En contraposició, però, l’empresa ha 
assegurat que garanteix el subministrament d’aigua a tothom 
que ho necessiti i no pugui fer front al pagament per motius 
econòmics. I com es pot fer front a una factura de llum de 100 
euros mensuals a l’hivern si es paga un lloguer de prop de 800 
euros –renda mitjana calculada per la Generalitat a Barcelona– 
i s’arriba a cobrar un sou de 1.370 euros bruts –l’establert com 
a freqüent estadísticament?

Quan els números no quadren 
En Jordi, un veí de Tordera que pateix pobresa energètica 
des d’abans de l’entrada en vigor de la llei, ha aconseguit aco-
llir-s’hi. Fa cinc anys, va començar a tenir problemes per assu-
mir les factures i, el 2012, Endesa li va tallar la llum. L’ha tingut 
punxada i, mentrestant, ha fet les gestions per acreditar la seva 
situació de vulnerabilitat econòmica. Fa ben poc, l’empresa li 
ha hagut de restablir el subministrament.

Però tenir l’electricitat punxada no salva dels talls. Recent-
ment, Carmen González es va tornar a quedar a les fosques per-
què van passar els tècnics i van tocar el comptador; i Jordi va 
estar sense llum des del mes de maig fins al novembre: “Ja tenia 

G.G. / A.C.
@gemma_g_fabrega / @Acelmamelero
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preparada una estufa de llenya per escalfar-me si arribava el 
fred”, reconeix. “Sóc conscient del risc d’encendre un foc en un 
pis, on poden passar desgràcies, però, davant la manca d’alter-
natives, estava decidit a fer el que fos necessari per continuar 
vivint a casa”. En cap cas s’hauria d’haver arribat a aquesta situ-
ació, ja que els serveis socials preveien ajudar les famílies vul-
nerables a fer front als pagaments de subministraments bàsics.

Una altra veïna de Barcelona, que prefereix conservar el seu 
anonimat, considera que “els preus són inacceptables”. Cobra 
1.400 euros al mes i paga 500 euros de lloguer per un àtic amb 
molt mal aïllament, on viu sola. Li resultava complicat assumir 
les factures i va decidir posar un topall al comptador d’Endesa. 
De 100 euros al mes, ha passat a pagar-ne 30. Una parella de 
l’Hospitalet de Llobregat també té el comptador d’Endesa mani-
pulat perquè considera que “el preu és abusiu”, tot i que els dos  
treballen. Feta la llei, feta la trampa. Aquest trucatge dels apa-
rells, avui dia, també és possible amb els comptadors digitals, 
que, de mica en mica, es van generalitzant.

A Piera, l’Anoia, hi viu una dona de 53 anys que no pot assu-
mir les factures. Té una filla amb diversitat funcional i està deli-
cada de salut. Tot i així, només percep 510 euros d’invalidesa i 
uns altres 510 per tenir la filla a càrrec. Quan resta el lloguer de 
500 euros i els 200 que li costa el centre de dia, es pregunta: 
“Com mengem si paguem la llum?”. Li arribaven factures de 
més de 90 euros mensuals, tot i que no té rentaplats ni calefac-
ció. Va intentar parlar amb Endesa per negociar, però, davant 
la manca de resposta, va punxar la llum per poder viure i ara 
arrossega un deute amb la companyia.3

“Sóc conscient del risc d’encendre 
un foc en un pis, on poden passar 
desgràcies, però, davant la manca 
d’alternatives, estava decidit a fer el 
que fos necessari”, explica en Jordi 

Una veïna de Piera va intentar 
negociar amb Endesa, però, davant la 
manca de resposta, va punxar la llum 
per poder viure i ara arrossega un 
deute amb la companyia
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En aquesta plaça on som, cada 11 de setembre des 
de 1986, es fa un homenatge a la figura de Salvador 
Allende. Durant l’acte, s’acostuma a llegir el que fou 

el seu darrer discurs des del Palau de la Moneda, aquell 
que clou dient que té “la certeza que, por lo menos, habrá 
una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la 
traición”. Què t’evoquen, avui, aquestes paraules?
Jo crec que aquest discurs de Salvador Allende és el moment 
més poètic i més lúcid de tota la seva trajectòria. I també, és 
clar, el més generós. Cal no oblidar –tot i que aquest fet molesti 
a molta gent– que, aquell 11 de setembre de 1973, Allende resis-
teix l’atac al Palau de la Moneda gairebé sol. Ja fa una pila d’anys, 
vaig fer un documental on explicava que només un grapat d’ho-
mes havien estat al costat del president en aquells moments 
crucials. Això no va ser ben rebut per la seva família ni pel Partit 
Socialista de Xile. Tanmateix, el fet és cert. A Santiago, la resis-
tència contra el cop de Pinochet va ser molt precària. Al Palau 
de la Moneda, només van poder aguantar unes poques hores i, 
a la ciutat, la resistència no va durar més d’un dia.

Tenint en compte la força de les organitzacions popu-
lars xilenes, com s’explica la poca resistència que va 
trobar el cop?
En aquell moment, el Partit Comunista de Xile va abandonar 
completament el govern. Van arribar a dir que ells només pas-
sarien a l’acció si els militars tancaven el Congrés, com si no 
fos prou que estiguessin bombardejant el Palau de la Moneda 
o les fàbriques. Això va ser una traïció. No només a un pro-
jecte polític, sinó també a la persona que l’havia encapçalat. 
Allende era conscient d’aquesta falta de suport i tenia por que 
hi hagués una gran massacre als carrers. És per això que ell 

mateix crida els treballadors a no resistir. Per altra banda, 
malgrat la lucidesa amb què analitza la situació, té el somni, 
l’expectativa, que les morts no seran en va, que hi haurà un 
moment en què “se abrirán las grandes alamedas por donde 
pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”, com 
diu al seu darrer discurs. Tristament, però, avui dia, encara no 
s’han obert aquestes grandes alamedas.

T’he sentit explicar que el bombardeig sobre el Palau de 
la Moneda tenia un component de posada en escena, que 
l’espectacularitat de les imatges era buscada...
Sí. Podem dir que el de Xile va ser el primer cop d’estat medià-
tic. La imatge del Palau de la Moneda en flames es va veure a tot 
el món i va tenir un gran impacte. L’any 2003, vaig entrevistar 
el general Ballerino, mà dreta de Pinochet i figura clau de la 
transició xilena, i li vaig preguntar, 30 anys després dels fets, si 
el bombardeig havia estat necessari. Ell em va respondre que 
sí, que el bombardeig era necessari perquè tenia un component 
simbòlic. Les bombes sobre la Moneda eren la representació 
que la república i la democràcia xilena mai més no tornarien 
a ser el mateix. Aquell 11 de setembre va morir un tipus de 
democràcia i un tipus de república. No només a Xile, sinó a tot 
el món. I tot això va ser escenificat amb unes imatges que, de 
manera semblant a les de les torres bessones de Nova York, no 
hem parat de veure durant els darrers 40 anys. I, cada vegada 
que veiem les imatges del bombardeig, ens reforcen la idea que 
existeix un poder capaç d’esclafar la democràcia.

Quin era l’objectiu dels sectors socials que preparen i do-
nen suport al cop?
L’objectiu era liquidar un model de país i fer-ne un de nou, que 

Nancy Guzmán, periodista i escriptora

“La doctrina del terrorisme funciona, 
com va funcionar la doctrina 

de la seguretat nacional”

Ens trobem amb la periodista i historia-
dora xilena Nancy Guzmán a la plaça 
de Salvador Allende, a tocar del san-
tuari de la Mare de Déu del Coll de Bar-
celona. Mentre passegem per les cases 
baixes de la falda del turó del Carmel, 
Guzmán recorda la seva tornada a Xile, 
l’any 1998, després d’onze anys d’exili 
a Colòmbia. Ens explica la seva feina 
com a periodista de mitjans comunita-
ris al barri de La Legua, antic bastió de 
l’esquerra convertit en un barri estig-
matitzat pel narcotràfic i la delinqüèn-
cia per obra i gràcia de la dictadura de 
Pinochet. Recorda, també, la seva anti-
ga militància al Front d’Estudiants Re-
volucionaris –l’organització estudiantil 
xilena vinculada al Moviment d’Esque-
rra Revolucionària (MIR)–, la il·lusió 
que empenyia el jovent llatinoamericà 
d’aquells intensos anys seixanta i, ine-
vitablement, acabem parlant de l’11 de 
setembre de 1973.

Marc Iglesias
@la_directa

Directa 421 14 de desembre de 2016
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Cal no oblidar –tot i que aquest fet 
molesti a molta gent– que, aquell 
11 de setembre de 1973, Salvador 
Allende resisteix l’atac al Palau de la 
Moneda gairebé en solitari

Es volia reforçar la idea que el 
socialisme implicava decreixement 
econòmic, crisi social i violència. 
Així s’aconseguia justificar que era 
necessari substituir-lo pel capitalisme

“

“
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és el que encara tenim avui, basat en el neoliberalisme. El cop 
de Xile es produeix en un context de crisi mundial del sistema 
capitalista. El capitalisme, encapçalat pels Estats Units, necessi-
tava rearticular-se i Xile era el país ideal per començar aquesta 
nova etapa. En primer lloc, perquè es llançava el missatge al 
món que l’experiment d’Allende i el socialisme en general eren 
un fracàs. Es volia reforçar la idea que el socialisme implicava 
decreixement econòmic, crisi social i, en última instància, vio-
lència. Així s’aconseguia justificar que era necessari tallar-lo 
d’arrel i substituir-lo per un model capitalista que comportaria 
ordre, estabilitat, creixement i consum. En aquest sentit, es pot 
afirmar que la caiguda del mur comença a Xile.

Aquesta necessitat del capitalisme d’acabar amb models 
alternatius té a veure amb el que està passant avui dia a 
països com el Brasil, l’Argentina o Veneçuela?
Jo crec que el capitalisme cada cert temps necessita refundar-se 
i, avui, necessita concentrar més i més la riquesa i mantenir una 
part més gran de la població al marge dels recursos. El que estem 
vivint ara són els nous models de cop d’estat. L’Amèrica Llatina 
ja va ser castigada, adoctrinada i sotmesa. Avui, per tant, ja no hi 
ha una esquerra revolucionària i no cal fer cops com el de Xile al 
73. El que s’aplica actualment és un nou model en què els líders 
tenen tots els atributs del neoliberalisme: joventut, energia, sim-
patia, pertinença a una classe social d’èxit… Ho podem veure en 
la manera de parlar, de vestir… Macri en seria un bon exemple. 
Per altra banda, avui, el joc violent continua i es practica a l’Ori-
ent Mitjà, a l’Àsia… El terrorisme juga un paper clau en aquest 
procés. A Xile, la gent no en sap res, de les darreres vagues mas-
sives que s’han fet a França; en canvi, saben perfectament el que 
va passar als atemptats de Charlie Hebdo o a la discoteca Bata-

clan. La doctrina del terrorisme funciona de la mateixa manera 
que va funcionar la doctrina de la seguretat nacional. Aleshores, 
qualsevol ciutadà amb determinades característiques era un sub-
versiu i, per tant, mereixia la presó, la tortura i la mort. Avui, 
qualsevol ciutadà amb determinades característiques és terro-
rista i, per tant, mereix exactament el mateix.

Tornant al Xile dels anys setanta, quin paper va jugar la 
repressió en la imposició del nou model econòmic?
Per aconseguir imposar el model neoliberal, la dictadura va 
desmuntar tot l’esquelet econòmic, tot el teixit social i polí-
tic xilè. Es va eliminar físicament els sindicalistes, els estudi-
ants, els dirigents de barri, camperols, polítics... Aquest nou 
país s’imposa per la via del terror. És la por la que fa que els 
ciutadans acabin acceptant submisament aquest nou model, 
que l’acabin interioritzant i que esdevingui part de la seva vida 
quotidiana. El que es va fer és instaurar un sistema pervers 
de repressió basat en els centres de tortura, on els subjectes 
viuen una experiència concentracionària, és a dir, un procés 
de degradació física i moral. Els centres de detenció clandes-
tins estan concebuts precisament per això, la gent és privada de 
tots els seus sentits, no pots veure-hi, no pots moure’t, no pots 
tocar els teus companys. Es priva la gent fins i tot de les seves 
necessitats orgàniques bàsiques, de la mínima higiene. Et con-
verteixen en una cosa sotmesa, a més, a l’arbitri d’unes persones 
armades que utilitzen aparells per fer-te sofrir a tu, als teus fills, a 
la teva família... Parlem d’un sofriment inenarrable que, sovint, 
acabava amb l’assassinat i la desaparició dels cossos, llançats al 
mar des d’helicòpters. Una desaparició, que és l’acte més abjecte 
perquè, finalment, és portar la mort més enllà de la mort.
I, òbviament, tot això genera un terror què és absolut. És el ter-
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A Xile, la gent no en sap res, de les 
vagues massives que s’han fet a 

França; en canvi, saben perfectament 
què va passar als atemptats de 

Charlie Hebdo o de la sala Bataclan

Per arribar a un president socialista, 
van caldre cent anys de construcció 

i desenvolupament, amb els seus 
avanços i retrocessos, del moviment 

obrer, estudiantil i camperol

“

“

ror per qui tens al teu costat, perquè aprens a tenir por que 
el teu company –què és qui et coneix, qui sap on viu la teva 
família– parli, et delati, expliqui el que feies com a militant... 
i això significava més tortura o la mort. Tot plegat acaba per 
crear una societat totalment individualista incapaç de cons-
truir projectes col·lectius.

Al Xile d’avui, encara són palpables els efectes d’aquest 
terror?
I tant. Molta gent ha perdut l’esperança de construir una socie-
tat diferent, de construir alguna cosa amb els altres. I no només 
es van perdent les esperances, sinó també la pràctica, la dinà-
mica que permet lluitar col·lectivament. Cal tenir en compte 
que la lluita pel canvi social és un procés. A Xile, per arribar a 
tenir un president socialista, van caldre cent anys de construc-
ció i desenvolupament –amb els seus avanços i retrocessos– del 
moviment obrer, estudiantil i camperol. Per posar un exemple, 
existia una sola central sindical i era molt i molt potent. Avui, 
en canvi, no només és molt feble, sinó que actua deslligada de 
la reivindicació d’altres sectors com pot ser el dels estudiants. 
Ja no existeix una visió unitària del projecte de transformació 
social; hi ha una segmentació que fa que cadascú s’ocupi de la 
seva parcel·la de poder. Tot el contrari del que existia abans 
del cop d’estat, quan molts actors treballaven conjuntament 
i se solidaritzaven amb les lluites d’uns i altres. Hi havia una 
visió de classe que avui dia no existeix. La dispersió de la força, 
l’atomització de la societat és el gran triomf del neoliberalisme.

Amb aquest panorama que dibuixes, quines són les difi-
cultats a les quals s’enfronta qui treballa per la recupera-
ció de la memòria?
La memòria és un tema enormement polític, és el record 
d’uns moments històrics que van colpejar molt fort una part 
de la societat, sobretot els sectors més desafavorits. Vista 
des d’aquesta perspectiva, la memòria sempre comporta 
un conflicte perquè moltes de les persones que van prota-
gonitzar aquelles lluites han anat canviant la seva manera 
de pensar amb el pas dels anys. Per tant, avui, acomoden la 

història d’aquell passat al present. La necessitat d’explicar-se 
a elles mateixes el que són avui les porta a reelaborar el seu 
passat. A més, aquesta construcció de la memòria ha estat 
mediatitzada i s’ha imposat un model basat en la victimitza-
ció. Sabem que les paraules construeixen realitat, per tant, 
si parlem de víctimes, eliminem la capacitat dels subjectes 
de pensar, posicionar-se i decidir què fer amb la seva vida.

Com creus que ens hi hem de referir, doncs?
Una víctima és algú a qui, circumstancialment, li va passar una 
desgràcia. Però un militant és algú que va decidir prendre una 
opció davant la realitat que l’envoltava i aquesta opció el va por-
tar a viure una situació determinada. Això és difícil d’explicar 
quan la propaganda i la construcció de la memòria es fan des 
del punt de partida de la victimització perquè es trenca el fil 
conductor entre la pèrdua de totes aquestes persones i la seva 
aposta, fins a les darreres conseqüències, per la construcció d’un 
nou model de societat. El Museu de la Memòria de Santiago, per 
exemple, comença el seu relat amb l’arribada de Pinochet. No 
hi ha un relat previ, falten els perquès. És com si la dictadura 
hagués arribat com una desgràcia divina que va assolar el país 
fins que, un bon dia, es va acabar. No s’estableix la relació entre 
la lluita per construir una societat diferent i el cop d’estat.

Com a periodista que s’ha especialitzat, des de fa dèca-
des, en la investigació de temàtiques relacionades amb 
els drets humans, quina opinió tens del paper que han ju-
gat les organitzacions polítiques d’esquerres en la cons-
trucció de la memòria?
Jo crec que el procés va ser tan complex que, avui dia, totes 
tenen por de construir una memòria sobre el període de la 
dictadura. Durant la dictadura, dins les organitzacions, es van 
donar fenòmens com el de la infiltració, la traïció, la col·labora-
ció… I tots aquests aspectes són molt difícils d’abordar. Tothom 
en parla en veu baixa, a la penombra, però no es parlen davant 
d’un micròfon perquè són de mal gust.
A mi, em van criticar molt per un llibre que recollia les entrevis-
tes que vaig fer a Osvaldo Romo, antic activista d’esquerres con-
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La memòria sempre comporta 
un conflicte perquè moltes de les 
persones que van protagonitzar les 
lluites han anat canviant de manera 
de pensar amb el pas dels anys

L’Estat, mitjançant les subvencions, 
va començar a cooptar les 
organitzacions de drets humans que, 
durant la transició, eren molt grans i 
molt exigents

“

“

vertit en agent de la DINA. Fins i tot van tractar el meu llibre com 
un exemple de “memòria obscena”, d’una memòria que no s’ha 
de tocar. El contacte amb aquella persona que era la representa-
ció física del terror va ser molt dur, però era necessari difondre 
el seu testimoni per les dades que donava i perquè, tot i que sigui 
una memòria diferent de la meva, és part de la memòria.

I les organitzacions de drets humans? Com han evolucio-
nat des de la transició fins avui?
Malauradament, l’Estat ha aconseguit controlar aquests movi-
ments, que, sobretot durant la transició, eren molt grans i molt 
exigents en les seves demandes de veritat i justícia. Fou alesho-
res quan l’Estat, mitjançant les ajudes econòmiques i les sub-
vencions, els va començar a cooptar. Això es un procés lent, 
que es fa a través de recursos, viatges i trobades a diferents 
parts del món per trobar-se amb organitzacions similars o per 
conèixer altres indrets on s’han vulnerat els drets humans. Es 
comencen a instituir premis, reconeixements i, a poc a poc, es 
va creant una indústria a la qual només li falta desenvolupar el 
seu propi marxandatge. És el que jo anomeno la indústria dels 
drets humans. A Santiago, el mateix Museu de la Memòria és 
part d’un tour turístic, on ja és un punt més de visita juntament 
amb la catedral i altres monuments.

Què en penses, dels anomenats ‘espais per a la memòria’?
En aquest cas, el que s’ha fet es aplicar un model europeu 
que ja funciona des de fa temps als camps de concentració 
nazis. Espais de memòria convertits en espais de visita turís-
tica on s’explica la història oficial. Espais on hi ha gent que 
guanya diners passejant visitants, sobretot nord-americans. 
Se’ls explica com es va torturar la gent i, en alguns casos, 
se’ls mostren unes cambres de tortura que es van haver de 
construir de nou perquè els militars les havien tirat a terra. 
No són espais realment dedicats a la memòria. A Villa Gri-
maldi, per exemple, hi ha un escenari on es fan actes de tot 
tipus: presentacions de llibres, concerts… Per acabar-ho 
d’adobar, l’entorn d’aquest antic centre de tortura es va bate-
jar amb el nom de Parque por la paz i molts dels que hi van 

no tenen ni idea del que va passar allí perquè, per a ells, no 
és més que un parc.

Quines han estat les conseqüències d’aquesta gestió 
dels espais de memòria en la lluita pels drets humans?
Doncs, molt negativa; perquè els que administren aquests indrets 
se n’acaben apoderant i construeixen la memòria al seu gust. A 
Xile, fins i tot un dels centres va acabar essent d’una família, es 
va constituir una fundació en què s’hereten els càrrecs de gestió 
i ningú més no hi pot participar. Són indrets que s’administren 
amb finalitats particulars i que responen a interessos privats o 
partidaris. Això ha generat que molta gent hagi marxat d’aquests 
espais. Molts dels que van treballar per la seva recuperació s’han 
anat retirant de la seva gestió; han marxat a casa seva amb la 
sensació de perdre l’últim que els quedava. Aquests indrets no 
han estat llocs d’unió, sinó de divisió d’unes organitzacions que, 
en el seu moment, eren molt potents.

L’anàlisi que fas et situa en una posició de soledat, de dis-
tanciament respecte a molts dels altres actors que tre-
ballen el tema de la memòria. És així?
Sí, és clar. (riu)

I com ho portes?
Amb dignitat. Crec que els que pensen diferent sempre tin-
dran problemes en societats que han estat homogeneïtzades. 
I sempre tenen una doble feina: la de pensar què es pot fer per 
millorar la situació i la feina de convèncer els altres que potser 
pots estar equivocat, però que és important tenir la valentia de 
dir el que penses. Perquè és d’aquesta manera que avança la 
humanitat. O sigui, si no hagués estat per tots aquests homes 
i dones que plantejaven coses que als altres els semblaven de 
bojos, no hauríem canviat en molts aspectes… Parlem de gent 
a qui li deien –i encara li diuen: “Tu podries encaixar, viure bé 
en aquesta societat, per què t’entestes a no seguir el corrent?”. 
Però, jo, el que plantejo és: a què aspirem? A viure bé material-
ment? O aspirem a aconseguir que la societat on vivim algun dia 
sigui millor? Jo crec que aquesta és la part important.3
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Un altre cop, acabem l’assemblea a les onze de la nit, ens 
quedem sense sopar. Diem que som horitzontals, però 
les decisions sempre les acaba prenent la mateixa gent 

entre passadissos. Crec que hauré d’apartar-me del projecte, no 
aguante aquest ritme d’exigència i tampoc no em sento valorada. 
Estic cansada que les companyes miren el mòbil mentre parlo. 
Tothom vol fer tasques amb reconeixement, però les invisibles 
sempre les acabem fent les mateixes. Aquests pensaments i 
aquestes situacions –entre moltes altres– es repeteixen en el si de 
molts col·lectius dels moviments socials i projectes de l’econo-
mia social –com les cooperatives– que, en essència, parteixen de 
l’horitzontalitat, el respecte i el suport mutu entre les persones 
que en formen part. Moltes vegades, els alts ritmes d’exigència 
o productivitat d’aquests projectes –sovint condicionats per l’ob-
jectiu de ser viables econòmicament– fan que aquestes emocions 
i pensaments queden orfes d’un espai on se’n puga parlar i es 
puguen afrontar amb tranquil·litat i respecte. Aquest fet provoca 
que, sovint, algunes persones es desvinculen o abandonen les 
organitzacions per la porta del darrere o, inclús, que aquestes 
emocions invisibles acaben derivant en conflictes personals que 
poden portar a la dissolució del projecte.

Tot i que cada vegada hi ha més col·lectius i entitats que 
comencen a parar compte a les cures perquè la seua organització 
interna siga sostenible a nivell humà, ja siga mitjançant la creació 
de comissions i assemblees emocionals o a través de la cerca de 
facilitació i assessorament extern, encara queda un llarg camí 
per recórrer si es vol plantejar una alternativa a l’opció majorità-
ria de les empreses capitalistes. Des de l’economia feminista, fa 
temps que s’aposta per “posar la sostenibilitat de la vida al centre 
dels projectes” com a alternativa a la productivitat, que se situa 
al centre de la majoria d’empreses del mercat. Segons expressa 
l’economista Amaia Pérez Orozco a l’article “La sostenibilidad de 
la vida en el centro... ¿y eso qué significa?”, des del feminisme: 
“El que es pretén és incloure la diversitat socioeconòmica, 
entesa com un circuit integrat de producció-reproducció, treball 
remunerat-treball no remunerat i mercat-estat-llars, valorant en 
quina mesura aquest circuit genera condicions perquè una vida 
mereixi ser viscuda i entenent que les relacions de poder es cons-
trueixen mitjançant el seu funcionament”.

Sota aquest prisma, algunes organitzacions com la coopera-
tiva Fil a l’Agulla o l’associació Cúrcuma ofereixen –entre moltes 

L’art de posar
les cures al centre

Aconseguir una bona resolució dels conflictes i aprendre a gestionar les emocions i la diversitat dins 
els diferents grups i projectes col·lectius és necessari perquè aquests siguen sostenibles, no només en 

l’àmbit productiu, sinó també en l’humà. Algunes organitzacions –com Fil a l’Agulla i Cúrcuma– ofereixen 
acompanyament i eines de facilitació per aquests processos, partint del respecte i l’escolta

Des de l’economia feminista, fa 
temps que s’aposta per “posar la 
sostenibilitat de la vida al centre 

dels projectes” com a alternativa a 
la productivitat del mercat

“Cal trobar espais per parlar de les 
baixes de maternitat i paternitat, de 

com ens afecta treballar el cap de 
setmana o del reconeixement que 

esperem”, reflexiona Joana Bou

Vicent Almela
@La_Directa
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altres activitats de conscienciació, acompanyament, assessoria 
i formació– un servei de facilitació externa en la gestió de con-
flictes, les relacions interpersonals i la diversitat dins els grups, 
ja siguen entitats o col·lectius. L’objectiu és aconseguir que, al 
mateix temps que acompanyen i faciliten els diferents proces-
sos, les persones usuàries vagen guanyant eines i autonomia 
per poder afrontar i prevenir situacions de conflicte que sorgei-
xen quotidianament i aprendre a gestionar les diferents emoci-
ons i necessitats que afloren dins el col·lectiu.

Una responsabilitat de totes
“La nostra experiència personal en diferents col·lectius o amb 
les diferents experiències de vida comunitària ens van fer iden-
tificar la necessitat de trobar i generar espais per poder tractar 
les emocions i les cures, sobretot si volem que els grups siguin 
sostenibles a llarg termini”, explica Joana Bou, sòcia de Fil a 
l’Agulla i experta en l’àrea d’educació. Per altra banda, Inma 
Pascual, una de les sòcies fundadores de Cúrcuma, després 
d’observar diferents processos grupals, assegura: “Hi ha molta 
diferència entre com pensem que hem de fer les coses –a nivell 
teòric– i com les fem realment”. Per això considera necessari 
generar espais “per posar sobre la taula tot el que no s’esmenta 
durant el dia a dia i que té a vore amb les necessitats, els límits i 
les emocions de les persones que formen part del grup”.

Lídia Casanovas, companya de Joana Bou i encarregada de 
l’àrea de creativitat de la cooperativa, comenta que la seua tasca 
de facilitació consisteix a “compartir eines i rituals de trobada i 
expressió perquè cada persona faci el que vulgui fer i digui el que 
vulgui dir, que cadascú s’apoderi i accedeixi a ser qui realment és 
davant del grup”. Per això, “primer cal identificar el motiu que fa 
que aquestes persones no se sentin apoderades i, després, actuar 
i efectuar els canvis necessaris”. Per exemple, trobar espais per 
poder parlar de les baixes de maternitat i paternitat, de com ens 
afecta treballar el cap de setmana o del reconeixement personal 
que esperem i el que finalment rebem per part del grup són “una 
necessitat”, segons Bou, que reconeix: “Nosaltres no tenim una 
fórmula màgica per solucionar tots els conflictes, el que inten-
tem és escoltar i adaptar-nos a les necessitats concretes de cada 
grup per poder detectar si hi ha algun procés que no s’ha viscut 
bé i que no es parla. D’aquesta manera, podem ajudar a fer que 
la gent s’humanitzi i es vegi una mica més”.
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Són positius 
els rols de
lideratge? 

Un dels temes més controver-
tits i presents dins els diferents 
grups que aposten per una 

organització horitzontal –i que pot 
generar més friccions dins el col·lec-
tiu– és la figura de les persones líders 
i els seus rols, tant si són molt mar-
cats i reconeguts per la persona que 
els exerceix com si no ho són. Se-
gons explica Inma Pascual, “el primer 
que hauria de fer cada persona és 
intentar prendre consciència del seu 
rol dins el grup anomenant-lo, reco-
neixent-lo i expressant si se sent cò-
moda amb aquesta responsabilitat”. 
Pascual també considera que, tot i 
que històricament tenim una visió 
molt negativa de les persones líders, 
aquests rols “no sempre són negatius 
i de vegades poden ser positius i ne-
cessaris perquè el treball siga fluid”. 
Això sí, “serà molt important trobar 
espais on poder visibilitzar-los, qües-
tionar-los i parlar-ne, que no siguen 
un tema tabú dins el grup”.
Lídia Casanovas, per altra banda, 
apunta: “Sovint, ens trobem amb 
grups que presenten uns rols molt 
marcats i que són dependents de l’es-
tructura de l’organització. Persones 
que estan cansades de tenir sempre 
el mateix rol, pel temps que fa que 
l’exerceixen o perquè ho fan de ma-
nera inconscient, i que no saben sor-
tir-ne o no s’hi atreveixen”. Segons 
Casanovas, “normalment, alterar 
aquests rols genera molt de malestar 
i altera les emocions dins el col·lec-
tiu”. Per això considera important 
“fer un treball col·lectiu per cercar un 
tipus de lideratge alternatiu que no 
sigui competitiu i ajudi les altres per-
sones del grup a sentir-se líders”, és a 
dir, “un lideratge antagònic a l’opres-
sor que generi un impacte positiu en 
la resta del grup”.3

“Atrevir-te a canviar de rol no 
és gens fàcil, sobretot si fa molt 
de temps que l’exerceixes, i 
normalment hi ha resistències”, 
ens explica Inma Pascual 
 
“Volem ajudar a crear espais de 
sanació on les persones es puguin 
reteixir. Sentir el projecte com una 
comunitat on hem de poder veure 
les altres”, conclou Lídia Casanovas
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Rols i facilitació de grups
Pel que fa a les dificultats que es troben durant la gestió 
d’aquests processos, un factor important és la presència dels 
rols dins els grups i el seu reconeixement per part de les 
persones que els representen. Pascual comenta: “Atrevir-te a 
canviar el teu rol no és gens fàcil, sobretot si fa molt de temps 
que l’exerceixes, i normalment hi ha resistències molt fortes 
que poden generar bloqueigs i estancaments. Per solucionar 
això, cal fer canvis estructurals que tinguen l’aprovació i esti-
guen avalats tant per part de les persones afectades com per 
part del col·lectiu”.

Quico Montañez, que també es dedica a la facilitació de 
grups a Cúrcuma, comenta: “Alguns col·lectius o entitats, en 
un primer moment, són reticents al fet que algú de fora vingui 
a tractar temes tan delicats, però nosaltres no pretenem que 
siguin dependents d’una facilitació externa, sinó que volem 
que guanyin autonomia i recursos per prevenir i gestionar 
aquestes situacions elles mateixes”.

“Volem ajudar a crear espais de sanació on les persones es 
puguin reteixir. Poder sentir el projecte com una comunitat 
on hem de poder veure les altres i també ser vistes”, conclou 
Casanovas. Pascual, per la seua banda, reconeix que el repte 
principal en aquests processos és “arribar a l’autocura i el 
reconeixement dels teus propis límits” per poder trobar un 
equilibri entre les teues necessitats i les de l’altra gent que et 
permeti “donar i rebre en pau”.3
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La llei de drets d’autor de la Unió Europea està desfa-
sada de manera dolorosa i evident. Data de l’any 2001 
–d’abans de l’aparició de Youtube, els smartphones o 

l’explosió de les xarxes socials– i, per tant, era d’esperar que 
arribés una reforma. Calia posar-se al dia tenint en compte les 
noves maneres d’informar-nos i generar continguts en l’era 
digital, en què la línia que separa consumidors i creadors es 
desdibuixa i prosperen nous models de negoci basats en la 
descentralització i la llibertat d’accés a la informació, enfront 
dels models desfasats basats en el control i la restricció. Lluny 
de modernitzar-se i adaptar-se a l’ecosistema d’Internet, la 
normativa es limita a concedir els desitjos dels grans mitjans 
i les grans empreses audiovisuals, que, incapaces d’aprofitar 
les possibilitats de les noves tecnologies, volen lleis fetes a 
mida per perpetuar els seus imperis, en detriment dels drets 
i les llibertats dels usuaris de la xarxa i en detriment del seu 
potencial innovador i econòmic.

El filtratge i la censura de continguts
La proposta de llei pretén obligar molts serveis d’Internet a fer 
un seguiment sistemàtic i massiu dels continguts pujats pels usu-
aris que incloguin algun tema “identificat per titulars” de drets 
d’autor. Una màquina de censura que faria que la majoria de 
memes, gifs, videocrítiques, paròdies, covers, tutorials, game-
plays... desapareguessin d’Internet Aquest tipus de programari 
no seria capaç d’avaluar les excepcions i acabaria d’una bufada 
amb els nostres drets de cita, de paròdia, d’emprar continguts 
amb fins educatius o de recerca, entre altres; drets que permeten 
fer un ús lliure i legal de continguts amb drets d’autor.

A més, la mesura tindria conseqüències nefastes per l’econo-
mia i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses a Inter-
net. Gegants com Google o Twitter poden assumir els costos 
econòmics del desenvolupament i la implementació d’aquest 
programari, però els serveis i els llocs web petits que permeten 
la pujada de continguts als seus usuaris i no puguin assumir les 
despeses de desenvolupament o llicència hauran de tancar o 
exposar-se a responsabilitats legals.

Encara resulta més perillós el fet que, un cop desenvolupa-
des aquestes tecnologies, no hi ha res que impedeixi que els 

Alfa Sánchez 
Membre del projecte Xnet
@X_net_

governs decideixin emprar-les, també, per filtrar altres tipus de 
continguts. Per exemple, per suprimir continguts LGBTI als paï-
sos on es persegueix l’homosexualitat o per eliminar discursos 
contraris al règim polític establert i suprimir sàtires de perso-
natges públics o polítics. Sense memes, no hi ha democràcia.

La proposta de llei també responsabilitza legalment els ser-
veis d’Internet i les companyies d’allotjament web (hosting) que 
no hagin pres les mesures necessàries per implementar el fil-
tratge si les pujades dels seus usuaris inclouen continguts sota 
drets d’autor. Per prevenir les responsabilitats legals, les compa-
nyies es veurien forçades al monitoratge agressiu i a l’eliminació 
preventiva de continguts, fet que convertiria la Unió Europea en 
la zona amb la xarxa d’Internet més restrictiva del món. Un atac 
sense precedents a la llibertat d’expressió i d’informació.

Amenaça a la llibertat d’enllaçar
Una versió paneuropea del nostre Cànon AEDE amenaça la lli-
bertat d’enllaçar, l’essència de la xarxa, a la Unió Europea. La 
proposta, també coneguda com a Ancillary Copyright o LinkTax, 
crea un nou dret d’autor de vint anys de durada per als editors 
de premsa, que obligaria els serveis en línia a pagar-los una taxa 
per compartir enllaços als seus continguts acompanyats d’un 
fragment informatiu del contingut enllaçat. D’aquesta manera, 
la Comissió Europea, sensible a la pressió dels imperis comuni-
catius en declivi, cedeix als seus desitjos amb una llei feta a mida 
que fa els ulls grossos als lamentables resultats de la implantació 
de mesures com aquesta a Alemanya i a l’Estat espanyol. Una llei 
injustificada, desproporcionada, destinada al fracàs i absurda.

L’argument dels grans mitjans tradicionals és que hi ha serveis 
o llocs web –que van des de models com el de Menéame fins a Goo-
gle News– que fan un recull d’enllaços a notícies de diferents fonts 
amb petits fragments dels seus continguts que atrauen usuaris que 
altrament visitarien directament les seves pàgines de premsa digi-
tal i, per tant, fan que perdin visites i ingressos de publicitat.

A l’Estat espanyol, la realitat –segons un estudi [1] encar-
regat per l’Associació Espanyola d’Editorials de Publicacions 
Periòdiques sobre els resultats del Cànon AEDE– és que, a la 
pràctica, aquest efecte substitutiu es veu sobradament com-
pensat pel nombre de visites que els agregadors de notícies 
dirigeixen cap als mitjans de premsa.

El Cànon AEDE ha estat responsable del tancament de Goo-
gle News i de molts altres serveis i pàgines web de notícies. 
Mesures com aquesta perjudiquen la diversitat de premsa i, 
sobretot, afecten els nous mitjans digitals menys coneguts, que, 

La primavera de 2017, el Parlament Europeu votarà la reforma de la llei europea de ‘copyright’, més 
coneguda com a LinkTax o Ancillary Copyright. Amb el pretext de garantir la protecció dels drets 

d’autoria, exigeix que els serveis web facin un seguiment sistemàtic dels continguts de la xarxa, fet que 
amenaça el dret a la privacitat i els usos legals i obre la porta a la censura corporativa i estatal
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amb aquests serveis i agregadors de notícies, tenen la possibili-
tat de competir amb els grans mitjans de tu a tu.

La proposta de la Unió Europea va molt més enllà, ja que no 
es limita als agregadors de notícies. Tot i que la creixent impo-
pularitat de la LinkTax ha empès alguns grans mitjans a decla-
rar que la mesura no va dirigida a les xarxes socials, la realitat 
és que la definició vaga i àmplia de la proposta fa que la taxa 
a l’enllaç pugui afectar la majoria de pàgines, xarxes socials i 
aplicacions de missatgeria que, quan comparteixen un enllaç, 
generen automàticament un petit resum del contingut. Aquesta 
indeterminació crea un marc d’inseguretat jurídica molt perju-
dicial per a la innovació, l’economia i les llibertats dels usuaris. 
Les demandes dels grans mitjans resulten encara més absurdes 
si tenim en compte que, tècnicament, ells mateixos podrien 
evitar –de manera molt senzilla– la indexació dels seus contin-
guts a pàgines i serveis de notícies.

Cal donar suport als models de negoci i finançament que 
permetin un periodisme de qualitat i sostenible en l’era digital, 
però la solució d’aquests reptes no pot passar per la creació de 
nous privilegis desproporcionats que soscavin la llibertat i la 
diversitat d’informació i expressió i la mateixa estructura d’In-
ternet. Gràcies a la feina que hem fet organitzacions de defensa 
dels drets i les llibertats a Internet i al suport de la ciutadania, 
aquest any 2016 hem aconseguit mantenir la neutralitat de la 
xarxa a Europa [2] i impedir que proveïdors d’Internet facin 
negoci discriminant la teva connexió a Internet.

Un repte per a l’any vinent
L’any 2017 comença la lluita per aconseguir una reforma justa 
i equilibrada del copyright a la Unió Europea que tingui en 
compte i avaluï totes les parts interessades, incloent la ciu-
tadania, els usuaris, els autors i creadors, els consumidors i 
prosumidors, les empreses innovadores... i no només les enti-

tats de gestió, les empreses audiovisuals, els grans mitjans i els 
mateixos actors de sempre.

La Comissió Europea intenta solucionar els problemes de 
disminució de beneficis d’unes elits empresarials desfasades 
a cop de copyright, ignorant la realitat de l’economia global 
canviant i les pràctiques i les demandes d’usuaris i consumi-
dors. La reforma proposada falla en l’objectiu inicial d’acostar 
la Unió Europea a un mercat únic digital. El cànon a l’enllaç i 
el filtre de continguts fragmenten més el mercat europeu, el 
perjudiquen i, sobretot, violen els drets fonamentals d’accés a 
la informació, la comunicació i la privacitat.

El Parlament Europeu haurà de votar la proposta de la 
Comissió durant la pròxima primavera probablement. Diverses 
organitzacions ja estem preparant esmenes per aturar l’aberra-
ció que suposa la màquina de censura i la taxa a l’enllaç i dema-
nar una reforma del copyright en positiu [3], que harmonitzi a 
l’alça les llibertats d’emprar obres subjectes a copyright quan 
no es perjudica el seu autor (les “excepcions i limitacions del 
copyright”), presents a tota la Unió Europea.

La pressió ciutadana sobre els nostres representants elec-
tes és la clau –com ho va ser per salvar la neutralitat de la 
xarxa– perquè el 2017 pugui ser recordat com l’any que el 
copyright no va poder mutilar Internet.3

El 2017 comença la lluita per 
aconseguir una reforma justa i 
equilibrada del copyright a la Unió 
Europea que tingui en compte i 
avaluï totes les parts interessades

El cànon a l’enllaç i el filtre de 
continguts fragmenten més el 
mercat europeu, el perjudiquen 
i, sobretot, violen els drets 
fonamentals d’accés a la informació
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[1] Impacte del Nou Article 32.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual - Informe 

per a l’Associació Espanyola d’Editorials de Publicacions Periòdiques
 
[2] Internet wins: La neutralitat de la xarxa guanya a Europa (per Xnet)

[3] Agenda Positiva: Reforma de la llei de drets d’autor pel desenvolupa-

ment sostenible de la cultura en el segle XXI (per Xnet)
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El continent africà estat amenaçat 
per l’adquisició de milers d’hectàrees 
agrícoles a mans de transnacionals

24
Erdogan amenaça amb anul·lar l’acord 
amb la Unió Europea per aturar les 
refugiades a les fronteres de Grècia

Mahin té 45 anys i n’ha viscut una vintena a París, on té 
mitja vida i un munt de projectes; en fa un parell que va 
tornar, a contracor, a la seva ciutat natal, Hamadan, per 

cuidar la seva mare i el seu pare mentre envelleixen. Opina amb 
convenciment que la religió oficial a la República Islàmica de 
l’Iran no és més que un revestiment, una parafernàlia. Una ideo-
logia que permet que les mil famílies –expressió popular referida 
als líders del clergat xiïta que controla el país– mantinguin l’es-
tructura social que les fa poderoses des que, el 1979, es van situar 
al capdavant d’una revolució iraniana inicialment heterogènia. 
D’aquesta manera, Mahin considera que, si per continuar ocu-
pant els llocs de poder que ostenten han d’impulsar reformes i 
obrir certs espais de llibertat, així ho faran. Reforça aquesta idea 
quan explica que, de fet, els líders religiosos actuals són molt 
vells i costa imaginar un relleu del seu mateix perfil tenint en 
compte que els fills dels actuals mul·làs generalment no han fet 
carrera dins el clergat, sinó que són business men.

La investigadora feminista Sepideh Labani parla d’“elasticitat 
controlada” per explicar com les elits iranianes han anat obrint 
o tancant certs debats públics i modulant el seu discurs moral i 
la repressió per adaptar-se i sobreviure en el temps. També com 
a conseqüència de les seves divisions internes. Gairebé quaranta 
anys després de la revolució islàmica, els líders actuals podrien 
impulsar reformes estètiques si, així, superessin la necessitat 
urgent de canvis que Mahin assegura que es respira, sobretot 
entre la població més jove de Teheran. Però, en les converses 
amb diverses persones iranianes que anhelen canvis, apareix 
una incògnita recurrent sobre com hauria de tirar endavant la 
transformació política i social: “Revolució o reforma?”.

Somniant i tement una nova revolució
“L’Iran és una dictadura basada en la religió, això és indubtable. 
No hi ha llibertat de premsa ni llibertat per moure’s ni per pen-
sar... La gent jove volem un canvi urgentment i sabem que hi ha 
dues maneres: reforma o revolució”, afirma amb contundència 
Hossein, de 28 anys, en una conversa espontània en un parc a la 
ciutat de Qazvin, a pocs quilòmetres de la capital. “Mirem al nos-
tre voltant i què hi veiem? Veiem l’Afganistan, l’Iraq, Síria... Molts 
pensen que, si hi ha una revolució, acabarem igual que aquests 
països i, llavors, no fan res. I el que moltes persones acaben fent 
per tenir un futur millor és marxar del país”, lamenta.

Mahin també s’interroga sobre com es podria tirar endavant 
una transformació profunda a l’Iran tenint en compte la por 

Georgina Marín Nogueras
@La_Directa
Teheran

social que genera la idea d’una nova revolució. Por si es mira cap 
al passat. Si es recorda la revolució islàmica de 1979, la brutal 
repressió que la va seguir i el profund desengany que va suposar 
per a moltes revolucionàries progressistes, feministes, comunis-
tes... que van veure com el canvi de règim les mantenia en la 
clandestinitat, a la presó i a l’exili. I por d’una revolució si es mira 
al voltant. Per a aquelles persones que desitgen canvis radicals, 
és difícil no prendre’s amb cautela aquesta possibilitat, tenint 
en compte les guerres imperialistes i el terrorisme gihadista que 
pateixen, des de fa dècades i avui, bona part dels països veïns. 
Sotragar el sistema, tombar i capgirar el poder establert, implica 
necessàriament un debilitament de l’Estat, un període d’inesta-
bilitat. Una vulnerabilitat a nivell intern i extern que contrasta, 
precisament, amb l’estabilitat actual a l’Iran i amb la força de 
la qual presumeix l’Estat. Malauradament, un risc massa gran i 
difícil d’assumir per la majoria del poble iranià, opina Hossein.

La llarga guerra entre l’Iran i l’Iraq (1980-1988) immedia-
tament posterior a la revolució de 1979 juga un paper clau en 
aquest entramat de temors que afavoreixen el sistema. Gai-
rebé 30 anys després, la guerra manté una presència predo-
minant i alliçonadora a l’espai públic, en forma de plaques i 
murals que recorden el patiment del poble i glorifiquen els 
màrtirs. Retrats dels líders del moment i també dels milers 
de joves que van ser enviats a morir per la novella República 
Islàmica de l’Iran. Tota aquesta simbologia oficial reforça la 
por col·lectiva d’una aventura revolucionària. Recorda com la 
debilitat del nou Estat va ser aprofitada per Saddam Hussein, 
en aquell moment aliat preferent dels Estats Units a la regió, 
per intentar ampliar les fronteres iraquianes i va desembo-
car en una guerra traumàtica per a la població de la qual el 
xiisme conservador, representatiu de la nova hegemonia, va 
sortir reforçat. La guerra amb l’Iraq també es projecta com un 
esforç col·lectiu per combatre definitivament l’imperialisme i 
per enfortir l’Estat iranià, endins i enfora.

Veus des de l’Iran:
 revolució o reforma?

El blindatge de l’Estat i el context internacional bèl·lic a l’Afganistan, Síria o l’Iraq,
són els principals frens i temors per a una transformació política i social
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La investigadora feminista Sepideh 
Labani parla d’“elasticitat controlada” 

per explicar com les elits iranianes 
han anat obrint o tancant certs debats 

i modulant el discurs moral

La llarga guerra entre l’Iran i l’Iraq 
(1980-1988) immediatament posterior 

a la revolució de 1979 juga un paper 
clau en aquest entramat de temors 

que afavoreixen el sistema
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Desengany i límits del moviment reformista
El temor d’una nova revolució sobre el qual reflexionen Mahin 
i Hossein es conjuga amb el recent desengany amb el moviment 
reformista, que va ser protagonista de la política iraniana a finals 
dels 90 i durant els primer anys de la dècada dels 2000. A les elec-
cions de 1997, el clergue reformista Muhammad Khatami –que no 
era el preferit del líder suprem, l’aiatol·là Khamenei– va ser elegit 
president amb el 69% dels vots. En paraules de Labani, “és la pri-
mera vegada, des de la revolució islàmica, que la ciutadania irani-
ana té la sensació de poder doblegar el poder de les elits polítiques 
conservadores”. L’ampli suport a la seva candidatura s’explica per 
l’esperança que introduiria canvis legislatius importants, que no 
es van produir. Després de vuit anys al poder, quatre d’ells amb 
un parlament favorable (reformista, per primer vegada a la histò-
ria), Khatami “no aconsegueix la transició democràtica promesa 
ni implementa reformes eficaces en aquest sentit”.

Durant una dècada, el reformisme va topar repetidament 
amb les “contradiccions inherents a un Estat de dret islàmic”, 
tal com analitza Labani. Aquestes se sintetitzen en una Consti-
tució que dóna primacia al poder del líder suprem, el conser-
vador aiatol·là Khamenei, i el Consell de Guardians per sobre 
del president –en masculí, ja que únicament els homes poden 
optar al càrrec–, el Parlament i el poder judicial, i que vetlla 
perquè les lleis s’adeqüin als principis de la revolució de 1979. 
Uns mecanismes institucionals que són un obstacle insalvable 
per a qualsevol reforma democràtica en l’àmbit legislatiu.

Atrapats pel servei militar
Hossein explica que, davant la incertesa que produeix la dico-
tomia entre reforma i revolució i degut a la necessitat urgent 
de canvis, molta gent jove opta per emigrar. Ell mateix fa tot 
just tres setmanes es va acomiadar d’un bon amic: “Ha marxat 
a Alemanya i ha demanat asil com a refugiat polític”. D’aquesta 
manera il·lustra la via que acaba somniant i prenent molt jovent 

davant la manca d’expectatives. “Està en un camp de refugiats 
amb gent de l’Afganistan i de Síria. Jo li vaig dir que no marxés 
perquè potser s’estarà més de cinc anys en camps de refugiats, 
és una situació molt dolenta... Però ell prefereix això que viure 
en aquesta dictadura”, continua Hossein.

A l’Alemanya, Ali, l’amic de Hossein, ha al·legat que a l’Iran 
corre perill de mort per haver-se negat a fer la mili. Hossein, 
en canvi, explica que justament acaba d’iniciar els tràmits per 
fer el servei militar “al més aviat possible”, després d’haver 
aconseguit aplaçar el moment en diverses ocasions al·legant 
estudis universitaris i feina.

Servir a l’exèrcit durant gairebé dos anys no només és obliga-
tori en el cas dels homes, sinó que és un tràmit sense el qual no 
es pot obtenir el passaport ni, en la majoria dels casos, treballar 
legalment amb contracte. Poder viatjar, doncs, és la principal 
motivació de Hossein (de 28 anys) per haver sol·licitat incor-
porar-se a l’exèrcit després d’haver aplaçat l’entrada durant 
una dècada. Per fer-ho, ha hagut de deixar la feina –que no té 
assegurada a la tornada— i haurà d’estar els dos anys sense sou. 
Reza, deu anys més jove, encara no s’ha presentat a la temuda 
mili. Com que tampoc no estudia, no pot demanar d’aplaçar-la 
i, conseqüentment, tampoc té dret a accedir a una feina amb 
contracte. Per això, els dies festius passeja el taxi del seu pare 
per Teheran, des d’on relata l’atzucac en què es troba.

El convenciment de Hossein que els possibles escenaris de 
reforma o revolució són igualment poc esperançadors i que, 
per això, sovint, l’opció de futur és marxar, també l’il·lustra el 
jove Ferhat, de la ciutat kurda de Sanandaj. S’està preparant per 
emigrar i demana possibles contactes a persones estrangeres 
per si necessita ajuda per arribar a Europa. Ho fa tot justificant 
la seva petició amb l’argument que “aquí tot està controlat, no 
hi ha llibertat”, gairebé demanant disculpes, en veu ben baixa, 
fitant a banda i banda, enmig del bullici del basar.3
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Les grans fotografies 
dels màrtirs de la 
guerra contra Iraq 
han construït un 
imaginari col·lectiu
/ GEORGINA MARÍN

“És la primera vegada, des de la 
revolució islàmica, que la ciutadania 
iraniana té la sensació de poder 
doblegar el poder de les elits 
polítiques conservadores”, diu Labani

Servir a l’exèrcit durant dos anys és 
obligatori en el cas dels homes i, a més, 
és un tràmit sense el qual no es pot 
obtenir el passaport ni, en la majoria 
dels casos, treballar amb contracte
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d’Iran l’any 2004
/ JEAN-BERNARD 
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Se’n va començar a parlar l’any 2008, però ara ja és evi-
dent: l’acaparament de terres agrícoles (land grabbing) 
als països del Sud està tenint un impacte de dimensions 

imprevisibles. Lluny de corregir les desigualtats, aquesta nova 
expressió del colonialisme presenta una paradoxa flagrant: els 
països pobres alimenten els països rics. Però, què entenem 
per acaparament de terres? En línies generals, es tracta de la 
compra de grans extensions de terres de cultiu als anomenats 
països en vies de desenvolupament per part d’agents privats o 
públics. Sobretot, a l’Àfrica i a l’Amèrica del Sud. Entre els com-
pradors, hi trobem dos tipus d’actors: d’una banda, els governs 
occidentals i emergents que, immersos en plena voràgine ali-
mentària, volen assegurar l’aprovisionament a la seva població 
i, de l’altra, el capital privat a la recerca de negoci fora dels seus 
mercats tradicionals.

Història d’un espoli
L’arribada de la crisi financera, l’any 2007, va ser el detonant que 
va disparar aquesta incursió agrícola de les grans corporacions 
i els governs, sobretot als països asiàtics. Tant l’Organització de 
les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) com 
l’ONG GRAIN –que es dedica a defensar la pagesia i els movi-
ments socials– van advertir d’aquesta mutació del colonialisme a 
través d’uns primers informes que, el 2008, van adquirir quotes 
alarmants. Vuit anys després, les sospites s’han confirmat.

Però, què va passar l’any 2008? El pànic per l’escassetat ali-
mentària de molts governs –especialment els de la Xina, el Japó, 
Corea del Sud i els països del Golf– va fer que es busquessin des-
localitzacions massives en la producció agroalimentària. És a dir, 
produir els aliments fora del seu territori per, tot seguit, expor-
tar-los als nous propietaris de la terra. Això generava situacions 
insòlites com, per exemple, trobar grans plantacions de soja a 
l’Àfrica, un continent amb molt poca tradició d’aquest cultiu.

La dinàmica era repetitiva i s’estenia a més països africans. 
Compraven extensions enormes de terra, plantaven cultius 
forans, masegaven la terra com els interessava i, quan ja havien 
acabat, exportaven la collita als països d’origen. L’Aràbia Sau-
dita, el Japó, la Xina, l’Índia, Corea del Sud, Líbia o Egipte van 
ser els pioners d’aquest procés i, per operar, establien unes 
condicions molt poc transparents i –tal com s’ha vist temps 
després– amb uns resultats nefastos a ulls de tothom.

Maria Rosés
@La_Directa
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L’últim esglaó
del colonialisme

L’apropiació de grans extensions de terres africanes per part de les principals 
potències i corporacions provoca un greu impacte en l’ecosistema i la població

La privatització i la concentració de terres agrícoles fèrtils 
en mans de multinacionals i governs malmet significativament 
la biosfera i destrueix l’agricultura tradicional i de subsistència, 
pal de paller de moltes de les societats, eminentment rurals. La 
conseqüència més important, però, han estat els milers de per-
sones –famílies pageses majoritàriament– que s’han vist obliga-
des a deixar les seves terres i afegir-se als grups de refugiades 
que busquen sobreviure lluny dels seus territoris en situacions 
d’extrema precarietat.

Aquesta nova mutació del neocolonialisme abraça la immensa 
majoria del continent africà, que es troba a mercè de la cobdícia 
de les grans potències i multinacionals extractives, que s’aprofi-
ten de la manca de contractes escrits que acreditin a la pagesia 
africana que aquelles terres són de la seva propietat. Com que es 
mouen constantment, els pobles nòmades acostumen a deixar 
les terres durant mesos, situació que s’aprofita per adjudicar-les 
a terceres persones adduint que “no són de ningú”.

Michael Taylor, portaveu de Land Coalition, afirma que “cal 
anar amb compte quan es parla de terra disponible o quan els 
governs de països pobres parlen d’espais marginals o abando-
nats perquè, com es pot comprovar, la terra es fa servir”. Segons 
Taylor, “potser aquestes terres no s’utilitzen sota els paràmetres 
occidentals de propietat privada, però serveixen als pastors per 
alimentar el bestiar de manera estacional –fet que permet la 
regeneració de la vegetació– i, per a petits agricultors o tribus 
indígenes sense títols de propietat, esdevenen essencials pel seu 
sistema de vida comunal”. A tots aquests condicionants –conti-
nua el representant de Land Coalition–, s’hi afegeix la corrupció 
imperant a molts governs africans, cosa que deixa el continent i 
la seva pagesia en una situació d’especial vulnerabilitat.

Impunitat versus resistència
Els darrers anys, si bé la capacitat de maniobra dels compradors 
ha disminuït, es continuen camuflant moltes apropiacions il·le-
gítimes sota l’empara del que es coneix com a inversió respon-
sable. Segons GRAIN, les ofertes han cobert més de 30 milions 
d’hectàrees a 78 països. Això significa que el nombre de transac-
cions de terres continua a l’alça, tot i que ha experimentat un 
descens lent des de l’any 2012 i, avui, l’acaparament per garantir 
la seguretat alimentària gairebé no existeix. En lloc d’aquesta via, 
però, la Xina, el Japó o Corea del Sud, entre altres països, han 

Darrere les operacions d’acaparament 
de terres, s’hi amaguen empreses 
offshore, la majoria registrades a 

paradisos fiscals com les illes Caiman 
o l’illa de Maurici

La resistència i la pressió social, doncs, 
evita que el land grabbing s’estengui 

com una taca d’oli i deixi el Sud del 
planeta a la intempèrie, a mercè de 

l’espoli del nou colonialisme
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optat per una nova estratègia i les seves empreses ja no només 
adquireixen i disposen de terres productives a l’estranger, sinó 
que també pretenen controlar les rutes comercials.

Darrere les operacions d’acaparament de terres, s’hi ama-
guen empreses offshore i fluxos financers d’origen il·lícit. Tal 
com desvelen els informes de GRAIN, la majoria de les com-
panyies que adquireixen extensions agrícoles estan registra-
des a paradisos fiscals com les illes Caiman o l’illa de Maurici. 
Fins i tot, alguns dels inversors també apareixen als Papers de 
Panamà. Davant d’això, GRAIN apunta la dificultat de traçar 
una línia entre la corrupció i la inversió en terres de cultiu, tot i 
que sovint la discrecionalitat sembla prou clara.

També cal tenir en compte els perills a què s’exposen les 
persones reporteres i activistes, moltes de les quals acaben 
sent detingudes i empresonades, sense oblidar el degoteig 
d’assassinats de camperolat i líders indígenes que denuncien 
l’acaparament il·legítim de terres.

La majoria dels països que estan cedint terres presenten 
índexs de pobresa elevats, situació que les companyies apro-
fiten per oferir-los contractes d’infraestructures a canvi de 
poder explotar el sòl. És el cas, per exemple, de Moçambic, el 
Sudan, Uganda, Madagascar, Etiòpia, el Senegal, Tanzània, el 
Camerun o Zimbabwe. Les especuladores es beneficien del fet 
que, en aquestes zones, hi ha extensions de terra importants 
que han quedat ermes o han estat abandonades a causa dels 
conflictes armats que hi han tingut lloc durant els darrers anys. 

Conscients d’aquest fet, les companyies intenten atraure les 
poblacions rurals cap a les ciutats, on se’ls prometen llocs de 
treball en noves plantes industrials creades amb capital estran-
ger. Al final, molta població es queda sense la seva terra i amb 
un tipus de feina que, a l’hora de la veritat, és temporal i sota 
unes condicions salarials paupèrrimes. Un perjudici al qual 
també ha contribuït la tradició comunitària que sempre ha dis-
tingit l’Àfrica, en què la propietat de les terres s’ha transferit de 
generació a generació sense necessitat de recórrer a documents 
escrits, per la via oral. Això ha deixat la gent sense seguretat 
jurídica ni cap mecanisme per poder reclamar les parcel·les 
quan aquestes han quedat a mans de les companyies extracti-
ves o les potències que se n’apoderen per fer negoci.

Malgrat tot, el darrer informe de GRAIN assenyala alguns 
indicis esperançadors. D’una banda, la mobilització que ha 
emergit contra les ofertes d’acaparament de terres. Gràcies a 
l’accés a la informació, molts col·lectius pagesos s’han organit-
zat i comencen a preservar el seu patrimoni. L’altra bona notí-
cia és que les compres d’extensions mastodòntiques no són tan 
comunes com fa una dècada. Al Camerun, per exemple, des-
prés de moltes protestes, l’acord Hèrcules va aconseguir reduir 
les 73.000 hectàrees de fa uns anys a les 19.843 hectàrees actu-
als. Només la resistència i la pressió social, doncs, evita que el 
land grabbing s’estengui com una taca d’oli i deixi el Sud del 
planeta a la intempèrie, a mercè de l’espoli que pretenen impo-
sar els actors del nou colonialisme.3

Perversions 
d’un gran
saqueig
Dues constants prevalen en la pugna 
entre les corporacions i les potèn-
cies per adquirir terres als països en 
desenvolupament. Un saqueig que, 
indefectiblement, suposa que les 
comunitats locals perdin la font que 
han utilitzat per produir i proveir-se 
d’aliments des d’èpoques ancestrals. 
La primera de les constants és la pro-
mesa de llocs de treball i, encara més 
greu, la reestructuració en què es ba-
sen les operacions sobre el terreny. I 
és que aquestes terres passen de ser 
petites propietats a constituir grans 
finques industrials connectades a 
mercats exteriors, de manera que el 
camperolat es troba que ja no podrà 
exercir com a tal ni tampoc trobar fei-
nes sostenibles per poder satisfer les 
seves necessitats.
L’altre constant d’aquesta lògica per-
versa és que, en lloc de construir una 
relació harmònica entre els països del 
Sud i el Nord, basada en la cooperació 
i el respecte pel bé comú, el model ac-
tual només beneficia operacions agrí-
coles de l’exterior que no dóna  rèdits 
a les consumidores, sinó –sobretot i 
principalment– a les elits extractives.

Mobilitzacions 
camperoles en 

defensa de la 
terra al Camerun

Treballadora d’una 
plantació de blat de 

moro a Zimbabwe
/ KATE HOLT (AUSAID)
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Un capità de la 
Guàrdia Costera 
grega atura un 
vaixell en el moment 
d’entrar en aigües 
territorials
/ NIKOS PILOS

Des de fa anys, Atenes i les 
institucions turques mantenen 
picabaralles pel seu espai aeri, per la 
sobirania d’algunes illes del mar Egeu 
i pel control del territori continental 

El 18 de març de 2016, en el punt àlgid de l’arribada de perso-
nes refugiades a territori europeu, la Unió Europea (UE) i el 
primer ministre turc, Ahmet Davutoglu, van firmar un acord 

que va volatilitzar les premisses més bàsiques en l’àmbit dels drets 
humans. Qualsevol persona que entrés il·legalment a Grècia seria 
deportada a Turquia. El pacte, que va desencadenar una allau de 
crítiques, vulnera la Carta Europea dels Drets Humans i la Con-
venció de Ginebra de 1951 sobre refugiades. Avui dia, però, l’acord 
entre Brussel·les i Ankara podria tenir els dies comptats.

Amb l’acord, dissenyat per alliberar la UE de la responsabi-
litat d’acollir centenars de milers de sol·licitants d’asil, Turquia 
va esdevenir el tap de Brussel·les i va assumir la càrrega d’una 
crisi migratòria que la va dur a retenir al voltant de dos milions 
i mig de refugiades sirianes dins les seves fronteres. Erdogan, 
però, no va signar el tractat a cegues. A canvi de la seva tasca 
de contenció, va obtenir la possibilitat d’accelerar el seu procés 
d’integració a l’ens comú europeu com a recompensa. A més, 
les institucions de Brussel·les es van comprometre a entregar 
un total de 3.000 milions d’euros al govern turc per la seva feina 
de gendarme. A hores d’ara, la UE ja ha aportat prop d’una ter-
cera part de la quantitat acordada.

Un acord amb fuites
Les illes de l’Egeu, principalment Lesbos i Quios, es troben en 
una situació de sobresaturació. Allà, el nombre de gent refugi-
ada que viu als camps i els centres de detenció existents duplica 
la seva capacitat màxima d’acollida. Les xifres demostren que 
el tractat UE-Turquia ha disminuït el nombre de barques que es 
dirigeixen a les illes gregues, on actualment arriben una mitjana 

Helena Vázquez / Joan Mas
@_Helenadetroia / @jmasautonell
Atenes
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de 100 persones cada dia. Les autoritats europees esperaven 
que l’acord reduiria al màxim el volum de gent que accedeix 
a l’arxipèlag de l’Egeu, però les arribades persisteixen. D’altra 
banda, des del mes de març, un total de 748 persones han estat 
deportades i retornades a Turquia, malgrat que el nombre d’ex-
pulsions ha estat baix en relació amb el pla previst.

El 9 de desembre, les alarmes del govern grec es van tornar 
a encendre després de l’arribada sobtada de 200 refugiades 
a Lesbos. Davant d’aquesta situació, el ministre grec Yannis 
Mouzalas, en un intent desesperat de buidar els centres de 
detenció de les illes, va reclamar a les autoritats europees que 
les migrades amb nacionalitats menys susceptibles d’aconse-
guir asil poguessin ser desplaçades a centres d’internament de 
la Grècia continental per descongestionar les illes. El govern 
grec també es queixa del nombre insuficient de personal que la 
Unió Europea ha destinat per gestionar les sol·licituds d’asil de 
les més d’11.514 persones atrapades a les illes que han demanat 
protecció internacional a l’Estat grec.

Més tensió després del cop
Amb el cop d’Estat fracassat a Turquia de mitjan juliol i la poste-
rior deriva autoritària del president Erdogan, les bases de l’acord 
entre la UE i l’Estat turc fan aigües per tot arreu. El 24 de novem-
bre passat, després de la difusió d’un informe que alertava de 
la vulneració constant dels drets humans per part del govern 
turc, el Parlament Europeu va fer una resolució no legislativa 
que reclamava la suspensió temporal de les negociacions amb 
Turquia per avançar la seva adhesió a la UE. Arran de la declara-
ció, Erdogan va amenaçar amb l’obertura de fronteres i la conse-
güent arribada massiva de refugiades a territori europeu.

D’altra banda, l’escenari central on s’ha desenvolupat el 
pacte entre la UE i Ankara són les zones de frontera que delimi-
ten Grècia i Turquia. La relació entre els dos països, que arros-
seguen una llarga trajectòria de rivalitat històrica i conflictes, 

podria agreujar la tensió que Brussel·les manté amb el govern 
d’Erdogan. Des de fa anys, Atenes i les institucions turques 
mantenen picabaralles pel seu espai aeri, per la sobirania d’al-
gunes illes del mar Egeu i pel control del territori continental 
que els separa. El Tractat de Lausana de 1923, firmat un cop 
finalitzada la Primera Guerra Mundial, és l’acord que marca els 
límits territorials entre Grècia i Turquia fins avui. Recentment, 
però, Erdogan ha remogut les bases del tractat històric, ha 
denunciat públicament l’acord de Lausana i ha lamentat la pèr-
dua de l’arxipèlag d’illes de l’Egeu que, durant els anys vint, va 
passar d’estar en mans de l’Imperi Otomà a pertànyer a Grècia.

Els últims mesos, a més, el malestar entre les institucions 
gregues i turques ha augmentat després que uns avions de com-
bat turcs sobrevolessin el cel de Grècia en diverses ocasions. 
Tot i que les violacions de l’espai aeri hel·lè per part de Tur-
quia no són una novetat, les incursions recents han agreujat les 
tensions que mantenen els dos països. A tot això, cal afegir-hi 
que, després de l’intent de cop d’Estat fracassat per part d’una 
facció de l’exèrcit turc del juliol passat, vuit oficials de les forces 
armades turques van fugir a Grècia per demanar asil polític al 
govern Tsipras. Des d’aleshores, Ankara ha reclamat l’extradi-
ció dels militars colpistes a l’Estat grec, però, fins ara, la justícia 
grega ha reiterat que només extradirà tres dels oficials. El fet 
que els soldats no fossin retornats a Turquia de manera imme-
diata ha encès les ires del govern d’Erdogan i ha incrementat 
les tensions diplomàtiques ja existents entre els dos estats.3

Turquia amenaça la UE amb deixar 
de fer de ‘gendarme’ de les refugiades
Les tensions entre la Unió Europea i el reforçat govern presidencialista d’Erdogan, sumades a la rivalitat històrica amb 
Grècia fan trontollar l’acord signat el març de 2016 per impedir l’entrada de persones refugiades a Europa
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28-29
Repassem com ha crescut la 
pràctica de la glosa en català, 
també amb tallers de formació

30
Posem el focus a la comissaria de la 
Guàrdia Urbana de les Rambles per 
denunciar un nou cas de racisme

Naixem, vivim i morim amb violència. La violència, per 
Marx, és la partera de la història. Construïm i combatem 
realitats que ens enfronten al dolor, el desconsol i la injus-

tícia, però, què en fem quan arriben al teatre? Parlar, analitzar i 
entendre l’ús i abús de les violències, autoinfligint-les o denunci-
ant-ne les conseqüències… això és el que fan damunt els escenaris 
Agnès Mateus i Quim Tarrida, Lali Àlvarez i Carla Rovira.

Mateus i Tarrida, actriu i artista visual, analitzen l’exercici 
de la violència física i institucional a la seva primera creació, 
Hostiando a M. “Els Mossos van matar l’Alfonso Bayard, actor 
amic, i ningú de nosaltres va fer res. Vàrem començar treba-
llant la violència policial i hem acabat parlant de violència 
física pura i dura. Les metàfores han arribat després”. Així 
doncs, l’Agnès, sola a l’escenari amb el suport de les imatges 
del Quim, a través d’un monòleg còmic i tràgic, aconsegueix 
repassar, mostrar i provocar algunes de les relacions i les reac-
cions que mantenim amb la violència. La de qui la suporta, qui 
l’exercita, qui la viu, qui la mana i qui la ignora.

Carla Rovira, en canvi, a les seves dues primeres creacions 
Most of all you’ve got to hide it from the chicks i AÜC (on forma 
equip artístic amb Les Impuxibles), parla de la violència castra-
dora, de la tutela de la violència per part de les persones adultes 
en relació amb els nens i les nenes i per part dels homes vers les 
dones: “Que et facin assumir que tu ets un col·lectiu vulnerable 
no deixa de subratllar el poder de l’altre sobre aquest col·lectiu. 
Una cosa és que tu t’apoderis de la teva etiqueta i l’altra, que 
algú altre en faci un ús”.

Així, al seu primer muntatge, Most of all you’ve got to hide 
it from the chicks, parlava del dolor i de com tractar i par-
lar de la violència amb la mainada. “Sovint, quan les dones 
entrem al teatre, se’ns demana que siguem poètiques i jo no 
ho vull ser, vull parlar del fàstic i de l’horror de la violència, 
encara que incomodi”, explica Rovira. Si en el primer espec-
tacle es preguntava què volen els nens i les nenes, a AÜC 
denuncia sense embuts les violències masclistes i apodera les 
supervivents: “Aquesta obra ha estat una escopinada. Per mi, 

Neus Molina
@neusmolina
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Violències
a escena

Posant el focus a diferents entorns i espais, quatre 
dramaturgues i artistes han intentat respondre, representar 
i denunciar (sense adoctrinar) els usos i la (il·)legitimitat de 

l’exercici de la violència, de les violències

Parlar, analitzar i entendre l’ús i abús 
de les violències, autoinfligint-les o 

denunciant-ne les conseqüències és el 
que fan Agnès Mateus i Quim Tarrida, 

Lali Àlvarez i Carla Rovira

Àlvarez posa el focus sobre les 
víctimes i les supervivents de la 

violència institucional, aquella que 
no té nom, però, sovint, usa porra i té 

número de placa
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era dir, dir-los a ells, als altres: això també és meu, jo no ho 
volia, però és meu i ho explicaré jo”.

La cara fosca del sistema
Per la seva banda, Lali Àlvarez construeix històries basades o 
inspirades en fets reals, sense ser teatre documental. Àlvarez 
posa el focus sobre les víctimes i les supervivents de la vio-
lència institucional, aquella que no té nom, però, sovint, usa 
porra i té número de placa. “En el fons, parlo de persones a 
qui els passen coses. A Ragazzo, volia parlar de la joventut de 
la vida i, finalment, és una història de mort, una mort que ens 
va fer tenir por a tots”, apunta. Al seu primer muntatge, Raga-
zzo explica l’assassinat de Carlo Giuliani durant les protestes 
contra el G-8 que es van fer a Gènova l’any 2001. Les hores prè-
vies, la il·lusió pel canvi, la passió i la poesia de la lluita. “Penso 
que Gènova, Göteborg, Seattle, Barcelona… tot el que va passar 
aquells anys, la violència que van exercir sobre nosaltres, sobre 
el moviment antiglobalització, va espantar la nostra generació. 
Jo no he escrit des de la ràbia, ho he fet des de la por, des de la 
por que em fa la impunitat dels qui manen”.

En canvi, a Contra la paret, l’autora ens col·loca a Barcelona, 
a la ciutat que no es veu a les postals ni els catàlegs. La de les 
tortures a les comissaries, les persecucions, la criminalització 
dels moviments socials i la vulneració de les llibertats. Basat 
sobretot en el cas 4-F, Àlvarez mostra les situacions i les conse-
qüències de la privació de llibertat, de la violència de la institu-
ció i la por que té l’statu quo de perdre els privilegis: “Jo no fujo 
de la denúncia i em polaritzo, no necessito ser objectiva. En 
l’espai que conquereixo, jo decideixo a qui donar veu perquè 
l’altra banda ja té els seus mitjans”.

No hi ha teatre neutral
“Tot el teatre és una opció política, no només de política cultural. 
No hi ha teatre neutral”. D’aquesta manera i recollint el que deia 
el pedagog Erwin Piscator, qualsevol fet artístic és polític. “Sem-
pre hi ha discurs, fins i tot en l’entreteniment. És dolent quan 
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L’actor Oriol Pla a 
l’obra Ragazzo 
/ LALI ÀLVAREZ

Tot i la pretesa voluntat no 
pedagògica, el cert és que tots els 
espectacles conviden a la reflexió i al 
descobriment de realitats en què el 
públic espectador és interpel·lat

L’obra Rhythm 0  va començar com 
una reflexió sobre la confiança i el 
contracte social i va acabar sent una 
lliçó sobre la tendència natural de 
l’ésser humà a la violència
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és distractor. El teatre s’ha de posar en context, ja que sempre 
genera realitats. L’artista s’ha de fer el seu propi plantejament, si 
no, és art mort i purament estètic”, explica Carla Rovira.

Per a ella, no fer una aposta feminista als seus espectacles no 
és una opció: “Si no fas una aposta feminista, el teatre es torna 
masclista. El teatre sempre és polític. Allò heteronormatiu, nor-
malitzat, és polític; la tria i l’escenificació també ho són. Per això, 
a AÜC volíem explicar les violències sexuals des de les dones i 
les supervivents, omplir el buit i apropiar-nos del discurs des del 
feminisme. No ser explicades ni victimitzades des de fora”. Per 
a Mateus i Tarrida: “Teatre polític ho és tot. A vegades, creiem 
que fer política és només tractar temes que tenen a veure amb 
el govern i els qui ens governen, però va molt més enllà. En el 
nostre cas, parlem dels nostres governants i del que produeix la 
seva irresponsabilitat directament sobre la nostra pell”.

En la mateixa línia, Àlvarez no creu que l’artista tingui la “res-
ponsabilitat” de “fer política”, “però n’estarà fent, vulgui o no”. 
No obstant això, matisa que ella no té una intenció didàctica. “Jo 
pregunto, no faig statements, intento escoltar i entendre per què 
som aquí i ens relacionem així “, complementa Rovira.

‘L’home és un llop per a l’home’
Tot i la pretesa voluntat no pedagògica, el cert és que tots els 
espectacles d’aquestes creadores conviden a la reflexió i al des-
cobriment de realitats en què el públic espectador és interpel-
lat a l’acció i això topa amb l’essència de la violència.

La violència no és un sentiment per se, és una acció pro-
vocada per la ira, la ràbia o la humiliació. Angélica Liddell, 
actriu i dramaturga amb una llarga trajectòria als escenaris, 
així com dilatats estudis sobre el dolor i les violències, creu 
que la humiliació porta a la ràbia i “la ràbia és un impuls únic 
per no decaure”. La violència sol ser bidireccional, la violèn-
cia genera més violència i és intrínseca als éssers vius segons 
les bases psicosocials del segle XX. El mite del bon salvatge 
de Rousseau contraposat a la idea de Hobbes que l’home és 
un llop per a l’home.

Maria Abraimovich, la performer sèrbia, va experimentar 
la violència anònima i natural en un dels seus espectacles. A 
Rhythm 0 (1974), es va posar a la disposició del públic juntament 
amb 72 instruments, entre els quals hi havia des d’un llapis, una 
Polaroid o un perfum fins a ganivets, tisores o una pistola carre-
gada. Les visitants triaven un objecte i podien usar-lo amb ella o 
contra ella. El que va començar com una reflexió sobre la con-
fiança i el contracte social va acabar sent una lliçó sobre la ten-
dència natural de l’ésser humà a la violència: les visitants la van 
punxar, colpejar, tallar i agredir. Per a Agnès Mateus i Quim Tar-
rida: “Un cop de puny sobre la taula de tant en tant pot resultar 
força alliberador. L’adrenalina que provoca disparar una arma 
és la mateixa que provoca un petó apassionat. L’agressivitat i la 
violència les portem tots a dins; hem de veure com les fem servir, 
potser aquí és on marquem una diferència”.

Accions de societat per combatre les violències 
I potser aquesta és la clau, marcar la diferència, l’ús i la cana-
lització de la violència com a retorn a la violència infligida. El 
teatre no pot oferir una solució: “Això seria adoctrinar i aquest 
verb és més propi de polítics o predicadors que nostre. Els 
autors i els intèrprets tenim el deure de provocar emocions, si 
no, no sé què estem fent”, sentencien Tarrida i Mateus.

El teatre, per tant, pot esdevenir una arma de creació de cul-
tura, no per omplir espais destinats a fer art, sinó per crear espais 
per buscar solucions col·lectivament i per explicar-nos per què 
ens trobem on ens trobem. La solució potser ja és implícita en el 
fet teatral: “Jo no vaig a fer còctels Molotov i aplicar violència, jo 
et convoco al teatre i ja t’estic oferint una possibilitat: un espai on 
encarar-nos i assumir responsabilitats”, explica Álvarez.

Potser no tenim resolt el tema de com canalitzar la violèn-
cia, però el teatre ofereix la possibilitat del diàleg. “Busquem 
accions de societat, utilitzem la frustració, la ràbia i la ira per 
activar-nos i fer xarxa no violenta i fem servir la imaginació”, 
conclou Lali Álvarez. Si els altres destrueixen, nosaltres cons-
truïm, construint-nos i reconstruint-nos. Juntes.3

L’actriu Agnès Mateus 
a l’obra Hostiando a M 

/ ALESSIA BOMBACI
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Glosar o cantar versos de manera improvisada és una 
manera molt antiga d’expressar-se i de viure la música. 
Partint d’una melodia i un patró rítmic coneguts i, sovint, 

no massa complicats, l’intèrpret canta les rimes que li vénen al 
cap en temps real. És una tradició popular per excel·lència, que 
es viu als llocs de trobada comuns com ara les tavernes, els mer-
cats i les festes populars. Com més espontani surti tot, millor. 
Les cantants prefereixen actuar sense podi, micròfons o focus 
de llum i es barregen entre el públic per convidar tothom a par-
ticipar. És més valuós el desvergonyiment que la bona veu i, com 
és d’esperar de la música popular, els continguts dels romanços 
sovint són observacions iròniques o crítiques de la realitat.

El glosat està entrelligat amb la música tradicional, que ten-
deix molt a la improvisació, per essència. L’origen del cant 
improvisat s’ha de situar a la cultura del món premodern, 
quan la música popular es transmetia de boca en boca. Es glo-
sava com una manera de transmetre notícies, opinar i digerir 
la vida de la comunitat. Moltes cultures del món comparteixen 
aquesta pràctica. En alguns indrets, fins i tot gaudeix d’un alt 
reconeixement de tota la societat i els seus actors i actrius hi 
tenen un lloc preeminent.

Recuperació del glosat en català
Caterina Canyelles, impulsora de la glosa als Països Catalans, 
explica que aquesta tradició està documentada històricament a 
tot el territori, però en algunes zones s’ha perdut i en d’altres no. 
“Paradoxalment, allà on no s’ha trencat la transmissió cultural, les 
generacions joves se senten molt allunyades d’aquesta herència. 
Després d’un filtre de quaranta anys de dictadura, la temàtica s’ha 
reduït a elogiar la filla de l’alcalde, la verge i el regidor i per això és 
percebut com un folklore molt ranci. A les zones on s’ha perdut 
completament, la reintroducció ha estat molt més fàcil. Precisa-
ment per l’absència de la pressió de la tradició, hi havia molta més 
llibertat per reinterpretar i reapropiar-se de la glosa en la seva fun-
ció original; per dir els disbarats que es vulgui”, opina Canyelles.

Bart Grugeon
@barto3300

“El moment de sobretaula és la millor 
excusa per tocar, ballar i glosar... amb 
el que sigui! No hi ha regles; amb una 
copa i un plat es pot acompanyar els 
glosadors!”, diu Marçal Ramon

“És com la gent que fa parapent: 
abans d’actuar, sents com et puja 
l’adrenalina, però després et sents 
molt contenta i satisfeta per haver-te 
deixat anar”, diuen les alumnes

Glosant als
quatre vents

L’èxit del cant improvisat mostra la rellevància de la música 
tradicional i popular en la vida contemporània, 

també en el camp de l’ensenyament i la cohesió social
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La recuperació de la tradició va començar fa uns vint anys, 
quan una colla de músics de Sabadell es va posar a fer un tre-
ball de camp i va buscar totes les restes del cant improvisat que 
quedaven arreu dels Països Catalans. Van fundar Cor de Carxofa 
per recuperar, promoure i difondre el glosat en català. “Sempre 
es va plantejar més com una festa i no com a folklore i així s’ha 
anat tirant endavant”, comenta Ferriol Macip, glosador polifacè-
tic i membre actiu de l’associació. Les concentracions principals 
de glosaires, avui, són els Combats de Glosa, l’Escola d’Estiu de 
Glosa i les 12 hores de Glosa, un acte que se celebra cada any en 
una localitat diferent i que pretén “saturar els carrers i els locals 
amb l’art de la rima durant mitja jornada, com a mínim”.

Una tradició ben viva
“El resultat d’aquesta tasca de recuperació cultural és que cada 
vegada es torna a glosar a més llocs”, diu Marçal Ramon, un jove 
professor d’acordió de l’Escola de Música Tradicional de Sant 
Cugat del Vallès i molt familiaritzat amb l’entorn de la música 
tradicional de casa nostra. S’alegra que ara sigui molt normal 
acabar una paella popular o un concert de música tradicional 
glosant. “El moment de sobretaula, després del dinar, és la 
millor excusa per tocar, ballar i glosar... amb el que sigui! No hi 
ha regles; amb una copa i un plat es pot tocar i acompanyar els 
glosadors!”. Marçal creu que hi ha hagut un desglaç en la parti-
cipació: “Fa deu anys, costava molt que algú del públic s’afegís 
a glosar, però, a poc a poc, la gent acaba entenent que la gràcia 
és ficar-s’hi i que, bé o malament, acabes fent la teva perquè, al 
final, és simplement una manera d’expressar-te”.

L’alumnat perd la por
La Laia i la Marta, alumnes del curs de glosa en un centre cívic 
de Gràcia, confessen que són una mica vergonyoses, però, un 
cop a l’escenari, perden la por. “És com la gent que fa para-
pent: abans d’actuar, sents com et puja l’adrenalina, però des-
prés et sents molt contenta i satisfeta per haver-te deixat anar”, 

diuen. A les classes, entrenen les neurones buscant paraules 
que rimen i aprenen tots els trucs de l’ofici per no quedar-se 
en blanc enmig de dos versos. “La pràctica és la millor manera, 
per això al grup de whatsapp de les alumnes del curs només 
es permet parlar rimant, en quartet, A-B-A-B”, comenten rient.

Clara Ayats és professora de violí, també a l’Escola de Música 
Tradicional de Sant Cugat, i fa uns anys que s’ha aficionat a 
acompanyar grups de glosa. L’atrau el fet que sigui tan asse-
quible per a tothom. “Hi ha pals amb dos versos o els garro-
tins de quatre versos que pot cantar qualsevol. Sovint, quan 
fem concerts a casals populars o ateneus, comencem amb els 
glosadors més experts en un escenari, però, després, baixem 
del podi i cantem els pals més senzills on tothom pugui dir la 
seva”, explica. Ara bé, la manera d’enganxar la gent, sovint, és 
provocant-la. La Clara confessa una tàctica que acostuma a fun-
cionar: “Em fico amb la primera taula, per exemple, dient que 
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La recuperació del cant improvisat 
mostra que la música tradicional i 
popular es pot articular en la societat 
actual, sent complementària a altres 
maneres de viure la música

Aquesta pràctica s’ha de reinventar 
contínuament i, per exemple, 
s’organitzen punts de trobada, 
escoles d’estiu o tallers perquè la 
gent jove es deixi meravellar
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estan menjant patates com uns morts de gana... així els punxes 
una miqueta i et volen donar una rèplica. Això és la gràcia de la 
glosa: tot s’hi val. Ho pots utilitzar per tirar trastos, però sempre 
des del respecte i amb ironia; i ningú s’enfada”.

La Caterina fa uns anys que forma mestres i professorat des 
de Cor de Carxofa per introduir el cant improvisat a les aules 
i n’és una defensora convençuda. “Els alumnes de primària i 
secundària aprenen a expressar-se, a perdre la vergonya de par-
lar en públic, a gestionar conflictes i a utilitzar la ironia per dir 
coses delicades”, argumenta. També genera dinàmiques de grup 
interessants perquè canvia els rols. “L’alumne que és acadèmica-
ment bo, moltes vegades, no és el millor fent cançó improvisada 
i el que sempre és el darrer en el control de matemàtiques, a 
vegades, és més despert i diu les coses amb més enginy. Tot això 
fomenta la cohesió social”. Gràcies a la valoració positiva dels 
tutors i les tutores de les classes, cada vegada més escoles incor-
poren sessions de cant improvisat dins el currículum.

La música popular s’ha de viure al carrer
La recuperació del cant improvisat mostra que la música tradi-
cional i popular es pot articular en la societat actual, sent com-
plementària a altres maneres de viure la música. Tanmateix, 
perquè sigui viva, ha de ser transmesa i viscuda al carrer, on 
no importa tant la interpretació segons les normes establertes 
com l’agudesa i la improvisació. Marçal Ramon defensa crear 
espais on es pugui seguir desenvolupant; “zones de confort” 
on la gent que fa música es pugui trobar, tocar junta, interac-
tuar amb el públic i cantar improvisant. Valora positivament 
que la música tradicional i popular sigui reconeguda i tractada 
com una disciplina acadèmica, però, a la vegada, sent que no 
pot florir en un ambient tan estèril com el conservatori. Per 
això, la música popular s’ha de reinventar contínuament i, 
per exemple, s’organitzen punts de trobada, escoles d’estiu o 
tallers perquè la gent jove es deixi meravellar per la tradició i 
la vulgui continuar.3

/ IMMACULADA 
TUBAU PRAT
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Aquest text forma part de #RELATSREALS, una iniciativa de SOS Racisme que la ‘Directa’ acull en la seva edició de 
paper. El seu objectiu és informar i sensibilitzar a través de la difusió de casos atesos pel Servei d’Atenció i Denúncies 
de SOS Racisme Catalunya. S’utilitzen noms falsos per mantenir l’anonimat de la persona agredida, però és l’única 
dada fictícia. Tots els fets que s’hi narren són reals. Més informació a www.sosracisme.org i al twitter @SOSRacis

En Carles esperava, pacient, enmig 
de les Rambles, intentant esquivar 
les bafarades d’aire calent que sor-

tien de la boca de metro de Liceu. Havia 
quedat a les tres de la tarda amb el seu 
amic, en Josep, que volia ensenyar-li un 
restaurant nou del barri. Anirien a men-
jar alguna cosa i xerrarien tranquil·la-
ment, de tot i de res. “Quin bon dia que 
fa”, va pensar, mentre buscava l’escalfor 
del sol amb els ulls tancats.

En aquell moment, un cotxe de la 
Guàrdia Urbana es va aturar davant seu:

-¡Documentación!
En Carles, un advocat que feia poc 

que havia arribat de Bangladesh i no 
dominava l’idioma, va treure el seu certi-
ficat d’empadronament de la cartera i el 
va oferir als agents. Era l’únic document 
que portava en aquell moment...

-Entra al coche –li etzibà el policia– 
No respetáis a la autoridad –va remu-
gar entre dents un cop asseguts dins 
el vehicle. L’agent que conduïa es va 
mantenir en silenci.
El cotxe va passar per sobre el passeig 

de vianants per creuar les Rambles i can-
viar de direcció i, després, es va aturar 
davant del número 43, la comissaria.

Quan el cotxe es va aturar, un dels 
agents el va fer baixar del vehicle i el va 
portar dins l’edifici, en una zona soli-
tària, fora de l’abast de les càmeres de 
videovigilància. Per sorpresa, l’agent li va 
propinar un cop de puny a la cara que el 
va fer caure a terra. Recargolat de dolor, 
encara va encaixar una pluja de puntades 
de peu que va intentar frenar, de manera 
maldestra, amb braços i mans. Després 
d’aquella petita mort de 42 segons...

-Ahora, levántate y vete de aquí.
En Carles, amb l’ànima feta miques 

42 segons d’infern racista

 / RUIDO PHOTO

Quan el cotxe es va 
aturar, un dels agents 
el va fer baixar del 
vehicle i el va portar 
dins l’edifici, en una 
zona solitària, fora de 
l’abast de les càmeres 
de videovigilància

Mònica López
@nuvoldestiu
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i subjectant-se la mandíbula amb les 
mans, va abandonar les instal·lacions de 
la Guàrdia Urbana com va poder. Ator-
dit, sense comprendre res, però amb 
por i un dolor immens, va seure a terra, 
a només uns metres de la comissaria. 
De sobte, va aparèixer en  Josep, que, 
en veure que no arribava a la cita, l’ha-
via estat buscant com un boig Rambles 
amunt, Rambles avall. Sense dir res, el va 
acompanyar corrent al CUAP Peracamps, 
el centre mèdic més proper, però imme-
diatament els van derivar a l’Hospital de 
la Vall d’Hebron, on en Carles va ser ope-
rat d’urgència per una greu fractura a la 
zona maxil·lar esquerra.

Dies després, va haver de seguir un pro-
cés de rehabilitació, que el va deixar tres 
mesos sense poder treballar. I, un any des-
prés, va ser ingressat novament per intole-
rància al clau que li havien implantat.

Amb tot, quan va ser capaç d’afrontar 
el que li havia passat, va anar a denun-
ciar els fets a la comissaria de Mossos 
d’Esquadra, sempre acompanyat d’en 
Josep, que l’ajudava a comunicar-se ja 
que ell amb prou feines podia obrir la 
boca. Dies després, va decidir anar al Ser-
vei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme 
per buscar suport. Després d’una llarga 
lluita judicial i tres arxivaments, el 29 de 
novembre passat es va celebrar el judici, 
que ha quedat vist per a sentència, a 
l’Audiència de Barcelona. SOS Racisme 
i la fiscalia, que s’ha sumat a l’acusació, 
demanen penes de fins a sis anys i mig 
de presó i una indemnització que arriba 
als 18.000 euros pels delictes de lesions i 
contra la integritat moral. SOS Racisme, 
com a acusació particular, demana que 
s’apliquin els agreujants de racisme i de 
condició de superioritat del policia.

El judici ha trigat cinc anys a celebrar-se. 
Fins ara, el dolor d’en Carles no només no 
ha estat reparat, sinó que, a més, ha hagut 
de suportar el patiment extra que suposa 
veure’s menystingut pel sistema judicial i 
menyspreat pels advocats de la defensa. 
La impotència i la tristor van poder amb 
ell durant el judici, quan explicava les con-
seqüències de l’agressió: a més del dolor 
físic que encara sent, li fa vergonya que 
algunes persones el vegin tal com és ara, 
amb el rostre marcat per l’impacte de la 
violència racista.

El seu advocat, Josep Granados, consi-
dera que la celebració del judici ha estat 
fruit d’un treball intensiu de seguiment 
per aconseguir que el jutge empatitzés 
amb en Carles i obrís la porta a les inves-
tigacions necessàries. Caldrà veure quina 
és la sentència per aquells segons d’in-
fern racista que li van canviar la vida.3
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Què és la classe obrera avui? Podem continuar parlant-ne 
per referir-nos al conjunt de treballadores i treballadors? 
L’autora i l’autor de La clase obrera no va al paraíso 

(Akal, 2016) responen amb un sí contundent en forma de llibre.
Hem vist com la classe destinada a assaltar el cel i ser l’en-

terradora del capitalisme sortia del mapa. Aquest llibre ana-
litza la seva desaparició forçada i la substitució d’algunes de 
les seves definicions clàssiques pel precariat de Guy Standing 
o la massa de Toni Negri.

En un pròleg brillant, Owen Jones ens recorda que, quan 
Marx i Engels van escriure el Manifest Comunista, l’any 1848, el 
gruix de la classe obrera britànica estava conformat per criades 
i personal domèstic. Després, als anys 40 i 50, va irrompre la 
classe treballadora industrial i, ara, fruit del nou sistema eco-
nòmic i social, aquesta classe treballadora s’ha vist arrossegada 
pel sector dels serveis i la brutal precarització laboral.

La classe obrera torna a assaltar el cel

Obra d’un resistent del cinema low cost estatal, Nor-
berto Ramos del Val (Summertime), Amor tóxico és la 
representació d’una peculiar cita a cegues. La trobada 

de dos joves, Toni i Irene, estarà tamisada d’humor negre i 
serà extenuant: “Deixem de tenir aquesta conversa absurda, 
estic esgotat, t’ho juro”, afirma el protagonista. I és que el film 
deriva cap a una forma peculiar de comèdia agonística, d’in-
tercanvi de cops verbals entre dues persones abatudes que no 
volen donar el braç a tòrcer.

Aquesta èpica estranya s’emfatitza a través d’un cert gust 
pels espais reduïts i les escenes llargues basades en els diàlegs. 
El tour de force actoral està servit. La parella va rebre sengles 
premis a les millors interpretacions al festival Blow-up de Chi-
cago. La veu en off que comenta els esdeveniments és la de 
Toni, i això marca el punt de vista masculí del film.

En principi, Amor tóxico és una comèdia de vulnerabilitats 
indie sobre un jove que s’autocompadeix perquè manté relaci-
ons sexuals poc sovint. Toni s’autorepresenta com algú sensible 
que lamenta els seus fracassos en el món de les cites. El seu 
plantejament, però, implica un cert dret personal d’accés al 
sexe en què les dones esdevindrien instruments. Irene suposa 

La cita a cegues com a agonia

RESSENYES

La clase obrera no va al paraíso és obra del músic valencià 
Ricardo Romero (Nega), vocalista del grup de hip-hop Los Chikos 
del Maíz, i la politòloga catalana Arantxa Tirado, avui resident a 
Mèxic. Es tracta d’un relat contra l’esquerra acadèmica, certs dis-
cursos polítics i la indústria de la cultura. També polemitza amb 
el moviment del 15-M, Podemos o el procés sobiranista català, 
cosa que serveix a les autores per trencar estereotips al voltant 
de la classe treballadora i afirmar que “ni ha mort ni ha desapare-
gut, sinó que l’han fet desaparèixer”, ja que, amb ella fora de joc, 
s’acaben les possibilitats de transformació social. Malgrat aquest 
diagnòstic, també recorden que conflictes com el de la neteja 
del metro de Madrid o el de Coca-Cola apunten que no es pot 
decretar el seu enterrament. “La classe obrera és com Termina-
tor: sempre torna”, bromeja Nega.3
 
llibre

La clase obrera no va al paraíso
Autoria: Ricardo Romero i Arantxa Tirado
Editorial: Akal
Pàgines: 377

un revulsiu perquè fa bocins el relat del protagonista: li dirà que 
és un “machirulo amb pretensions”, onanista i ploramiques.

El resultat és complex. Les autocrítiques i els autoqüestio-
naments de l’home desconcertat conviuen amb les sortides de 
to misògines en un crescendo de provocació i situacions extre-
mes. L’audiència es queda sense mànecs als quals agafar-se, 
mentre la pel·lícula es va descomponent com els personatges 
que la protagonitzen.

Al final, potser domina el desig de no estar sol... i un amor 
romàntic que, després de rebre moltes escopinades desmitifica-
dores, acaba traient el nas. Entre tant desconcert, una fantasia 
masculina (la noia salvatge, violenta, incontrolable, però també 
vulnerable i sexualment accessible) retreu al protagonista que 
tracti les dones com a fantasies. El joc de miralls i alter egos possi-
bles es tanca amb una mica de misteri. Gaudiu, o no, del viatge.3

dvd

Amor tóxico
Director: Norberto Ramos del Val
Guionistes: Toni Junyent, Pablo Vázquez
Durada: 112 minuts

Homera Rosetti
@h_roset

Ignasi Franch
@ignasifranch
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Vas entrar al món del teatre després de fer 45 anys. Què 
va passar?
Em van acomiadar de l’empresa amb l’excusa que era massa 
gran per treballar. Però, mirat amb perspectiva, estic encantat 
d’haver-m’hi trobat. A l’empresa, només li importaven els últims 
comptes de resultats; les persones no significàvem res. En canvi, 
ser amo de la meva vida i descobrir la interpretació ha estat fan-
tàstic. La meva mare era figurant i, arran d’acompanyar-la en un 
rodatge, em van convocar a fer càstings. Allà va començar tot.

Què t’ha influenciat més en el terreny escènic?
Sobretot, els rodatges de Christian Bale i participar en l’obra 
Caídos del cielo, de Paloma Pedrero, en la qual vaig compar-
tir escenari amb persones sense sostre. A partir d’aquí, vaig 
organitzar un taller pels qui intenten deixar l’alcohol i altres 
addiccions. Va ser meravellós entrar a la parròquia de San 
Carlos Borromeo, on, a través del dramaturg Carlos Santos, 
he impulsat el projecte Ubuntu, que pretén portar diferents 
problemàtiques socials a l’escenari.

El 2007, vas patir un infart. Com et va condicionar aquest 
episodi en la trajectòria personal i professional?
Va ser una catarsi perquè em vaig adonar que havia aban-
donat els meus fills i, gràcies al tracte que em van dispensar 
a l’hospital, vaig decidir que lluitaria pels drets de la gent. 
Aquest sistema ens posa unes ulleres de prejudicis i ego-
ismes que ens allunyen de tothom. En canvi, quan te les 
treus, t’apropes a la realitat i, posant rostre als nadies –com 
deia l’escriptor uruguaià Eduardo Galeano–, prens partit i ja 
no hi ha marxa enrere.

El 2015, vas deixar els escenaris per protestar contra la 
decisió del Partit Popular d’apujar l’IVA cultural al 21%. 
Quins efectes ha tingut aquesta mesura?
L’increment de l’IVA és una revenja pel No a la guerra. No té 
cap altra explicació perquè, a França, és d’un 3% per qualse-
vol obra. Quan a Espanya es posa el 10% al futbol, el 4% a la 
pornografia i, en canvi, un 21% a la cultura, s’està demostrant 
l’escala de valors que defensa aquesta gent del PP, per qui els 
artistes només som una font de crítica social.

Tot i això, Rajoy ha tornat a guanyar les eleccions...
Té relació amb la divisió de l’esquerra i una cosa encara pitjor: 
el desplaçament del pensament social cap a la dreta. Les alter-
natives d’esquerres dels anys 70 i 80, com la Lliga Comunista 
Revolucionària o el Moviment Comunista, han desaparegut. 
Podemos té un programa socialdemòcrata; el PP, que es defi-
neix com a centredreta, en realitat és l’extrema dreta; Ciuta-
dans és la dreta pura i el PSOE, la dreta.

Aquesta deriva ens ha portat a l’actual desencís?
Si el comunisme va cometre l’error d’avantposar la igualtat a la 
llibertat, el capitalisme ens ha dut a un escenari similar al dels 
anys 30, en què la desigualtat és brutal. Jo creia que el 15-M 
plantejaria la lluita de classes, però es va diluir amb el discurs 
de la casta i no va afrontar aquest combat.

El teu article “El teatro es un acto de resistencia”, premi 
Paco Rabal de periodisme cultural l’any 2013, pretén ser 
una declaració de principis?
Sempre dic que, si fos lampista, potser estaria en una casa 
okupa. Però, com que escric i sóc artista, entenc que he de fer 
el màxim a través de l’escriptura, el teatre o els documentals 
que he realitzat sobre els CIE i altres temes.

També has organitzat debats amb víctimes del conflicte 
basc. Amb quin propòsit?
Els debats han posat de manifest que, per una bona convivència, 
cal reconèixer el dolor provocat per les diferents parts, també 
per l’Estat a través dels seus aparells policials o els GAL. En una 
de les xerrades, vam reunir expresos d’ETA amb José Amedo i la 
filla de Carrero Blanco i, en acabar, es van fondre en una abra-
çada perquè van entendre que tots podem reconèixer-nos en el 
dolor, ja que transcendeix les diferències ideològiques.

El teatre pot ser una eina de canvi social?
Ho demostra l’obra Tierra de fuego, en què un jove palestí i la noia 
israeliana contra la qual havia atemptat es coneixen i empatitzen. 
No podem tancar els ulls davant d’aquestes realitats perquè, si ho 
fem, un dia, els nostres néts ens preguntaran: “Al Mediterrani, 
milers de persones morien ofegades cada dia: tu què feies?”.3

“Quan t’apropes a la realitat,
ja no hi ha marxa enrere”

/ LUIS ÁNGEL GÓMEZ

inDirecta

Carlos Olalla,
actor i activista social

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

Cada dia, Carlos Olalla i la 
seva mare, la poeta i actriu 
Cristina Maristany, baixen a 
recitar poesia al metro de 
Madrid. És la seva manera de 
guanyar-se el pa en temps de 
crisi. Després de participar 
esporàdicament a les sèries 
de televisió Velvet, El tiem-
po entre costuras, Amar en 
tiempos revueltos o Hospital 
Central, entre altres, l’actor 
i director teatral esquiva la pe-
núria com pot mentre impulsa 
projectes vinculats a lluites i 
realitats silenciades. Des de la 
parròquia de San Carlos Bo-
rromeo, prepara tallers en el 
marc de la plataforma Ubuntu 
i, juntament amb entitats de 
Cañada Real, ensenya cine-
ma als nois i noies d’aquesta 
barriada madrilenya perquè 
intercanviïn la seva mirada del 
món amb mainada de Bom-
bai. Al mateix temps, realitza 
tota mena de documentals; 
fa poc, va estrenar Express, 
en què denuncia els centres 
d’internament d’estrangers 
(CIE). Creador del bloc cultural 
La placenta del Universo, Olalla 
(Barcelona, 1957) es considera 
“optimista per naturalesa i idea-
lista per vocació”, una actitud 
que l’ajuda a mantenir la seva 
irreverència malgrat les adver-
sitats que li presenta la vida.
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