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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 PARTICIPA! #Directa415

Subscriptores: A la nostra base de dades, no s’ha actualitzat certa informació imprescindi-
ble per comunicar-nos amb vosaltres correctament. Seria molt útil que ens facilitéssiu de nou els contactes de correu 
electrònic actualitzats i, les que vulgueu, el vostre telèfon. Ho podeu fer escrivint a subscripcions@directa.cat. Si 
rebeu el butlletí de la DIRECTA al vostre correu electrònic habitualment, no cal que ens digueu res.

/ VICTOR SERRI

Sants, Barcelona, 17 de setembre de 2016:

Nosaltres, les 71 persones que, en representació dels 
col·lectius, les entitats, les subscriptores i les col·labo-
radores que fem possible la Directa, ens hem aplegat a 
Sants, desbordants d’esperança i determinació.

Nosaltres, que venim de lluny i som moltes.

Nosaltres hem aprovat la composició dels òrgans socials 
de la cooperativa: Consell Rector, Consell Social i Conse-
ll Periodístic.

Nosaltres, que volem una estructura fixa que sostingui i 
faci créixer el projecte, hem dit sí a un equip de nou sò-
cies treballadores que comptarà amb el suport de dues 
treballadores més i de les desenes de col·laboradores 
habituals, essència del projecte.

Nosaltres, que “para todos la luz, para todos todo”.

Nosaltres hem votat a favor de les línies estratègiques 
presentades per al curs 2016-17: incrementar el nombre 

de sòcies, subscripcions, punts de venda i publicitat; 
millorar la qualitat dels continguts i fer més atractiva la 
seva lectura; augmentar la incidència social del projecte, 
amb més difusió i espais de debat públic; fer més xarxa 
intercooperant amb altres col·lectius i activant els espais 
de participació de què ens hem dotat; integrar les cures 
dins la cooperativa.

Nosaltres hem somiat una nova redacció que millori les 
condicions de treball, dins un espai de confluència al 
barri de Sants, un pol cooperatiu que transformarà les 
relacions entre el veïnatge i el poder transformador del 
grup de cooperatives que s’hi sumaran.

Nosaltres, que ho celebrem compartint una paella 
popular.

Nosaltres, que seguim endavant contra vents i marees.

Nosaltres, que estem d’acord.

Hem trencat la barrera entre el vosaltres i el nosaltres 
per teixir un Nosaltres amb majúscula.

Nosaltres, #DirectaCoop
Acords de la primera Assemblea General de la cooperativa La Directa

FE D’ERRADES:
L’autora del reportatge sobre Mujeres Libres a la secció Expressions del número passat és Carme Bernat Mateu.



Grups provida es troben cada 
setmana als voltants de la Clínica 

Ginecològica de Sants. A parer 
del personal del centre, generen 

situacions incòmodes i agressives

“Hi ha moltes dones que vénen 
nervioses, no necessiten que ningú les 

abordi acusant-les de ser assassines. 
Nosaltres tampoc no ens mereixem 

que ens assetgin”, explica una doctora

Des que es va aturar la contrareforma de la llei de l’avortament, semblava que el dret a decidir 
lliurement i la sobirania sobre el propi cos de dones i homes trans havien quedat a resguard 
en el marc legal de la llei de terminis. Els darrers anys, però, diversos grups antiavortistes han 
adoptat tàctiques de confrontació directa per interferir en la decisió de procedir a una inte-
rrupció voluntària de l’embaràs. A Barcelona, s’ha produït un repunt d’aquestes accions.

Anna Celma
@Acelmamelero

El consistori barceloní 
assegura que busca 
maneres de defensar 
el dret a l’avortament 
i evitar situacions de 
coacció / VICTOR SERRI

Són les vuit del matí. Al solitari carrer de Roger, a Barcelona, 
s’hi concentren grups de persones que reparteixen pamflets 
i porten pancartes amb il·lustracions de nonats i rosaris pen-

jats al coll. S’autoanomenen rescatadors i es troben cada setmana 
a la Clínica Ginecològica de Sants (CGS) i altres centres d’arreu de 
l’Estat espanyol per emprendre la seva tasca antiavortista.

Les pacients acudeixen a la CGS per fer-se revisions, procedi-
ments quirúrgics o bé interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE). 
La localització de la clínica sembla pensada per cuidar la intimitat 
de qui hi acudeix: a tocar de la parada de metro de Badal, dins el 
barri de Sants, però en un carrer poc transitat. Tanmateix, cada 
divendres i dissabte, aquesta intimitat és vulnerada per un grup de 
manifestants que, amb pancartes, pamflets i rosaris, es concentren 
davant i als voltants de la clínica. Per arribar fins al local, una planta 
baixa, cal passar entre les congregades.

Intercepten les vianants i pregunten si es dirigeixen a la clínica. 
Després, els entreguen un dels pamflets. Si la persona s’atura, pro-
cedeixen a descriure el que anomenen abortorio, on es produeix 

“l’assassinat indiscriminat de bebès”. Els grups –majoritàriament 
dones, migrants o locals, amb algun home que les acompanya– 
han reduït les seves aparicions a dos dies setmanals perquè han 
descobert que són els dies que es programen les IVE en aquesta 
clínica, que pateix aquestes manifestacions des de l’any 2009. El 
personal de la CGS denuncia les maneres violentes i intimidatòries 
d’aquests grups pro vida.

“Hi ha moltes dones que vénen nervioses, no necessiten que 
ningú les abordi acusant-les de ser assassines. Nosaltres tampoc 
no ens mereixem que ens assetgin en entrar i sortir del local, quan 
veuen que som personal”, ens explica una de les doctores. Les 
pacients que arriben ho fan per iniciativa pròpia o bé derivades 
per la sanitat pública, ja que la CGS forma part de la xarxa de 
clíniques acreditades per practicar interrupcions voluntàries de 
l’embaràs. En aquest segon cas, el cost de la intervenció és assu-
mit per la sanitat catalana, sempre que s’enquadri dins els límits 
d’actuació legals d’acord amb la llei de terminis actual, que marca 
la setmana 22 de gestació com el llindar màxim per practicar una 
IVE. Dins d’aquest marge, el procediment varia en funció de la 
setmana d’embaràs. Entre altres opcions, pot ser farmacològic o 
consistir en una intervenció ambulatòria.

L’equip de professionals de la clínica explica que aquests grups 
tenen el dret a expressar el seu desacord ideològic amb les IVE, 
però, es queixen: “Això no hauria de significar que puguin increpar 
les treballadores o bé molestar les pacients. És una situació molt 
incòmoda i agressiva”. En particular, els preocupen les informaci-
ons que faciliten a les dones. En molts casos, diuen, són mèdica-
ment falses, sobretot les relacionades amb els períodes de gestació 
i les possibles conseqüències de l’avortament.

Les professionals han alertat la policia local i els Mossos d’Es-
quadra i també han contactat amb l’Ajuntament de Barcelona. 
Els serveis de premsa del consistori barceloní, contactats per la 
DIRECTA, asseguren que estan treballant per la defensa del dret a 
l’avortament impulsant un grup de treball específic. En el cas con-
cret de la Clínica Ginecològica de Sants, estan “valorant les opci-
ons jurídiques”. De moment, expliquen: “Els informes que rebem 
no són positius perquè hi ha sentències del Tribunal Europeu de 
Drets Humans que, en casos similars, han valorat que preval el 
dret a la llibertat d’expressió”.

Rescatadores o assetjadores?
Durant les visites fetes diferents setmanes, la DIRECTA ha compro-
vat que aturen la gent indiscriminadament. Cada persona que s’hi 
apropa rep els mateixos arguments, sigui una periodista, una vianant 
o una pacient que es disposa a fer-se una prova. Mentre algunes de 
les congregades s’ocupen dels diàlegs, la resta de gent s’està davant 
del local, resant el rosari i sostenint pancartes amb lemes pro vida. 
Asseguren que també fan acte de presència en altres abortorios.

Les antiavortistes, d’una banda, acusen les clíniques de ser 
empreses que es lucren de l’assassinat de no-nats. Afirmen que se 
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Continua a la pàgina següent >>>

Grups cristians encerclen 
les clíniques ginecològiques
La imatge de centres de planificació familiar assetjats per col·lectius antiavortistes no és només ‘made in America’: a 
Barcelona, diversos grups autoanomenats ‘rescatadors’ es planten davant les clíniques on es practiquen avortaments 
per intimidar i interpel·lar el personal mèdic i les dones que hi acudeixen
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salten tots els protocols establerts pel marc legal, una acusació que 
inclouria no respectar el marge de tres dies entre l’inici del procedi-
ment i la IVE o no mostrar les ecografi es a les gestants. La metgessa 
que ens rep refuta aquestes afi rmacions: “En primer lloc, en molts 
casos, els tres dies s’haurien de començar a comptar a partir del 
moment que la dona va a la seguretat social a demanar una IVE. La 
cita que tenen amb nosaltres no és immediata, per tant, el marge 
de temps ja es compleix”. També explica que, quan fan la primera 
visita, informen les pacients que han de deixar aquest període com 
a temps mínim fi ns a la propera cita. En cas que les dones no vul-
guin esperar –pels motius que sigui–, afegeix que estan obligades a 
demanar que facin una visita in situ amb les professionals de psi-
quiatria del centre, que faran una avaluació per determinar si es 
pot donar el consentiment mèdic a aquesta IVE. Si és així, aleshores 
procedeixen a la intervenció, d’acord amb els horaris disponibles.

El personal de la clínica mostra a la DIRECTA el circuit d’ingrés 
ambulatori, els quiròfans on es fan les IVE i les proves i les sales 
d’espera i de recuperació per quan ha acabat la intervenció. 
L’activitat mèdica es concentra els divendres i els dissabte per 
garantir el repòs durant el cap de setmana i evitar complicaci-
ons. Passats quinze dies, les pacients tenen una cita de revisió 
per garantir que tot ha anat bé.

A la CGS, com a la resta de clíniques, tenen molt present el cas 
del doctor Morín, condemnat a presó durant divuit mesos per dur 
a terme onze avortaments il·legals. Per això, asseguren que cada 
graó del procediment comporta permisos, documentació i consen-
timents signats. “La IVE deixa un camí molt marcat, que es pot res-
seguir, per saber si hi ha hagut cap irregularitat”, afi rmen.

En defensa de les adopcions il·legals
Les rescatadores acusen d’homicida qui decideix avortar. Es com-
padeixen de les joves que acudeixen a les clíniques perquè les des-
criuen com noies destrossades, amb vides molt dures de violència, 
abandonament, manca de recursos econòmics, problemes per la 
seva situació legal, patiment emocional i psicològic... Totes aquestes 
situacions, a parer seu, no justifi quen una IVE: “No pots solucionar 
un problema fent una cosa que està malament, com és avortar”, 
afi rmen. Partint de la premissa que s’és persona des del moment de 
la concepció, afegeixen que hauria de prevaldre “el dret de la per-
sona per davant del de la mare”. “Oi que, si a tu ta mare et digués, 
com que ets meva et puc tallar un braç, no li permetries? Doncs aquí 
passa igual, però la criatura no pot oposar resistència”, argumenta 
un dels homes presents. “Les mares es confereixen un dret sobre 
el que tenen dins que no és seu. Perquè són persones diferents. I, 
després, les que han decidit avortar surten destrossades”, assegura.

Com a alternativa, ofereixen assistència mèdica, ajudes, ciste-
lles amb donatius i assessorament a les mares que decideixin tenir 
la valentia d’abraçar el seu fi ll no-nat. El que més publiciten és un 
espai d’assessorament situat a Badalona, anomenat Hogar de María. 
Allà, ofereixen productes de primera necessitat, consell o tallers 
per les mares i els infants. Segons expliquen, també ajuden a trobar 
feina i habitatge o pisos d’acollida. A banda, disposen de metges 
afi ns que fan proves gratuïtes.

“Tot abans que matar una persona”, sentencien. En dues oca-
sions, ens indiquen la possibilitat de donar la criatura en adopció. 
Quan se li planteja la reticència a deixar la criatura nounada en 
mans del sistema d’adopcions estatal, alliçona explicant que no 
cal passar per aquests tràmits: “El pots tenir i donar-lo en adop-
ció. Molta gent l’acolliria i l’estimaria”, ens explica. “Si tu decidei-
xes entregar-lo i la família l’empadrona com a seu, qui ha de dir 
a aquella família que el fi ll no és seu?”, afi rma. Davant els dubtes 
de si hi hauria garanties que això assegurés una bona cura cap a 
l’infant, ens contesta: “Series més bona persona matant-lo? Quina 
és la solució? Matar-lo abans que neixi?”.

Altres clíniques, com EMECE, situada al carrer Anglí, també 
reben visites de les antiavortistes. La DIRECTA hi ha contactat, però 
han declinat oferir informació al respecte. Les darreres estadísti-
ques ofi cials del Ministeri de Sanitat, de l’any 2014, indiquen que 
es van dur a terme 94.796 interrupcions voluntàries de l’embaràs. 
Era el tercer període en què les xifres descendien i és el nombre 
més baix dels darrers deu anys.

>>> Ve de la pàgina anterior

 G Baixa autoestima
 G Frigidesa (pèrdua de desig sexual)
 G Aversió cap a la parella 
 G Culpabilitat o frustració de l’instint 
maternal

 G Desordres nerviosos, insomni, neurosis 
 G Aparició de malalties psicopàtiques 
 G Depressió

 G Extirpació d’úter
 G Esterilitat

 G Relació directa amb el càncer de mama 

 G Infeccions
 G Hemorràgies
 G Peritonitis 

 G Lesions a la bufeta o a l’urèter 
 G Incontinència 

 G Embaràs ectòpic (fora de l’úter)

 G Perforació d’úter 

 G Amenorrea (absència de menstruació)

MITES SOBRE L’AVORTAMENT 
INDUÏT (IVE)

INFORMACIÓ 
ANTIAVORTISTA difosa a la 
porta de les clíniques 

-
-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

-

/ ANNA TORNER
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És un dels referents del moviment antiavortista a l’Estat 
espanyol i ha inspirat el grup de voluntàries de la Xarxa 
de Suport a Dones Embarassades que cada setmana es 

planta davant d’algunes clíniques de Barcelona. Enxarxades 
arreu de l’Estat, segueixen les passes de la Escuela de Rescate 
fundada per Jesús Poveda a Madrid el 2009. El professor de 
psiquiatria de la Universitat Autònoma de Madrid batalla, des 
de fa més 30 anys, perquè l’avortament estigui inclòs com un 
assassinat dins el Codi Penal. Mentrestant, prepara persones 
–especialment joves– perquè es concentrin davant les clíniques 
acreditades per a la interrupció de l’embaràs i dissuadeixin les 
dones que hi acudeixen.

Es vanten d’haver evitat més de mil avortaments a Madrid, 
segons Poveda, “fent assessorament” i formulant una pregunta: 
“Què necessites per no avortar?”. Professionals dels centres 
de diverses ciutats han acusat el voluntariat que es concentra 
davant de les clíniques de pressionar les dones que s’hi acosten. 
Cada 28 de desembre, és especialment intens, ja que, en el cas 
de Madrid, Poveda i altres rescatadores es concentren davant 
la clínica Dator i fan una asseguda. Arran d’aquesta acció, ell i 
altres persones han estat detingudes en diverses ocasions.

A més de treballar per engreixar la bossa de voluntàries, 
Jesús Poveda dirigeix la Casa d’Acollida Entrevidas, va fundar 
l’ONG Grupo Provida de Madrid i, actualment, és copresident 
de la Federació Espanyola d’Associacions Provida. Com a inte-
grant del Foro Español de la Família, la federació va rebre 
55.000 euros del Ministeri de Sanitat i Serveis Socials espanyol 
l’any 2016. La subvenció s’emmarca en el programa d’atenció a 
la infància i les famílies.

Més enllà del moviment antielecció, Poveda també ha posat 
el nas en la política institucional. El 2009, el magnat anglès 
Declan James Ganley el va col·locar a la llista de la coalició de 
dreta radical Libertas per a les eleccions europees, que incloïa 
grups ultres. Ciutadans es va afegir a la candidatura, que va 
encapçalar l’exdirector de l’ONCE Miguel Durán.

La federació que 
copresideix Poveda 

va rebre 55.000 euros 
del Ministeri de Sani-

tat i Serveis Socials 
espanyol l’any 2016 

/ HAZTEOIR.ORG

Jesús Poveda, el pare 
dels grups ‘rescatadors’

Gemma Garcia
@gemma_g_fabrega

Aquest professor 
de psiquiatria de la 
Universitat Autònoma 
de Madrid batalla, des de 
fa més 30 anys, perquè 
l’avortament estigui 
inclòs com un assassinat 
dins el Codi Penal

Poveda dirigeix la Casa 
d’Acollida Entrevidas, 
va fundar l’ONG 
Grupo Provida de 
Madrid i, actualment, 
és copresident de la 
Federació Espanyola 
d’Associacions Provida

No s’ha descrit cap malaltia mental causada per l’IVE.
Si la dona en té diagnosticada alguna, el procés d’un embaràs no 
desitjat i la presa de la decisió poden ser desequilibrants. Sempre es 
fa una entrevista clínica per conèixer la seva història i, depèn com, es 
fa interconsulta amb el seu psiquiatre, tant si segueix com si interromp 
l’embaràs. Pel que fa a la resta d’alteracions que exposen, poden 
aparèixer tant si la dona decideix continuar o interrompre l’embaràs, 
segons com es gestioni la decisió i els suports i recursos amb què 
compta per part de familiars, de la  parella i de les professionals que 
l’acompanyen en la presa de la decisió.

L’amenorrea posterior o els canvis de cicle són freqüents en les dones 
després d’un avortament, tant induït com espontani.

No hi ha risc de càncer de mama relacionat amb l’IVE.

Les infeccions i peritonitis apareixen en els avortaments que es duen 
a terme fora de la salut pública, en males condicions d’higiene o amb 
males tècniques. L’hemorràgia és un procés natural en un avortament, 
tant espontani com farmacològic, perquè és la manera d’eliminar les 
restes uterines. En el quirúrgic, com que es realitza un aspirat endometrial, 
el sagnat és escàs.

La incontinència uterina no apareix amb cap de les dues tècniques que 
s’usen per fer l’IVE, perquè no s’incideix en la bufeta de l’orina. Quan pot 
aparèixer amb certa freqüència és en el postpart.

No s’ha vist relació entre l’embaràs ectòpic i la realització d’una IVE. 

No s’ha relacionat amb perforacions uterines ni l’avortament farmacològic 
ni el quirúrgic (en què es fa una aspiració), sempre que el executi una 
professional, com les que trobem a les clíniques del nostre entorn. És més 
freqüent en avortaments espontanis en què s’ha de realitzar un raspament uterí.

Tant l’esterilitat com l’extirpació d’úter a causa d’un IVE és 
pràcticamente inexistent. Aquests problemes estan més relacionats 
amb l’aparició d’infeccions, en avortaments clandestins, per la 
mala higiene i la realització per part de persones no expertes o per 
l’autorealizació. Actualment, s’està produint un repunt d’aquestes 
clíniques (problemàtiques?) en dones joves que no volen notificar als 
seus pares que estan embarassades”.

INFORMACIÓ DE LA DOCTORA 
MARIA FERRERO, ginecòloga al 
Centre Jove d’Anticoncepció i 
Sexualitat de Barcelona
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PRINCIPALS ENTITATS DEL

MOVIMENT ANTIELECCIÓ
Milers d’entitats ultraconservadores, la majoria petites i 
d’àmbit local, s’articulen per incidir en la vida pública de 
l’Estat i més enllà de les seves fronteres. Dins de la seva lluita 
contra el desenvolupament dels drets sexuals i reproductius, 
concentren molts esforços en la persecució de l’avortament

/ ANNA TORNER

La seva gran fita i targeta de 
presentació ha estat dur als tribunals 
el doctor Carlos Morín, condemnat 
per practicar 11 abortaments fora 
del supòsits de al llei de 1985. 
L’exconvergent Josep Miró i Ardèvol, 
conseller d’Agricultura en governs 
de Jordi Pujol, és el fundador 
d’aquesta entitat gestada per 
ampliar la presència de la concepció 
cristiana a la vida pública.

Gran agitadora del sector 
ultraconservador a través d’internet, 
neix inspirada en iniciatives 
nordamericanes per ampliar la 
presència dels postulats cristians a 
la política. 

L’activitat de la plataforma Derecho 
a Vivir és la que li ha dut major 
rellevància, al liderar multitudinàries 
manifestacions contra el dret a 
l’avortament. Des del 2013, compta 
amb el reconeixement d’entitat 
d’utilitat pública. 

HazteOír.org resulta estratègica per 
promoure les “escoles de rescat” i 
ampliar els grups d’autoanomenats 
“rescatadors”. 

Nascuda a Barcelona prop de 
quatre dècades enrere, entorn la 
primera entitat antielecció de l’Estat, 
avui n’aplega 33. Set, als Països 
Catalans. El seu principal camp 
d’acció és l’assistència a dones 
gestants o amb criatures. L’iniciador 
de les anomenades “escoles de 
rescat” a l’Estat, Jesús Poveda, n’és 
vicepresident. 

És una de les entitats fundadores 
del Foro de la Família i impulsora 
de CIDEVIDA. Algunes de les seves 
entitats són reconegudes d’utilitat 
pública i compta amb caràcter 
consultiu especial al Consell 
Econòmic i Social de l’ONU. 

Creada per reforçar la capacitat 
d’incidència política de les entitats de 
defensa de la família tradicional, es 
declara aconfesional, però les entitats 
que aplega −més de 5.000− i els seus 
principals actius són catòlics. Ha 
esdevingut un dels grup de pressió 
ultraconservador més potents, 
capaç d’encapçalar manifestacions 
multitudinàries −amb figures del PP 
i la Conferència Episcopal a primera 
línia−. L’any 2010 va ser declarada 
d’utilitat pública, amb govern 
socialista. El 2015, va comptar amb 
una subvenció de 51.000 euros del 
Ministeri de Treball i Assumptes 
socials. Més de 399.000 euros 
d’ingressos han estat donacions de 
particulars. 

Prop d’una cinquantena de centres 
que ofereixen recursos materials per 
a la cura dels bebès, allotjament, 
suport psicològic i acompanyament 
en la recerca de feina a les gestants 
es troben sota la marca Red Madre, 
impulsada pel Foro de la Família. 
Benigno Blanco, secretari d’Estat 
durant els governs de José Maria 
Aznar, n’és vicepresident. Fora del 
seu paraigua, trobem molts altres 
recursos assistencials vinculats 
a l’Església. És el cas de l’Hogar 
de María, associació vinculada a 
CIDEVIDA. A Barcelona, s’ubica a la 
Parròquia de la Mare de Déu de la 
Medalla Miraculosa, d’on sorgeix el 
grup de ‘rescatadors’ de la ciutat.

Espais 
d’aprenentatge 
del mètode per 
pressionar a les 
clíniques. En 
sorgeixen grups 
de “rescatadors”.

Ofereixen 
la xarxa de 
recursos 
assistencials.

ESCOLES 
RESCAT

GRUPS 
RESCATADORS

XARXA DE 
RECURSOS

 ASSISTENCIALS

Lliura la batalla contra els DSiR a les 
institucions europees, posant de 
la mà organitzacions civils i figures 
polítiques antielecció, és l’objectiu 
d’aquesta federació europea 
antielecció que troba en l’exministre 
d’Interior i exeurodiputat del Partit 
Popular Jaime Mayor Oreja un dels 
principals actius. Entre les entitats 
impulsores, la Federación Española 
d’Asociaciones Provida, el Foro de 
la Familia, HazteOír.org i el Centro 
Internacional de la Vida (CIDEVIDA). 
Entre les col·laboradores, E-Cristians. 

ONE OF US

FORO
 DE LA 

FAMILIA

Federación 
Española de 

Asociaciones
 PROVIDA HAZTE OÍR

CIDEVIDA

E-CRISTIANS

DERECHO A 
VIVIR
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Manifestació contra 
la contrareforma de 
l’avortament del dia 1 
de febrer del 2014 
/ VICTOR SERRI

Pregàries, rosaris i missatges que tradueixen dret al propi 
cos per cultura de la mort. En contra, consignes a favor 
de l’autonomia sexual i vital de les dones llançades a viva 

veu, recollides en pancartes o expressades a través de perfor-
mances. En nombroses ocasions, les portes dels centres mèdics 
que assisteixen avortaments han estat l’escenari del conflicte 
entre la reivindicació dels preceptes episcopals i la defensa dels 
drets sexuals i reproductius de les dones.

Les respostes feministes articulades davant les intervenci-
ons d’activistes antiavortistes a les clíniques i els hospitals solen 
ser reaccions de rebuig directes, al carrer. L’Hospital de Sant 
Pau de Barcelona és un dels punts on el feminisme ha orga-
nitzat reiteradament accions contra la presència ultracatòlica a 

Meritxell Rigol
@TxellRigol

D’alerta feminista a 
segona fila de l’agenda

L’èxit de tombar la contrareforma impulsada per Gallardón ha deixat 
un panorama de desmobilització al voltant de la defensa del dret a 

l’avortament, després de quasi dos anys d’acció permanent

l’espai públic; i, conseqüentment, s’hi ha generat una confron-
tació visible. Jesús Poveda, impulsor de les anomenades escoles 
de rescat a l’Estat, considera que aquest conflicte és desitjable: 
“Antifràgil és el concepte intel·lectual que s’utilitza a l’escola de 
rescat i fa referència a allò que millora amb el caos. Com més 
policia, millor. Com més protesta, millor”, afirmava durant la 
darrera trobada de voluntariat i persones delegades de la Plata-
forma Derecho a Vivir.

Afirmar la importància de reaccionar davant la presència de 
grups antiavortistes als centres que assisteixen IVE és unànime 
dins el moviment feminista. Ara bé, coincideixen a valorar que 
les administracions públiques també s’han de responsabilitzar 
i garantir que el dret a l’avortament es pugui exercir amb plena 
llibertat. L’exigència guanya pes després de vèncer la batalla 
contra la regressiva llei que va impulsar l’exministre Alberto 
Ruíz-Gallardón. “El moviment feminista pot donar respostes, 
però no ha de recaure sobre ell la responsabilitat d’evitar l’as-
setjament a les clíniques. S’ha de produir una reacció instituci-
onal”, reivindica Sílvia Aldavert, activista de la Campanya pel 
Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït. “De la mateixa manera que 
els governs tenen la responsabilitat de garantir que l’avorta-
ment es pugui fer de manera confidencial i amb professionals, 
ens han de garantir la seguretat”, especifica.

La ‘llei de retorn al passat’
Manifestacions, cassolades, concentracions, sessions formati-
ves i de sensibilització, participació en debats i, fins i tot, cues 
de desenes i desenes de dones per inscriure el propi cos al 
Registre de la Propietat de diverses ciutats. Constants i molt 
visibles. Eren les coordenades en què es va moure la resposta 
dels col·lectius feministes durant els temps de perill de contra-
reforma. La proposta de Gallardón, una promesa electoral del 
Partit Popular, amenaçava de dinamitar la llei de terminis, amb 
la qual, tot just l’any 2010, la voluntat de la dona passava a ser 
el requisit base per interrompre un embaràs fins a la catorzena 
setmana de gestació.

El fet de tombar la llei de retorn al passat (que anava més 
enrere de la llei establerta l’any 1985) i fer caure el ministre que 
la va impulsar es va viure com una victòria social d’alè violeta. 
L’èxit tenia el regust amarg de perdre el dret a l’avortament per 
a les dones de setze i disset anys, però permetia fer un punt 
i seguit i centrar esforços a superar altres violències, com els 
feminicidis i les agressions sexuals. Haver salvat el gruix de 
l’amenaça va fer que l’alerta feminista, permanent durant dos 
anys, deixés pas a un temps de desmobilització.

A l’altra banda del pols, però, l’avortament no ha caigut de 
la primera línia de l’agenda en cap moment. “Quan vam frenar 
la contrareforma, gràcies a la mobilització que vam aconseguir, 
els grups antiavortistes van fer el contrari que el moviment 
feminista: es van rearmar. I han millorat una estratègia que va 
de l’àmbit local a l’internacional”, reconeix Aldavert. La decep-
ció no ha fet canviar la prioritat de l’autoanomenat moviment 
pro vida: eliminar el nucli del dret de les dones a decidir sobre 
el seu cos i la seva vida.

Afirmar la importància de 
reaccionar davant la presència de 

grups antiavortistes als centres que 
assisteixen IVE és unànime dins el 

moviment feminista

També es coincideix a valorar que 
les administracions públiques s’han 

de responsabilitzar i garantir que 
el dret a interrompre l’embaràs es 
pugui exercir amb plena llibertat
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El Prat, ‘hub’ de baix cost
Paral·lelament al creixement continuat de turistes en aquest aeroport, la implantació del model ‘low cost’ al 
sector aeronàutic ha devaluat les condicions laborals de les seves treballadores

Keep walking. Avanceu. Centenars de persones obeeixen 
inconscientment el senyal lluminós i surten del tren sense 
aturar-se en direcció a les terminals. S’adrecen a una de 

les infraestructures més importants dels Països Catalans i el segon 
aeroport més important de l’Estat espanyol pel que fa al nombre de 
passatge, amb un creixement superior al de Barajas. Un monstre 
que, aquest mes d’agost, va registrar 4,7 milions de passatgeres –un 
6,9% més que durant el mateix període de l’any anterior.

El primer semestre de l’any, hi van transitar més de vint milions 
de persones, és a dir, un 12,7% més que el primer semestre de 2015, 
tot plegat segons dades del consorci aeroportuari AENA. Les viat-
geres agafen la llançadora cap a la terminal 1, inaugurada el juny de 
2009 i amb més de mig milió de metres quadrats, símbol de la Bar-
celona business friendly i de l’auge del turisme global. Una mola 
de vidre, amb sostres que es perden cel enllà, que el poder polític 
i econòmic català ha volgut convertir sempre en un hub, un node 
central de l’espai aeronàutic mundial, una estació d’enllaç global.

Dins la terminal, hi regna un silenci misteriós producte de 
la immensitat de l’espai. També hi regna l’anonimat. Les turistes 
es creuen amb les migrants; les migrants, amb les treballadores 
de maletí i portàtil; l’argentina que treballa en una franquícia a la 
Barceloneta, amb el director de recursos humans holandès de la 
companyia matriu, i tothom passa desapercebut. Ningú no coneix 
ningú. Som al no-lloc perfecte, segons l’antropòleg Marc Augè, un 
espai de trànsit, buit de significat, on la usuària només manté una 
relació contractual basada en el bitllet d’avió. Un parèntesi a la vida, 
que podria semblar aliè a qualsevol vincle o conflicte social si no 
fos perquè, entre passatgera i passatgera, hi ha gent que hi treballa.

El vigilant de seguretat identificat amb la placa d’Ilunion, el grup 
d’empreses de l’ONCE, vaga per l’espai com una ànima en pena. 

Adrián Crespo
@crespix

També ho fa la venedora del duty free, entre ampolles de whisky 
car i capses de galetes Birba, al servei d’una multinacional que té 
botigues a aeroports de vint països diferents. Les informadores 
de Vueling, ubicades davant els mostradors de facturació, es mos-
tren nervioses davant qualsevol persona amb pinta de periodista 
perquè, després de la crisi d’aquest estiu, amb centenars d’endar-
reriments i dotzenes de vols cancel·lats, l’aerolínia imposa silenci 
absolut. I al voltant i sempre presents, trobem les forces de segure-
tat pública: Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, amb diferents 
competències i zones d’accés –els Mossos no poden passar de la 
zona de facturació, per exemple–, que no ens deixen oblidar que 
l’aeroport és un espai d’excepció, un espai sensible i una infraes-
tructura estratègica pels interessos de l’Estat.

Feines precàries en un espai clau del model Barcelona
En una de les cafeteries, un cambrer de vint-i-pocs anys recull 
safates. En fa sis que treballa per l’empresa The Eat Out, propietat 
del Grup Agrolimen de la família Carulla. Exceptuant les grans 
marques de menjar ràpid, aquest grup disposa de la concessió 
de tota l’hostaleria de l’aeroport. El cambrer amb qui parlem tre-
balla amb un contracte que només li cobreix trenta hores setma-
nals, la resta són “complementàries”. Té horaris rotatius, però, 
si es compara amb les treballadores del seu sector a Barcelona, 
considera que en surt ben parat.

Albert Canet, en canvi, té quaranta anys i fa de coordinador a 
l’empresa de handling d’Iberia: ell treballa a la plataforma, és a dir, 
a la pista, amb els avions, controlant la càrrega i la descàrrega de 
maletes. A banda, és delegat sindical de la Coordinadora Estatal 
del Sector de Handling Aeri (CESHA) i, com que és un dels veterans 
de la plantilla, va entrar a treballar als anys noranta i té contracte 
fix, és capaç d’analitzar les condicions laborals a l’aeroport amb 
perspectiva. Si el noi de la cafeteria es compara amb les compa-
nyes d’altres empreses de la ciutat, Canet ho fa amb la feina de fa 
vint anys i assegura que la situació ha empitjorat. “Es busca cada 
cop més flexibilització i noves modalitats contractuals”, afirma. 

 La terminal 1, inaugurada el juny 
de 2009 i amb més de mig milió de 
metres quadrats, és un símbol de la 

Barcelona ‘business friendly’ i de l’auge 
del turisme global

En una de les cafeteries, un jove 
cambrer recull safates. El seu 

contracte només li cobreix trenta 
hores setmanals, la resta són 

“complementàries” i té horaris rotatius

A l’àmbit del ‘hànd-
ling’ es busca “més 
flexibilització i noves 
modalitats contrac-
tuals”, segons el 
sindicalista Albert 
Canet / AENA
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Si a la seva empresa, abans, hi treballaven una vuitantena de per-
sones fixes, ara, amb prou feines arriben a cinquanta, en benefici 
de la contractació eventual. En aquests casos, sovint, es fan con-
tractes de dues hores setmanals amb ampliacions de contracte 
per cobrir la resta. A banda de la diferència salarial, el personal fix 
rep els horaris amb mesos d’antelació, mentre que l’eventual s’as-
sabenta del seu horari només una setmana abans. Canet explica 
que, sota aquestes condicions, “al final, la gent abandona perquè 
troba feines millors o es cansa perquè és impossible conciliar la 
feina amb la seva vida”. Malgrat tot, hi ha gent que fa més de deu 
anys que treballa com a eventual.

Feina ‘low cost’
La causa de tot plegat ha estat, en bona mesura, la implantació 
del model low cost. Per una banda, ha augmentat el nombre 
de passatge que escull Barcelona com a destinació; per l’altra, 
s’ha impulsat la reducció de costos a tots els engranatges de la 
màquina, començant pel personal. Tot i que això s’ha notat a tots 
els àmbits del sector aeronàutic, Miguel Ángel Sánchez, delegat 
sindical de CESHA, ens explica que, al handling, és especialment 
evident. A les companyies aèries, la despesa es reparteix a parts 
iguals, aproximadament, entre el personal, el combustible i la 
flota. A les operadores de handling, en canvi, el 70% es gasta en 
personal. Així doncs, és d’aquí, d’on es retalla.

Al bell mig de la terminal 1, un treballador amb armilla groga 
acompanya un passatger anglès en cadira de rodes. Entren a la 
cafeteria perquè el client vol esmorzar. Passats cinc minuts, el tre-
ballador li diu, en castellà, que l’ha de deixar una estona sol per 
atendre un altre passatger. Sandra Andreu, companya de l’home 
de l’armilla, treballa al servei d’atenció a les persones amb mobilitat 
reduïda. Porten passatgeres amb cadires de rodes des de l’entrada 
de la terminal fins a l’avió i pateixen com ningú les retallades en les 
condicions laborals. “Van fer una regla de tres –ens diu, referint-se 
a AENA– i van arribar a la conclusió que, si a la sanitat pública feien 
retallades, aquí també”. Actualment, la contracta una unió tem-
poral d’empreses (UTE), tot i que, quan va entrar, fa gairebé deu 
anys, la concessionària era Clece, un gegant de l’externalització de 
serveis per a empreses i institucions amb implantació a diversos paï-
sos. Andreu, en tot cas, prefereix posar el focus sobre AENA, que 
és qui ha contractat l’UTE: “Les concessions que fa són molt ajus-
tades i tots sabem que els preus ajustats provoquen retallades de 
plantilla”. La conseqüència d’aquestes condicions és, a parer seu, 
un empitjorament del servei a les passatgeres, que sovint es veuen 
“abandonades al mig de la terminal” –com l’home anglès– perquè 
han d’atendre altres persones a corre-cuita. Els retards són el pa 
de cada dia, sobretot als torns de tarda, i es generen situacions de 

tensió quan afecten els vols. “L’altre dia, un comandant d’avió va 
llençar una ampolla d’aigua a un company meu”, explica.

A les botigues de duty free, establiments lliures d’impostos dins 
la zona restringida on només entra qui vola, les treballadores més 
veteranes també han vist els canvis que hi ha hagut en les condici-
ons laborals. Són treballadores de l’antiga Aldeasa, empresa pública 
privatitzada durant els anys 90, que ara és controlada pel grup italià 
World Duty Free. “Ara, fan contractes de 25 hores i dies de festa 
entre setmana”, ens diu una d’elles. Com Albert Canet, fa molts anys 
que treballa a l’aeroport: “Jo vaig entrar amb un contracte de qua-
ranta hores i, pocs mesos després, em van fer indefinida. Ara, ha de 
passar un any perquè et facin un contracte d’obra i servei”. És una 
de les treballadores que té unes condicions més bones en aquesta 
situació general de dualitat laboral i, alhora, té la capacitat d’obser-
var i denunciar “que tot ha canviat”. “Ara, la tònica dels estius és 
contractar gent molt joveneta. Gent que arriba i, quan acaba la tem-
porada, se’n va”, explica.

Aquesta és una altra de les conseqüències de la flexibilització 
dels contractes: poca de la gent que arriba nova pensa a quedar-se 
i consolidar el seu lloc de treball. “És gent que vol uns dinerets pels 
estudis i tenir una implicació zero”, opina. Ella coneix molta gent 
a l’aeroport, amb qui es troba a la cantina, a la terrassa o a la cafe-
teria. El seu marit també hi treballa, igual que moltes de les parelles 
d’altres treballadores. Per a totes elles, el no lloc alienant de les pas-
satgeres és un espai de comunitat, de relacions personals i, és clar, 
també d’acció sindical i solidaritat. Però només els anys transcorre-
guts i una certa estabilitat permeten generar aquests vincles enmig 
del fred espai de la terminal. Els nous contractes no faciliten aquest 
sentiment de pertinença. També per a les noves treballadores, l’ae-
roport és cada vegada més un lloc de trànsit.

El ‘pollo Vueling’
Contractes flexibles i de poques hores, temporalitat i estacionalitat 
en la contractació, salaris baixos i reduccions de personal. Si tre-
ballar a l’aeroport quan AENA era totalment pública tenia prestigi, 
avui, a parer de Sánchez, l’aeroport del Prat és “la porta d’entrada 
de la precarietat” i això té el seu correlat en el servei que s’ofereix 
al passatge. El sindicat CESHA feia mesos que alertava del que ano-
menaven col·loquialment el pollo Vueling: faltaven recursos, s’es-
talviava en personal i, al mateix temps, l’aerolínia espanyola progra-
mava més vols dels que podia suportar la seva operativa.

Finalment, la crisi va esclatar el juliol d’enguany, amb vols endar-
rerits, cancel·lacions i un problema molt gros per a la imatge de la 
companyia. Algunes fonts del sector expliquen aquesta crisi pel buit 
de poder que hi ha hagut a l’empresa durant quatre mesos i mig, 
després que el conseller delegat, Álex Cruz, deixés el càrrec i s’alen-
tissin les decisions operatives. Canet creu que el que ha passat és 
que “han volgut tensar la corda al màxim” a l’hora d’optimitzar el 
benefici, seguint la cultura espanyola del pelotazo.

La implantació del model de baix 
cost ha augmentat el nombre de 
passatge que escull Barcelona com a 
destinació i ha impulsat la reducció 
de costos, inclosos els laborals

A les botigues de ‘duty free’, les 
treballadores han notat canvis: “Pocs 
mesos després d’entrar, em van fer 
indefinida. Ara, et fan un contracte 
d’obra i servei després d’un any”

El panorama a l’aero-
port és de contractes 
flexibles i de poques 
hores, temporalitat 
i estacionalitat en la 
contractació, salaris 
baixos i reduccions 
de personal / AENA

El 70% de la 
despesa de les 
operadores de 
serveis de terra és 
en personal. Per 
aquest motiu, les 
retallades laborals 
han estat molt 
agressives / AENA
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A uns deu minuts a peu de la ter-
minal 2, en direcció al Prat de 
Llobregat, al bell mig del no res, 

s’aixeca la tercera terminal de l’aeroport, 
la que gairebé ningú no coneix, la termi-
nal dels jets privats i els vols corporatius. 
És on aterren els alts directius i els pro-
pietaris de les grans fortunes, els que no 
tenen temps ni ganes de visitar terminals 
massificades i, a més, poden permetre’s 
l’exclusivitat de l’avió particular.

Hem de passar per aparcaments buits i 
hangars, sols sota el sol del migdia. Només 
veiem algun minibús buit, algun cotxe 
de la Policia Nacional i algun treballador 

taciturn, envoltats d’un paisatge com els 
que descrivia l’escriptor J. G. Ballard a les 
seves ficcions apocalíptiques. Al final de 
l’enreixat que protegeix les pistes, una 
enorme tanca metàl·lica controla el pas 
dels vehicles, tot i que no sembla que 
hi hagi ningú a les cabines de vigilància. 
Intuïm que, davant de qualsevol pas en 
fals, apareixerà una legió de cossos de 
seguretat de l’Estat, però també pot ser 
que no aparegui ningú perquè, aquí, mai 
no hi passa res: els perills del terror global 
que veiem a la tele no arriben en aquest 
cantó amagat de l’aeroport.

La terminal és un edifici petit, de dis-
seny auster. Lluny dels vitralls i les sales 
espectaculars de la terminal 1, podríem 
pensar que és una oficina bancària o la seu 
d’una petita companyia d’assegurances. 

Una terminal amagada 
per a la gent VIP

A. C.
@crespix

Albert Canet és 
delegat sindical 
de la Coordina-
dora Estatal del 

Sector de Hand-
ling Aeri (CESHA) 

/ VICTOR SERRI

Tot plegat es remunta a les directives europees dels anys 
noranta, que van liberalitzar el sector aeroportuari i van 
obligar els governs dels estats membres a obrir el mercat 

del transport aeri a la competència. Iberia havia de competir 
amb altres empreses, com a aerolínia i com a operadora de han-
dling. Des de llavors, gairebé tots els serveis de l’aeroport han 
anat sortint a concurs i són oferts per empreses privades. Pel 
que fa al handling, es treu a concurs públic cada set anys, “a 
sobre tancat i a preu”, com explica Albert Canet, treballador 
veterà del sector. Per tant, no es competeix en qualitat, sinó en 
costos. Avui, les empreses que operen en aquest àmbit al Prat 
són Roundforce –que pertany al grup Globalia i és propietat de 
Juan José Hidalgo–, Swissport –en mans d’un grup xinès–, Iberia 
–avui propietat del hòlding IAG– i les operadores de handling 
que depenen directament de companyies aèries com Ryanair, 
Easyjet o Norwegian Airlines.

Ha passat el mateix amb les companyies aèries. L’any 2006, 
Iberia va haver de crear Clickair per competir amb la reeixida 
Vueling a Barcelona. Finalment, aquesta ha acabat absorbida 
pel grup IAG d’Iberia. A Barajas, el 2012, Iberia va crear Iberia 
Express amb el mateix objectiu: cobrir el mercat dels vols 
barats. Avui, malgrat la pretensió que l’aeroport del Prat esde-
vingui un hub, sis de cada deu avions que hi aterren són de 

Vint anys de privatització 
d’un sector estratègic
La liberalització del sector aeroportuari ha afectat els serveis de ‘handling’ i el funcionament de les torres de control

Adrián Crespo
@crespix

 
L’accés dels jets privats i els vols 

corporatius del Prat és un edifici 
petit, de disseny auster, allunyat 

dels vitralls i les sales espectaculars 
de la terminal 1
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companyies low cost. La liberalització del mercat de les aero-
línies al Prat ha acabat potenciant aquest model de negoci. De 
cara a les passatgeres, l’expansió de les companyies low cost 
suposa, naturalment, la possibilitat de viatjar més i, en conse-
qüència, té un impacte directe en la massificació del turisme a 
Barcelona. Jorge Gómez, responsable del sector aeri de CCOO 
a Catalunya, ens recorda que “el preu d’un bitllet comprat a 
l’aeroport fa 35 anys és el mateix que ara”. L’any 2015, les dues 
primeres aerolínies en nombre de passatge a l’Estat espanyol, 
segons dades d’AENA, van ser Ryanair (amb 30,42 milions de 
passatgeres) i Vueling (20,53), del grup Iberia –on també s’in-
clou Iberia Express– (16,68), seguida d’Easyjet (12,86). Excepte 
Iberia, totes són aerolínies low cost.

Una de les darreres estocades privatitzadores va ser l’any 
2010, quan el govern de Zapatero va decidir privatitzar AENA. 
Es va crear l’entitat pública empresarial ENAIRE, totalment 

De fet, les dues marques que ens assalten 
en arribar no ens diuen res. Aquí, el logo 
d’AENA es dissimula entre els de Menzies 
Aviation i Gestair, les empreses que ges-
tionen aquest enclavament exclusiu. La 
primera, propietat del grup escocès John 
Menzies, s’encarrega dels serveis de terra, 
del handling; la segona està especialitzada 
en l’aviació corporativa, en la venda i la ges-
tió de jets. Ambdues tenen contracte amb 
AENA fins al 2018. Pel que fa a les compa-
nyies aèries, n’hi operen sis: Gestair, Men-
zies, ExecuJet, General Aviation Service, 
Euraservices i Executive Airlines. Aquesta 
darrera empresa, propietat de la família 
Lao del Grup Cirsa fins l’any passat, va tenir 
la concessió de la terminal fins al 2013.

Un cop dins, només veiem un guarda 
de seguretat escanyolit que fa voltes, 

avorrit, davant la finestra blindada de la 
policia, on el passatge de luxe farà el seu 
check-in particular. A la garita, hi tro-
bem una sola agent, tan avorrida com el 
vigilant. A la dreta, s’obre un passadís 
amb petites sales d’espera, des d’on s’al-
biren butaques de luxe, grans pantalles 
de televisió i quadres encara més grans 
d’art contemporani. En una d’elles, dos 
homes amb corbata descansen arre-
papats, potser esperant que el seu vol 
estigui llest per enlairar-se. Sense cues, 
sense maletes, amb aparent parsimò-
nia, però amb la garantia que arribaran 
a destí molt més de pressa que la resta 
de mortals. Mentre a la resta de l’aero-
port s’imposa el model low cost, res no 
ha baixat de preu en aquest racó apartat 
i solitari.

en mans de l’Estat, que s’encarrega de gestionar i controlar la 
navegació aèria. AENA va esdevenir una societat anònima, tot 
i que l’Estat no en va perdre el control perquè el 51% de les 
accions va passar a ser d’ENAIRE. Un 49% de l’antic consorci 
estatal, però, va sortir a borsa i, segons denuncia l’informe La 
industria de la privatización en Europa del Transnational Ins-
titute, les contribuents espanyoles van perdre potencialment 
tres mil milions d’euros arran de la infravaloració de les acci-
ons. AENA SA ja no controla la navegació aèria, però encara 
s’encarrega de gestionar els aeroports.

Durant tot aquest procés, les treballadores han denunciat els 
perills per la seguretat que suposa aquesta privatització en diver-
ses ocasions. La maximització del benefici com a criteri final de les 
empreses que gestionen, per exemple, moltes torres de control a 
l’Estat espanyol fa que els descansos, les rotacions i les plantilles 
no siguin òptimes des del punt de vista de la seguretat.

L’Estat manté el control d’AENA després 
de la venda del 49% de les accions 
de la societat, però s’estima que les 
contribuents van perdre uns 3.000 
milions arran de la seva infravaloració

Quatre de les cinc 
primeres aerolínies en 
nombre de passatge 
a l’Estat opten per un 
model de negoci ‘low 
cost’. L’excepció és 
Iberia, les xifres de la 
qual també inclouen la 
filial de baix cost Iberia 
Express / V. S.

Els alts directius i els 
propietaris de grans 
fortunes entren i sur-
ten de la ciutat en un 
espai solitari / V. S.
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Vius a Tànger des de l'any 2002. És aleshores quan 
comença el recorregut del col·lectiu Caminando 
Fronteras?  

Sí, jo vinc d'un municipi, El Ejido (Almeria), que ha esdevingut 
frontera. Una frontera pobra que es converteix en una fron-
tera rica, on apareixen altres migrants que no són els interns. 
Des d'allà, em plantejo tot el procés d'externalització de les 
fronteres, mitjançant el qual la frontera ja no se situa a les nos-
tres costes, sinó a les del davant. Aquest procés ha culminat 
amb l'acord establert amb Turquia, però l'Estat espanyol ha 
estat pioner amb els acords signats amb el Marroc. Els acords 
bilaterals tenen més pes que les convencions internacionals i 
les lleis nacionals. Moltes vulneracions greus s'han aconseguit 
frenar amb l'activisme i a través de les lluites conjuntes amb 
les comunitats migrants. Ens vam adonar que ells també tenen 
estructures que es poden usar per fer un treball d'apodera-
ment per l'accés als drets.  

En aquest sentit, la vostra perspectiva de treball no és 
assistencialista.  
No. Nosaltres hem estat a Turquia i a Grècia i hem tornat 
bastant horroritzades. Hi ha moltíssims mitjans i moltíssims 
diners –cosa que mai no ha existit a la Frontera Sud–, però no 
he vist ningú amb un discurs i un enfocament amb perspectiva 
de drets humans, amb la responsabilitat dels estats. Hem res-

catat persones, però, després, no hem pensat què faríem amb 
elles, quines garanties els oferíem. A Grècia, qui està identifi-
cant els menors són les organitzacions socials, amb mètodes 
poc garantistes. S'han perdut 10.000 nens perquè no hi ha 
hagut estàndards de drets humans. Ens hem perdut en l'assis-
tencialisme, que mou molts diners, molta bona fe i és interes-
sant... però el que feia falta era una altra cosa.  

En el cas de la crisi de les refugiades, s'han destinat una 
sèrie de recursos humans i materials que no s'han dedi-
cat a la Frontera Sud durant tots aquests anys?  
Fa molt de temps que denunciem el racisme. A la Frontera 
Sud, hi ha hagut moltes fotos com la d'Aylan Kurdi [el nen kurd 
que va aparèixer mort en una platja de Turquia el setembre 
de 2015], però eren de nens negres i amb una vestimenta més 
pobra. Ens hem acostumat al fet que els negres morin. Ara 
mateix, ningú no s'està movent per les persones que moren al 
Mediterrani central amb la mateixa intensitat amb què s'impul-
sen mobilitzacions per les que moren a l'Egeu; perquè ens hem 
acostumat a les primeres víctimes. Els moviments d'esquerres 
no hem assumit la part de la negritud. Ahir, quan vaig veure les 
imatges de la Guàrdia Urbana assetjant els manters a la Ram-
bla, vaig recordar Ceuta, Melilla... Això no es pot permetre; si 
aquests xavals fossin sirians, reaccionaríem d'una altra manera, 
però són l'última baula. No volem veure el que passa a casa 
nostra ni afrontar-ho. L'any 2014, a la platja de Tarajal (Ceuta), 
van morir quinze persones i un grup de militars espanyols hi 
estaven implicats. Una interlocutòria judicial va dir que els 
migrants no havien de ser rescatats i que no havíem d'activar 

David Bou
@dvdbou

Helena Maleno, especialista en migracions

“El Prat i Barajas també 
són Frontera Sud”

Periodista de formació, Helena Male-
no afirma que la desil·lusió per la pro-
fessió va fer que es reciclés com a in-
vestigadora social. Ha treballat com a 
consultora independent per al Defen-
sor del Poble espanyol, Women’s Link 
Worlwide, Save the Children i la Co-
missió Espanyola d’Ajuda al Refugiat 
(CEAR). Canalitza la seva militància a 
través d’un petit col·lectiu anomenat 
Caminando Fronteras, que s’organitza 
de manera horitzontal amb les comu-
nitats migrants. Fa catorze anys que 
viu a Tànger (Marroc) i lluita per fer 
efectiu l’accés als drets de les pobla-
cions en moviment a la Frontera Sud.



Protecció Civil o la Creu Roja perquè havien estat ells mateixos 
els que s'havien posat en perill. Això no és un Estat democràtic 
i és responsabilitat nostra.  

Com actua el Marroc amb les migrants en trànsit cap a 
Europa i quin paper juga l'Estat espanyol a l'hora de deci-
dir les polítiques que s'apliquen?
El Marroc sempre ha jugat les cartes dels diners i del Sàhara. 
Ha obert i tancat les fronteres quan necessitava negociar sobre 
determinats aspectes amb la UE o l'Estat espanyol. El paper 
de l'Estat espanyol ha estat introduir diners, armar els militars 
marroquins, fer casetes de vigilància i posar concertines. Tot 
això s'ha fet amb pressupostos de l'època de Zapatero. Les com-
panyes migrants tenen molt clar que són una mercaderia: es 
negocia amb elles, es busquen diners i les màfies i els estats 
sempre hi guanyen. Després de les primaveres àrabs, només 
queda el Marroc com a soci privilegiat. Ara, hi ha tres lleis al 
Parlament: la reforma de la llei d'estrangeria, la llei d'asil i la 
llei contra l’explotació de persones. Estem esperant que se sig-
nin, perquè són més garantistes i substituiran la normativa de 
2003. En aquella època, els estats europeus van exercir pressió 
sobre els països nord-africans perquè fessin lleis d'estrangeria 
que han impactat en les seves societats.

Quin grau de racisme hi ha a la societat marroquina res-
pecte a les persones subsaharianes? Tens la sensació que 
ha augmentat arran d'aquestes polítiques migratòries?
Sí, el racisme i la xenofòbia han augmentat moltíssim. El feno-
men és més intens a les zones de frontera, com Tànger o Nador, 

per la pressió que exerceix Espanya. I l'accés als drets també 
és més difícil que a Rabat o Casablanca. El titular d'El País de 
fa deu anys, “Trenta-mil migrants esperen saltar la tanca”, 
segueix la mateixa línia que els titulars publicats al Marroc, que 
parlen dels negres com “una plaga”. Els mitjans de comunica-
ció locals han usat les mateixes estratègies que aquí, han vincu-
lat els migrants a les drogues, la prostitució i l'alcohol i han dit 
que són mals musulmans.

Quin paper juguen els mitjans de comunicació en la crea-
ció d'una opinió pública favorable a l'assumpció de de-
terminades mesures?
 Quan hi ha un salt a la tanca, la Guàrdia Civil posa una taula, 
com quan desmantella una xarxa, i indica: “Material confiscat 
de l'assalt a la tanca”. Són els ganxos o les punxes que porten 
a les sabates, perquè la tanca té una malla per evitar que s'hi 
enfilin i han d'anar amb molta roba per no tallar-se, amb guants 
i amb uns ganxos per grimpar. No són una eina d'agressió. Però, 
davant dels mitjans, es presenten aquestes imatges com si fos-
sin armes. Molt pocs mitjans tracten el tema migratori amb res-
pecte i usen la terminologia adequada.  

Fa uns mesos, les forces marroquines van cremar molts 
campaments fronterers dels voltants de Ceuta i Melilla i 
van expulsar les migrants. Quina és la situació als assen-
taments propers a la frontera de Melilla, a la zona mun-
tanyosa del Gurugú? Continuen existint?  
Abans, a Ceuta, hi havia un assentament molt gran que ja no 
existeix. Ara, hi ha grups de persones que es van movent i s'es-

Estem esperant que se signin la 
reforma de la llei d’estrangeria, la 
llei d’asil i la llei contra l’explotació 
de persones, perquè són més 
garantistes que la normativa de 2003

El racisme i la xenofòbia han 
augmentat moltíssim a les zones 
marroquines de frontera. I l’accés 
als drets també és més difícil que a 
Rabat o Casablanca

“

”
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Tràfic i explotació no és el mateix. 
El tràfic el cometen els passadors 

que faciliten que entrin en un país. 
L’explotació és una vulneració 

terrible dels drets fonamentals

L’explotació no és migració, encara 
que les xarxes s’han aprofitat dels 
controls que es duen a terme per 

postular-se com les úniques que la 
poden possibilitar

“

”

tan allà per intentar passar a l'altra banda amb una toy [petita 
barca inflable de joguina] o nedant. Ara, la gent ve des de 
Rabat, Fes, Tànger o altres zones per intentar passar en grup. 
Hi ha assentaments petits i provisionals que es van movent, per-
què saben que les batudes són molt fortes. Al Gurugú, hi queda 
poca gent perquè els salts a la tanca de Melilla estan bastant 
bloquejats. La majoria de migrants viuen en altres campaments 
propers a Nador, com Bolingo, que significa amor en lingala, 
una de les llengües de la República Democràtica del Congo 
(RDC). Aquesta gent espera passar amb les pasteres que estan 
sortint cap a Almeria, Màlaga i Granada, on hi ha moltes dones 
i nens. A l'assentament de Nador és on hi ha més gent –crec 
que entre 1.600 i 2.000 persones–, però la xifra canvia perquè 
els militars destrueixen els campaments i la gent els torna a 
refer. Ara, cal tenir en compte tres coses a la Frontera Sud. La 
primera és que, segons l'ACNUR, més del 60% dels migrants 
són potencials refugiats que, després, no demanen asil perquè, 
a Espanya, les garanties no són bones. En segon lloc, la majoria 
de les dones que hi ha, condicionades per la duresa de la zona i 
pel fort control migratori, han arribat allà a través de les xarxes 
d’explotació d'éssers humans o les han utilitzat com a estratègia 
migratòria i de supervivència. En tercer lloc, cada vegada hi ha 
més nens, nenes i adolescents.  

Els mitjans parlen de les màfies de la migració. Concep-
tualment, quina és la diferència entre les xarxes d’explo-
tació de persones i les màfies del tràfic?  
Tràfic i explotació no és el mateix. El tràfic el cometen els pas-
sadors que faciliten que entrin en un país. L’explotació és una 
vulneració terrible dels drets fonamentals, el segon crim orga-
nitzat del món que genera més beneficis. Suposa la captació en 
l'origen, el transport i l'explotació en destinació d'una persona 
que és utilitzada com a mercaderia. Hi ha un context d'oferta, 
que solen ser països pobres, i un context de demanda, que som 
nosaltres, que demanem aquestes persones per consumir-les. 
Estem parlant d'esclaus i esclaves. L’explotació no és migració, 
encara que les xarxes s'han aprofitat dels controls que es duen a 
terme per postular-se com les úniques que la poden possibilitar. 
Els controls ferris de la Frontera Sud han augmentat el poder 

d'aquestes xarxes. I no oblidem que una xarxa d’explotació de 
persones no existeix sense el funcionariat, sense la col·laboració 
d'alguns dels consolats que fan visats perquè aquestes víctimes 
entrin pel Prat o per Barajas, que també són Frontera Sud.  

S'està mirant cap a un altre costat per alimentar el dis-
curs de criminalització dels moviments migratoris?  
Hi ha un discurs de bons i dolents. Les màfies són els dolents 
i la policia són els bons que ens estan defensant. Hi ha nenes 
de les màfies russes que vénen de la RDC o de Costa d'Ivori, 
arriben al Marroc i són acollides a Casablanca. De sobte, tenen 
visat i bitllet d'avió per anar a Moscou i fins i tot arriben a l'aero-
port del Prat. De vegades, fugen perquè saben el que els espera. 
Quan arriben amb un passaport on diu que tenen 27 anys, però 
sembla que en tinguin quinze perquè no tenen ni pits, et pre-
guntes com és possible que tinguem uns controls migratoris tan 
ferris i no les hàgim vist passar pels nostres aeroports. O, si 
les veiem, les posem a la sala de rebutjats en comptes de pro-
tegir-les. Aquestes nenes vénen de la Frontera Sud. Tenim la 
responsabilitat de veure què està passant al Prat i a Barajas, per 
on entra moltíssima gent en condicions terribles que va cap a 
destinacions d'explotació.  

Amb la sofisticació de les tanques i les fronteres de Ceu-
ta i Melilla, hi ha hagut un repunt de les pasteres i de l'op-
ció de creuar a la Península per via marítima?
Hi ha diverses rutes, una és a l'estret de Gibraltar amb petites 
barques de joguina i a rem. Nosaltres també fem una revisió del 
que passa al mar, tenim un telèfon d'atenció les 24 hores des de 
l'any 2007. Quan la toy és a l'aigua, la gent d'allà ens truca i ens 
ho explica. Llavors, s'activa Salvament Marítim de Tarifa i aju-
dem a localitzar la barca i a donar informació útil per al rescat. 
Hi ha altres pasteres que entren a Ceuta, de fusta i a motor, que 
no truquen per ser rescatades perquè tenen por que la Guàrdia 
Civil els faci una devolució en calent a l'aigua. Consisteix a blo-
quejar la pastera enmig del mar, assetjar-la i esperar que arribi 
la marina marroquina perquè se l'endugui. La marina marro-
quina no és un servei de salvament, és una embarcació militar. 
Durant els forcejaments, moltes vegades, es perd gent que no 



Directa 415 21 de setembre de 2016 MIRALLS  15

S’està privatitzant la salvaguarda 
de la vida al mar a Europa, quan 
Salvament Marítim d’Almeria és 
un exemple de bones pràctiques 
que s’hauria d’exportar 

Encara que la solidaritat estigui 
molt bé, hi ha responsabilitats que 
corresponen als estats sobirans. 
Els hem de pressionar perquè 
les compleixin

“

”

és rescatada per la Guàrdia Civil ni la marina.  Després, hi ha la 
ruta del Sàhara cap a les Canàries, d'on estan sortint moltes pas-
teres de fusta, que desapareixen perquè ja no porten capitans, 
sinó xavals que també estan fent la ruta migratòria. Paguen 
menys diners perquè només els entrenen dos o tres dies abans 
per saber portar l'embarcació.

Quina és la reacció institucional davant d'aquesta realitat?
A les Canàries, detenen les persones que porten aquestes pas-
teres sistemàticament. La fiscalia i la policia de les Canàries 
saben que són nois captats per fer això, però els processen 
igualment i els imputen tràfic d'immigrants. Moltes pasteres 
passen molts dies a l'aigua i hi ha gent que mor. Així i tot, 
quan arriben els supervivents, víctimes de la tragèdia, són 
traslladats al CIE, després d'haver tirat companys morts per 
la borda, haver begut el seu pixum i haver-se vist entre la vida 
i la mort. Hem posat un munt de queixes i, ara, el Defensor 
del Poble ha demanat que es faci un protocol d'assistència.  La 
ruta amb pastera que anava cap a Melilla està aturada. Ente-
nem que no ho intentin: l'Associació Unificada de la Guàrdia 
Civil (AUGC) va fer un comunicat explicant que els agents 
tenien estrès perquè el cap que dirigia les patrulles els obli-
gava a utilitzar material antidisturbis contra embarcacions 
molt precàries. Finalment, hi ha una altra ruta que surt de la 
zona de Nador, al mar d'Alborán, i va cap a Màlaga, Almeria i 
Granada. Per terra, hi ha els intents d'entrada per les tanques 
de Ceuta i Melilla, que també han disminuït bastant.  

Quina és la situació de Salvament Marítim?  
El control migratori a l'aigua és responsabilitat del Ministeri de 
l'Interior i el de salvaguarda de la vida al mar, del Ministeri de 
Foment. Quan prioritzes el control, la garantia de salvaguarda 
de la vida al mar és menor. En altres zones, fins i tot s'està pri-
vatitzant. Creiem que Salvament Marítim d'Almeria és un exem-
ple de bones pràctiques que s'hauria d'exportar a la resta de 
països. I jo estic encantada, per exemple, amb el vaixell Dignity 
de Metges sense Fronteres. Però, encara que la solidaritat esti-
gui molt bé, hi ha responsabilitats que corresponen als estats. 
Els hem de pressionar perquè les compleixin.

“A Tarajal, es van 
deixar els cossos 
surant a l’aigua”
Com s’ha gestat l’Associació de Famílies de les Víctimes 
de Tarajal?  
Quan van morir els companys de Tarajal, l’endemà ja sabíem qui 
eren ells i les seves famílies. Alguns eren amics. Vam anar al dipò-
sit de cadàvers de Rincón i Castillejo, on hi havia els cossos per 
identificar, al Marroc. A Ceuta, no es van recollir els cossos, es 
van deixar surant a l’aigua i l’onatge els va dur fins a la platja. Ens 
vam adonar que s’havia transmès una imatge horrible i perversa 
de les víctimes. El ministre de l’Interior i el cap de la Guàrdia Civil 
els havien dibuixat de tal manera que semblava que es merei-
xessin morir. Llavors, vam voler visitar les famílies perquè, en 
aquests procediments judicials, les organitzacions socials sem-
pre hi són, però les famílies no. Volíem saber si volien assistir 
als procediments judicials i ens vam adonar que no sabien res 
del que havia succeït amb els seus fills. Tenien moltes preguntes.  

Què feu als tallers per transformar el dolor en justícia i 
reparació?  
Amb el col·lectiu Caminando Fronteras, ho treballem a través 
dels tallers d’un projecte que es diu Transformar el dolor en 
justícia. Ens vam formar amb una organització que treballa 
amb familiars de desapareguts i associacions de víctimes a la 
frontera mexicana. Llavors, vam muntar els tallers per parts. 
La primera consistia a relatar què havia passat aquell dia; aquí, 
sortia tot el dolor. La segona part del taller consistia a explicar 
el procediment judicial. En aquest punt, va emergir la ràbia i la 
venjança, sobretot dels germans. Les mares eren les que con-
tenien la situació i només deien: “Digue’m qui va matar el meu 
fill, vull que segui davant d’un jutge i que vagi a la presó”. A la 
tercera part del taller, els mostràvem la lluita d’altres famílies 
perquè aquesta ràbia i aquest desig de venjança es transformes-
sin en la idea que la mort dels fills serviria per a alguna cosa. 
Finalment, vam començar a treballar el significat de la justícia 
en els seus idiomes i els seus escenaris culturals.  

Aquest procés d’aprenentatge conjunt s’ha materialitzat 
en reivindicacions i accions concretes?
 La justícia ens porta a la reparació. El primer que volen les famílies 
és que es posi nom i cognoms a les persones que estan enterrades al 
costat de Ceuta i que ningú no ha tingut la decència d’identificar. Es 
van presentar tests d’ADN i partides de naixement originals davant 
la jutgessa perquè iniciés els tràmits. No ho ha fet, mentre que el 
Marroc les va identificar immediatament. El segon que desitgen és 
poder visitar les tombes i passar el dol. I, finalment, volen veure si, 
administrativament, es pot reclamar una reparació d’algun tipus.  
Les famílies van intentar implicar-se en el procediment judicial, 
però la jutgessa no els va deixar fer-ho. Vam demanar visats per-
què vinguessin a l’Estat espanyol, per anar al jutjat, per veure les 
tombes, perquè fossin rebudes i escoltades per les administracions 
públiques, etcètera. Volíem aconseguir que se sentissin abrigallats 
i que, encara que la justícia no vingués dels tribunals, sentissin que 
s’estava demanant justícia social. Van crear l’associació de víctimes, 
però la denegació de visats va generar un gran desànim. Els van dir 
que les raons del seu viatge a l’Estat espanyol no estaven justifica-
des. Imagineu-vos el dolor que van sentir! Però tenen tota la paci-
ència del món. Ara, hem presentat un recurs, anirem al contenciós 
administratiu. El procés potser dura dos anys, però esperaran per 
veure la tomba dels seus fills. Res no les aturarà.
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L’any 2051, una de cada tres persones al món tindrà més 
de 65 anys. Segons dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, el percentatge de persones d’aquesta franja 

d’edat passarà del 17,4% al 30% de la població catalana. L’índex 
de dependència de la gent gran –és a dir, la població de 65 anys 
i més dividida per cada 100 habitants d’entre 16 i 64 anys–  pas-
sarà del 26,5% actual al 55,9% l’any 2051, segons el mateix ens.

Aquestes dades evidencien que l’envelliment és un procés 
vital cada cop més important per un grup cada vegada més 
nombrós. I les condicions materials en què s’envelleix, el 
com es viu en aquesta època daurada, cobra una rellevància 
especial. El cohabitatge, de l’anglès cohousing, es converteix, 
en moltes ocasions, en la resposta a aquestes preguntes. Té 
diferents models, però el denominador comú ens parla “d’un 
tipus de comunitat cohesionada per la seva manera d’entendre 
la relació entre vida privada i vida comuna. Està formada per 
habitatges privats i una dotació important de serveis comuns”, 
com explica l’equip Bloque Arquitectos, responsable de la cons-
trucció de Trabensol, un dels primers projectes de cohabitatge 
per a la gent gran a l’Estat. Les persones que hi residiran són 
les que decideixen com serà el seu futur habitatge, fet que els 
permet dissenyar els espais d’acord amb les seves necessitats. 
Els orígens d’aquest model d’accés a l’habitatge els trobem a 
Dinamarca durant els anys 60, però, des de l’any 2000, aquesta 
opció s’ha consolidat a l’Estat espanyol i, més concretament, 
als Països Catalans.

Poc temps, bon arrelament
“És important que la gent es plantegi com vol envellir. I el que 
es veu és una gran insatisfacció. La gent gran ja no vol dependre 
dels fills o envellir en una residència”, comenta Daniel López. 
Juntament amb altres col·legues, aquest investigador en psico-
logia social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha creat 
el projecte Movicoma, que es planteja tres objectius: mapejar 
el moviment de cohabitatge per a gent gran a l’Estat espanyol, 

Rehabitar 
la vellesa

Nombrosos grups de persones s’han interessat 
pel model del cohabitatge quan han arribat 

a l’etapa final de la vida. Molts d’aquests 
projectes entenen que l’envelliment ha de ser 

actiu i responsable

identificar quins factors afavoreixen l’aparició de nous projec-
tes i avaluar l’impacte psicosocial d’aquestes iniciatives en les 
seves participants.

Movicoma investiga en dos àmbits: les persones que par-
ticipen als estadis inicials de les iniciatives i aquelles que ja 
hi viuen. “Ens interessen els dos casos perquè pensem que, 
sovint, el procés és més important que l’objectiu final. A vega-
des, quan se socialitzen els problemes, es veu que la solució 
pot ser una altra que no passa per compartir casa”, comenta 
l’investigador de la UOC.

Pel que fa a la situació general del cohabitatge de gent gran, 
López considera “injust” comparar-se amb altres països com 
els nòrdics, on el moviment està molt més consolidat. Tot i això, 
destaca la quantitat d’experiències que ja estan funcionant en 
el nostre entorn: “Al Regne Unit, hi ha molta literatura sobre el 
tema i pocs casos. Aquí, en canvi, hi ha molts projectes i pocs 
estudis”. “La capacitat d’autoorganització és bastant impor-
tant. En una situació de crisi, davant unes necessitats a les quals 
l’Estat no dóna resposta, la gent s’ha organitzat”, afirma.

Solucions compartides
“Els últims anys, hi ha hagut un boom del cohabitatge, sobretot 
com a conseqüència de la crisi i de l’esclat de la bombolla immo-
biliària”. Tot i la coincidència en les opinions expressades, el 
que parla és Raül Robert, un dels responsables de Cohabitatge 
Sènior de la cooperativa Sostre Cívic. Entre altres, hi participa 
un grup de persones d’entre 55 i 70 anys, que ha impulsat “un 
cohabitatge sènior treballant en diverses localitzacions de la 
província de Girona”.

Robert també parla de les problemàtiques de la gent gran 
que arriba a determinades edats, especialment la solitud 
quan els fills i les filles marxen de casa o la pèrdua del com-
pany o la companya. Davant d’aquesta situació, el membre 
de Sostre Cívic defensa l’autoorganització per transformar 
l’envelliment. “El cohabitatge els permet continuar deci-
dint sobre molts aspectes de la seva vida: com mengen i què 
mengen, quan entren i surten de casa, a quines aficions es 
dediquen... Es tracta de treure profit de tota l’experiència i 
els coneixements de la persona gran en un moment en què 
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la societat ja l’ha descartada perquè s’ha jubilat, perquè els 
fills ja són grans...”.

Cohabitatge Sènior aposta pel model de la cooperativa d’ha-
bitatge amb cessió d’ús a les persones sòcies per dos factors: fer 
front als interessos especulatius i assegurar una bona convivència. 
“La cooperativa decideix com es fa el relleu dins els habitatges i és 
més fàcil que prevalgui el model de comunitat”, explica Robert.

Una muralla contra l’envelliment
Tot i que el cohabitatge interessa a molts grups de persones 
arreu dels Països catalans, són pocs els projectes que s’han aca-
bat desenvolupant. Un d’ells és el de La Muralleta. Situat al Baix 
Penedès, al terme de Santa Oliva, es va començar a construir 
l’any 2008. Poc temps després, es va inaugurar la primera fase: 
setze habitatges de 60 metres quadrats −d’un total de 22 projec-
tats− en una parcel·la de 16.500 metres quadrats. Els 29 habi-
tants actuals també comptaran amb un espai de 330 metres 
quadrats d’ús comú, amb una cuina, un menjador i sales poliva-
lents. Ara mateix, ja disposen d’un hort comunitari, parcel·les 
individuals i un camp amb 56 oliveres, de les quals van obtenir 
una tona d’olives amb l’última collita.

“Si et claven en una residència, t’asseuen en una cadira i ja 
estàs fotut. Si et mantens actiu, l’envelliment es retarda bastant, 
no et deteriores tant ni mentalment ni físicament”. Així de clar 
s’expressa Jaume Mullor, president de La Muralleta. Per fer-ho, 
estan constituïts en diferents comissions: d’hort, de jardineria, 
de cultura, de manteniment, de difusió... Les persones sòcies 
han de formar part, com a mínim, d’una d’elles. Els estatuts 
especifiquen que poden formar part del projecte les persones 
d’entre 50 i 75 anys que siguin autònomes, no dependents: 
“Aquest requisit és, precisament, per poder formar part de 
les activitats de gestió de la vida en comú. Si en algun moment 
esdevenim dependents, ja buscarem els serveis que necessi-
tem”, explica Mullor.

Quan preguntem a Mullor pels beneficis del cohabitatge, res-
pon que la responsabilitat davant dels altres és molt important 
per a l’envelliment actiu, que és el que defensen. “Compta molt 
no estar sol, la convivència amb els altres. Hi ha molta relació 
directa. En definitiva, és com un barri molt petitet on ens conei-
xem tots i, entre tots, anem fent junts”, afirma.

Tot i que el cohabi-
tatge de gent gran 

interessa a molts 
grups de persones 

arreu dels Països Ca-
talans, són pocs els 
projectes que s’han 

acabat desenvolupant 
/ LA MURALLETA

Amb l’augment de 
l’esperança de vida, 
augmenta també 
el debat sobre 
com s’envelleix 
/ LA MURALLETA

Nous 
models de 
convivència 
sense 
discriminació
“Venim d’un model que és la coopera-
tiva d’habitatge. Anem cap a un model 
molt més diversificat, no necessària-
ment organitzat sota el model de la 
cooperativa, amb cohabitatges més 
petits, amb grups amb característiques 
específiques, com els col·lectius LGB-
TI... Els grups intencionals aniran aga-
fant més força”, explica Daniel López, 
investigador de la Universitat Oberta de 
Catalunya, quan se li pregunta per les 
perspectives de futur del cohabitatge 
per a gent gran.

Carles Garcia i el seu company, veïns 
de la comarca del Baix Penedès, van 
descobrir aquesta realitat a través d’un 
reportatge emès a la televisió. Pocs 
dies després, van engegar el projecte 
Ecohousingay: “Ja feia temps que ens 
plantejàvem com volíem viure la nostra 
vellesa i no ens sentíem còmodes amb 
el model de residència geriàtrica con-
vencional”, explica Garcia, que conside-
ra que el col·lectiu LGTBI sènior té una 
sensibilitat especial amb aquest tema. 
“Per les traves administratives i socials 
que ens suposa la paternitat assistida o 
l’adopció, en la majoria de casos, no te-
nim cap descendent que s’ocupi de no-
saltres o decideixi què ens pot anar mi-
llor. Per això, la planificació avançada de 
l’última etapa de la nostra vida no és una 
opció, sinó una necessitat”. En aquesta 
decisió, també hi entra en joc la discri-
minació: “Tornar a viure experiències 
d’intolerància a les residències resulta 
especialment dur per a les persones de 
la comunitat gai sènior i fins i tot pot pro-
vocar que algunes tornin a l’armari”.

Davant d’aquesta problemàtica, la 
parella va decidir posar en marxa el 
projecte, que ja compta amb una quin-
zena de persones interessades i està en 
procés de constitució de la comunitat 
de convivència. “Volem fer una crida als 
promotors de projectes de cohabitatge 
perquè tinguin en compte la integra-
ció de les persones LGBTI a les seves 
comunitats. També ens agradaria pro-
moure la primera comunitat específica 
de cohabitatge gai i ecològic a l’Estat”. 
Per facilitar el contacte entre les perso-
nes que busquen aquest tipus d’alter-
natives, la parella ha creat la web Co-
housingmap.net, una xarxa social on la 
gent interessada pot entrar en contacte 
i on també apareixen els projectes en 
funcionament. “El més difícil és trobar 
la comunitat. Haurem de crear meca-
nismes que ens permetin posar-nos en 
contacte i, alhora, difondre aquest mo-
del d’habitatge”, afirma Garcia.

Cohabitatge Sènior aposta per la 
cooperativa d’habitatge amb cessió 
d’ús a les persones sòcies per fer 
front als interessos especulatius i per 
assegurar una bona convivència
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El Brasil després de Dilma: 
cops, protestes i resistències

18  IMPRESSIONS Directa 415 21 de setembre de 2016

L’exguerrillera Dilma Rousseff ha estat enderrocada 
de la presidència del Brasil per un cop molt diferent 
dels cops d’Estat clàssics. No hi va haver una actua-

ció ràpida i violenta de militars, paramilitars o guerrillers. Ha 
estat un cop parlamentari, palatí, que segueix el procediment 
constitucional de l’impeachment . Els seus responsables han 
fet un gran esforç per mantenir les formes de legalitat i legiti-
mitat. En el seu discurs d’investidura, el nou president, Michel 
Témer, ha instat el seu equip a contestar durament tota acusa-
ció de colpisme que rebi el govern. Això evidencia com n’és, 
de fràgil, la seva legitimitat.

Malgrat l’esforç per mantenir les aparences, s’han produït 
protestes multitudinàries durant els darrers dies, sense coor-
dinació de cap partit polític. S’han ocupat avingudes i places 
de grans ciutats per denunciar el cop i reclamar unes noves 
eleccions presidencials. La resposta dels antidisturbis ha estat 
exhibir la ferocitat dels seus mètodes militars, que han acabat 
amb la dissolució de protestes pacífiques, detencions arbitrà-
ries i dotzenes de ferits.

Els governs del principal partit d’esquerra al Brasil, el Partit 
dels Treballadors (PT), primer liderats per Lula da Silva i des-
prés per Dilma Rousseff, han estat lluny de l’orientació socialista 
dels seus veïns bolivarians. Lula va mantenir els compromisos 
fiscals i monetaris acordats entre el seu antecessor Cardoso i el 
Fons Monetari Internacional, però va aconseguir conciliar-los 
amb una ambiciosa agenda social. Durant el seu govern, més 
de 30 milions de persones van deixar enrere el llindar de la 
pobresa. L’economia va créixer una mitjana del 5% cada any, 
mentre els grans bancs es lucraven amb milers de milions d’eu-
ros anualment. Però els governs del PT han fet molt poc per la 
reforma agrària que reclamava el moviment social més gran del 
país, el Moviment dels Sense Terra, perquè afectaria directa-
ment els interessos de poderosos terratinents que composaven 
una part de les seves bases parlamentàries.

Per primera vegada, amb els governs del PT, la classe mit-
jana del Brasil és més nombrosa que els pobres. Això sembla 
haver molestat una elit que conserva la mentalitat esclavista 
de defensa desvergonyida de la segregació entre classes i del 
manteniment dels privilegis. Els sembla inadmissible que s’hagi 
de fer un contracte i pagar cotitzacions a les treballadores 
domèstiques, que els negres i els pobres accedeixin a la univer-

Paulo Edgar da Rocha Resende
Professor de Sociologia Política a la Universidad Vila Velha 
del Brasil

sitat pública per quotes i freqüentin aeroports, que els metges 
cubans prenguin el lloc a brasilers blancs que no volen anar als 
racons miserables del país, que s’ensenyi el respecte a la diver-
sitat sexual i la igualtat de gènere a les escoles.

Una història del cop
Quan el nord-est pobre votava pel PT, els meridionals rics 
ho atribuïen als ajuts que rebien les famílies miserables. Des-
prés de guanyar tres eleccions presidencials seguides, l’opo-
sició va passar factura al partit de govern. L’endemà de les 
darreres eleccions, van exigir el recompte de vots i, després, 
van posar en dubte la fiabilitat de les urnes electròniques. 
Com que no van tenir gaire èxit, van aconseguir triar com 
a president de la cambra de diputats un dels diputats més 
conservadors i religiosos, algú disposat a paralitzar el govern 
de Dilma: Eduardo Cunha.

Després de l’aprovació de diversos projectes de llei que 
obstaculitzaven el funcionament del govern, Cunha va fer 
xantatge al PT per protegir-lo de les acusacions de corrupció. 
Davant la negativa, el diputat va admetre la petició d’impeac-
hment com a procedent i la va dur a votació. Impulsats per 
mitjans de comunicació, jutges i fiscals anticorrupció, així 
com per les patronals, joves liberals finançats per empresaris 
i partits conservadors van organitzar les protestes més grans 
que s’han vist al Brasil. El seu objectiu era que Dilma i el seu 
partit desocupessin la presidència.

En aquestes protestes dominades per patriotes vestits amb 
els colors de la bandera brasilera, qui s’atrevia a aparèixer ves-
tit amb el vermell comunista era expulsat amb insults i agres-
sions. A través dels altaveus, uns demanaven la intervenció 
política de les forces armades; altres clamaven rabiosament 
contra la corrupció i el suposat comunisme bolivarià del PT. 
Segons les enquestes, la major part dels assistents a aquests 
actes eren del rang socioeconòmic més privilegiat, de perfil 
conservador, i no havien votat Dilma.

Malgrat que el principal factor mobilitzador de les marxes 
contra la presidenta eren les acusacions de corrupció contra 
importants líders del seu partit, no hi havia cap denúncia con-
tra ella. La petició d’impeachment es va basar en la suposada 
irregularitat d’un procediment reglamentat per la llei pressu-
postària. Volien fer fora la presidenta amb qualsevol excusa i 
van trobar aquest subterfugi. La farsa és tan patent que, l’en-
demà de la condemna de la presidenta, els mateixos senadors 
van aprovar una llei que flexibilitzava les exigències de com-
pliment d’aquesta tecnicitat. Per empitjorar l’ús maldestre del 
procediment d’impeachment, els senadors van decidir con-
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L’autor descriu el procés de destitució de l’expresidenta Dilma Rousseff i la poca legitimitat del 
president que l’ha substituïda. Considera que les polítiques reaccionàries i els suports tèrbols 
d’aquest nou govern poden unir diversos sectors de l’esquerra i impulsar la lluita al carrer
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Els suports del nou govern són 
parlamentaris que han rebut 
acusacions de corrupció, exmilitars 
que elogien la dictadura i també 
evangelistes fonamentalistes

El context és perfecte pel nou 
cicle de protestes que s’inicia; 
aquesta vegada, amb la unió de 
forces progressistes alineades i no 
alineades al Partit dels Treballadors

demnar la presidenta amb la pèrdua del mandat, però sense 
llevar-li els drets polítics, com estableix la lletra de la llei. Sem-
blava un intent de minimitzar la injustícia del veredicte sense 
deixar d’assolir l’objectiu que es perseguia: canviar el cap de 
l’Estat sense convocar noves eleccions.

El parlament i el carrer després de l’’impeachment’
Quan Dilma va perdre la confiança dels inversors per haver 
flexibilitzat els compromisos amb la política fiscal i monetària, 
quan el seu partit estava arraconat per acusacions de corrupció 
i amb una forta crisi econòmica que havia fet créixer l’atur, una 
oposició fatigada de derrotes va trobar l’oportunitat perfecta 
per derrocar-la. Entre les polítiques de les dues administra-
cions, hi haurà ruptures i continuïtats. Però el govern Témer, 
que s’inicia sense dones i negres als ministeris, té una missió 
principal, atorgada per les patronals i els inversors internacio-
nals: posar en marxa ajustos fiscals per contenir la crisi. El pla 
implica la flexibilització de lleis laborals, l’establiment de polí-
tiques d’austeritat que limiten la inversió en educació i sanitat, 
les restriccions en el sistema públic de pensions o la privatitza-
ció de béns i empreses públiques.

Gairebé sense haver fet cap reforma agrària o demarcat 
terres indígenes, després d’haver elaborat una llei antiterro-
rista que permet criminalitzar els moviments socials i d’haver 
construït una planta hidroelèctrica gegant al mig de la selva 
amazònica, el govern Dilma estava lluny d’agradar als sectors 
més progressistes. Amb el seu pragmatisme i la seva inhabili-
tat per conduir negociacions polítiques, la presidenta tampoc 
no ha fet res per avançar amb el dret a l’avortament o la des-
criminalització de les drogues. Per aquests motius, només els 
militants de partits i els moviments institucionalitzats s’han 
adherit a les protestes vermelles que intentaven impedir la 
caiguda de la presidenta.

Un cop enderrocada, la lluita política s’ha alliberat de la 
demanda d’alguns sectors que reclamaven la permanència de 

Dilma. Ara, es tracta de rebutjar un president conservador. Els 
seus suports són parlamentaris que han rebut greus acusacions 
de corrupció, exmilitars que elogien la dictadura i evangelistes 
fonamentalistes que assumeixen discursos obertament antiho-
mosexuals i antifeministes. El context és perfecte pel nou cicle 
de protestes que s’inicia; aquesta vegada, amb la unió de forces 
progressistes alineades i no alineades al PT.

Com a senyal que la democràcia no va bé, s’ha notat una 
enorme diferència de tracte de la policia amb els manifestants 
que en altre temps demanaven l’impeachment i els que ara llui-
ten contra el president colpista. Els joves del black block fan 
palesa la indignació amb la violència policial i amb les farses de 
la representació parlamentària i ensenyen a les autoritats poli-
cials i polítiques que la resistència promet ser dura. El nou exe-
cutiu no vol tenir una imatge d’autoritari per no donar força a 
la narrativa del cop d’Estat i, alhora, ha de controlar els motins 
per no posar en risc el seu fràgil govern.

El que passa al Brasil amb el PT té el seu paral·lel en les 
esquerres europees: si per governar de manera progressista 
cal alinear-se amb sectors conservadors, la potència del pro-
grés es buida i l’esquerra acaba per replicar i, com a molt, 
modernitzar pràctiques polítiques tradicionals. Els èxits soci-
als del PT van quedar ofuscats per la reproducció de les for-
mes autoritàries, elitistes i corruptes de fer política que han 
estat habituals a les institucions brasileres.

Pitjors que un cop d’Estat en els procediments de les institu-
cions suposadament democràtiques són els cops que donen els 
seus mandataris a la vida de negres, indígenes, dones, treballa-
dors i treballadores i pensionistes. Les conspiracions per l’as-
cens al poder són part de les rutines de les institucions repre-
sentatives. Si el poble no es manté vigilant, si no lluita i resisteix 
perquè aquestes conspiracions no aconsegueixin imposar reta-
llades de drets i de llibertats, amb cada crisi, continuarà rebent 
cops des de les mateixes estructures de poder on els partits 
d’esquerra estimulen les seves esperances d’una vida millor.
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No és un fenomen nou, però els arrestos practicats per 
les autoritats palestines a Gaza i Cisjordània han pres 
una rellevància especial els darrers mesos, sobretot 

arran del cas de sis joves que van ser detinguts pels serveis d’in-
tel·ligència palestins entre el març i l’abril de 2016. Basil al-Araj, 
Mohammed Harb, Hitham Siyaj, Mohammed al-Salamen, Ali 
Dar al-Sheikh i Seif al-Idrissi van ser acusats de planejar una 
acció contra l’ocupació israeliana. Malgrat la manca d’evidèn-
cies probatòries, la seva detenció va ser prorrogada de manera 
repetida i indefinida. La detenció sense càrrecs i la suposada 
coordinació entre les autoritats palestines i israelianes van 
posar aquest cas sota el focus de l’atenció pública.

Segons ha documentat Addameer, organització per la 
defensa de les presoneres polítiques i els drets humans, entre 
el 2015 i el 2016, les autoritats palestines han dut a terme 
detencions arbitràries d’activistes, mestres, estudiants, perio-
distes i professorat universitari. En alguns casos, els arres-
tos es deuen al fet d’haver expressat opinions crítiques amb 
l’Autoritat Nacional Palestina (ANP) a través dels mitjans de 
comunicació o les xarxes socials. És el cas de Kifah Quzmar, 
detingut per criticar l’acció de l’ANP contra tres dels sis joves 
arrestats al seu Facebook.

En altres casos, els arrestos responen a motius relacionats 
amb l’ocupació israeliana. Sovint, planificar o col·laborar en 
una acció contra l’ocupació s’usa com a eina per a la criminalit-
zació de tot moviment polític, com ha succeït amb militants del 
Front Popular per l’Alliberament de Palestina.

Divisions internes i externes
“A Cisjordània, més del 90% dels arrestos es produeixen per 
afiliació política a Hamàs o altres partits, i a Gaza es dóna el cas 
contrari”, afirma Muhannad Karajeh, membre d’Addameer. No 
obstant això, durant les detencions, sovint s’addueixen motius 
de seguretat interna per encobrir la causa real. Mousa Rimawi, 
membre del Palestinian Center for Development & Media Fre-
edoms (MADA), comenta que “si les eleccions municipals –pre-
vistes properament– s’arribessin a produir, el nombre d’atacs 
incrementaria, ja que la tensió entre Al-Fatah i Hamàs és més 
alta durant aquest període”.

Una conseqüència d’aquestes divisions és el recent assassi-
nat d’Ahmad Halawa mentre restava sota custòdia de les forces 

Ann Sansaor
@nutxa_acc
Ramallah

de seguretat palestines a Nablus. Halawa era membre de les 
Brigades dels Màrtirs d’Al-Aqsa, braç armat d’Al-Fatah, però, 
segons afirmen alguns testimonis, no compartia les opinions 
dels líders del partit. El seu assassinat va fer visible la lluita 
interna per obtenir quotes de poder que es viu dins d’Al-Fatah 
i testimonia les greus violacions dels drets humans que tenen 
lloc a les presons de l’ANP.

Addameer ha documentat tortures i altres formes de tracte 
cruel durant les detencions dutes a terme per l’ANP. Karajeh 
assegura que “alguns dels mètodes de tortura aplicats a les 
persones detingudes són la privació del son, els interrogatoris 
continus, la falta de menjar i aigua, els insults...”. Un testimoni, 
que prefereix romandre en l’anonimat, explica que, durant la 
seva detenció, va ser sotmès a interrogatoris durant diversos 
dies en una sala situada sota terra, on va rebre insults i colps. 
A més, va estar sotmès a tot tipus de càstigs: “Si cometia una 
falta, m’obligaven a dormir en un llit de ferro sense matalàs o a 
mantenir postures incòmodes durant moltes hores”.

En alguns casos, les detencions es duen a terme en forma 
de segrest i ningú no sap on són les persones detingudes. 
“Això dificulta la seva localització i, per tant, el coneixe-
ment del seu estat físic i psicològic”, afirma Karajeh. Va ser 
el cas de tres dels sis joves detinguts entre el març i l’abril 
de 2016. Basil al-Araj, Mohammed Harb i Hitham Siyaj van 
ser segrestats quan caminaven per Ramallah el 30 de març. 
En un principi, van ser declarats com a “despareguts”. Més 
tard, les autoritats palestines van notificar a les famílies que 
es trobaven sota custòdia i que aviat serien alliberats. Al llarg 
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d’aquest temps, van ser sotmesos a tortures per induir-los a 
confessar, segons Karajeh.

Aquestes pràctiques es produeixen tot i que, el 2014, el 
govern palestí va signar i ratificar diferents tractats internacio-
nals per a la protecció dels drets humans, així com la Convenció 
contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o 
degradants. Aquests actes també contravenen l’article 13 de la 
Llei Bàsica Palestina, que estableix que les persones presoneres 
i detingudes han de ser tractades adequadament i no han de ser 
sotmeses a cap tipus de tortura ni maltractament.

Un govern sota ocupació
Aquestes accions contra les activistes palestines estan contri-
buint a enfonsar encara més la credibilitat de l’ANP, qüestio-
nada per alguns sectors des de la seva creació. En paraules de 
membres del Front Popular per l’Alliberament de Palestina, 
“Mahmoud Abbas està soscavant la lluita palestina” i aquestes 
pràctiques evidencien “la subordinació de l’ANP a l’ocupació i 
els seus mecanismes de repressió” i generen un malestar cada 
cop més estès arreu del territori ocupat palestí.

Fa dues setmanes, el mateix Mahmoud Abbas, parlant de l’ar-
rest de dos dels sis joves durant una entrevista amb la publicació 
alemanya Der Spiegel, ho expressava de la següent manera: “Les 
nostres forces de seguretat estan treballant eficientment per pre-
venir el terror [...] Estaven planejant un atac. En aquest context, la 
nostra cooperació amb Israel en termes de seguretat funciona bé”.

Arran dels acords d’Oslo, es va establir una coordinació 
entre Israel i l’ANP en termes de seguretat, de la qual va derivar 

una divisió de Cisjordània en tres àrees definides segons els cri-
teris de seguretat israelians. Els acords preveien una transició 
de poder progressiva cap a l’ANP, vinculada al fet que aquesta 
provés que podia mantenir l’estabilitat del territori d’acord 
amb els estàndards de les autoritats israelianes. Dues dècades 
després, però, aquesta transició encara no s’ha produït.

Resistència dins i fora de les presons
El cas dels sis joves palestins ha esperonat la societat civil pales-
tina contra la repressió. Després de mesos de detenció sense 
càrrecs, els joves van iniciar una vaga de fam per demanar el 
seu alliberament. Els carrers de diferents ciutats de Cisjordà-
nia es van omplir de gent que els donava suport. “A Nablus, la 
manifestació també protestava per l’assassinat de Halawa i la 
policia palestina no va dubtar a reprimir-la”, assegura Ibrahim, 
de 26 anys, que prefereix no donar el seu nom real per por de 
possibles represàlies.

És per això, també, que cada vegada hi ha més palestines que 
posen en dubte la credibilitat de l’ANP. En opinió d’Ibrahim: 
“A les autoritats palestines, sols els interessa conservar el seu 
lloc al govern, amb els privilegis que això comporta. Per aquest 
motiu, no dubten a reprimir o eliminar aquelles persones que 
els plantem cara, com Halawa”. Ahmad, de 33 anys, també ens 
demana fer ús d’un nom fictici i afirma: “L’únic camí que ens 
queda és l’autoorganització, sense tenir en compte la proce-
dència política de cadascú. El que importa és el benestar i la 
llibertat del nostre poble”.
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Olga, 66 anys. Jaisinha, 71 anys. Maria, 58 anys. Ana Marga-
rida, 58 anys. Carla Sandra, 41 anys. Totes elles són gitanes i 
portugueses. Si bé no representen la diversitat que es dóna 

en una comunitat tan àmplia, els seus relats vitals contribueixen a 
explicar una identitat en procés de canvi.

S'estima que, repartides arreu del territori, entre 60 i 80 mil per-
sones conformen la comunitat gitana portuguesa. Al nord, a Porto 
o a Bragança, al sud, a les terres d'Algarve o a la perifèria urbana de 
Lisboa, centenars de famílies constitueixen una població tan lligada 
a les tradicions com diversa.

“Quan fem generalitzacions, correm el risc d'alimentar idees fal-
ses. El model de vida depèn molt dels recursos econòmics, socials i 
culturals”, adverteix Liliana Moreira, investigadora de l'Observatori 
de les Comunitats Gitanes (ObCig).

“El paper de les dones gitanes portugueses és un paper molt 
important dins la comunitat, ella és l'educadora dels fills, la que 
porta la casa”, reivindica Olga Mariano, que prové d'una família 
tradicional. A la vegada, es lamenta: “De portes enfora, però, la 
paraula de la dona ja no té tanta importància, preval la de l'home”.

Educar per la integració
Mariano és una de les dones que van crear l'Associació de Dones 
Gitanes Portugueses (AMUCIP) l'any 2000. Després de passar per 
un curs de mediació de relacions socioculturals, va contribuir a 
crear aquesta eina de suport . “El nostre objectiu era donar opor-
tunitats i igualtat a la població gitana”, explica en passat. Després 
de tretze anys com a presidenta de l'associació, s'ha centrat en un 
projecte nou, Lletres Nòmades, un espai mixt que aposta per la 
promoció de la cultura gitana.

Tant Lletres Nòmades com l'AMUCIP han impulsat progra-
mes per garantir l'escolarització d'infants i joves. “Allà, és on 
nosaltres ens podíem començar a trobar en relació d'igualtat 
amb els no gitanos”, explica Mariano. Manuela Mendes, una de 
les sociòlogues amb més trajectòria de treball amb les dones 
gitanes portugueses, remarca els beneficis que suposa la inter-
venció social en l'educació per a les noies del col·lectiu. “Són 
les que reben millor aquests programes. La dona gitana és edu-
cada en un entorn molt tancat i, per tant, quan s'assabenta del 
que li pot oferir la societat majoritària, veu que l'única via per 
accedir-hi és l'escola”, argumenta Mendes.

“No vaig estudiar, però m'agradava molt. Érem tres germans 
i jo era l'única que no anava a l'escola”, assegura la Maria, de 

Gitanes portugueses: 
entre la tradició i el 

desig d’emancipació
El sistema patriarcal fa que les dones pateixin més intensament la discriminació que ha 

sofert històricament aquesta comunitat

59 anys, des d'una parada del mercat. El seu relat coincideix 
amb el d'altres dones, que asseguren que s'ha produït un canvi 
generacional. Mendes també apunta que ha notat una evolució 
des que va començar a treballar amb la comunitat a principis 
dels 90: “Avui dia, ja hi ha dones a l'ensenyament superior, una 
cosa gairebé impensable fa vint anys”.

No obstant això, el model tradicional d'educació continua 
tenint un pes important. Segons el patró tradicional, que no 
sempre és el que s'aplica però continua sent el més estès, la 
noia és “controlada per la família i no pot sortir gairebé mai, 
si no és que l'acompanya un familiar”. “A partir de l'adolescèn-
cia, ni tan sols pot parlar amb nois no gitanos. Sovint és incen-
tivada a abandonar l'escola al cinquè o sisè any d'escolaritat”, 
explica Mendes. “A vegades, elles voldrien continuar, però les 
famílies les acaben traient perquè creuen que cal preparar-les 
pel matrimoni”, afirma.

En aquest sentit, per a Moreira, hi ha un altre factor clau: 
la manca de diners, que és “una de les dificultats que limiten 
l'accés”. Per això, a parer seu, és important que s'ofereixin 
beques per “estimular la presència de joves gitanos a la uni-
versitat”. La possibilitat d'accedir a l'educació és una de les 
barreres que marcaran la posterior capacitat d'emancipació 
de les dones gitanes. “Sense escola, no tens possibilitat de 
trobar feina i continues dedicant-te a la venda ambulant i les 
fires”, reivindica Mariano.

De portes enfora: l'estigma
L'educació també és un camp de batalla on es pot combatre la 
discriminació social de la població gitana portuguesa, sobre-
tot, la de les dones, que són víctimes d'una doble opressió en 
el marc d'una societat patriarcal. “La dominació simbòlica de 
la dona, fruit del domini tradicional de l'home, s'exerceix en 
la societat portuguesa en general. Hi ha estudis internacional 
que demostren que les comunitats gitanes són les més discri-

Xavier Puig
@xavierps7
Lisboa
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minades”, exposa Moreira. “És una lluita molt desigual perquè 
estem lluitant contra dos fronts”, rebla Mariano.

Aquest fet repercuteix en la vida de les dones gitanes i els difi-
culta l'accés a feines assalariades. “Són dificultats que les persones 
gitanes enfronten cada dia”, explica Moreira. Considera que aques-
tes dinàmiques incentiven mecanismes d'autoexclusió com a eina 
d'autodefensa i que algunes dones opten per amagar la seva proce-
dència: “Ho fan per evitar comportaments discriminatoris. Ocupen 
espais rellevants o són valorades professionalment, però acaben 
ometent la seva pertinença per no ser perjudicades”, exposa.

El resultat és que la construcció de barreres d'autoprotecció con-
tribueix a generar una percepció de manca de voluntat d'integració. 
“Cal una aproximació més gran a la població gitana i calen políti-
ques públiques per fer-ho possible”, reflexiona Moreira. “El que 
senten quan són discriminats són emocions molt fortes de revolta i 
de por, que els impulsen a col·locar-se a la defensiva”, afirma.

Una vida per la família: el matrimoni
“Nosaltres, quan naixem, comencem a aprendre que hem de res-
pectar els pares i els marits”, explica la Maria. “Treballem més que 
els homes, som més sacrificades. Cuidem de la casa, del marit, dels 
fills, anem a vendre... El meu espòs ajuda amb les tasques domèsti-
ques, però n'hi ha d'altres que no”, afegeix la Carla Sandra.

Ara, segons Mendes, aquest rol està canviant, fet que genera 
tensions i ambigüitats: “Els darrers anys, s'han registrat canvis molt 
ràpids i significatius en la manera de fer i de pensar”. “Ara, si es 
casen i no va bé, s'acaba i fan una vida nova. Jo, en el meu temps, no 
podia fer res”, exemplifica la Maria. “Tenen més llibertat i crec que 
això està bé ”, diu la Jaisinha, de 71 anys. Ella, que es va casar amb 
quinze anys, considera que val la pena casar-se jove, tot i que creu 
que seria adient a una altra edat: “Als disset o els divuit”, apunta.

Preparar les joves gitanes pel matrimoni entra dins la lògica de 
preservació dels valors tradicionals, creu Mendes: “Quan passen 
de noies a dones, quan menstruen, hi ha un canvi entre els pares. 

Mantenir una certa endogàmia és un mecanisme de defensa dels 
valors del grup”. Per a la investigadora, una conseqüència d'això és 
que moltes relacions s'acaben ràpidament: “No hi ha la figura del 
divorci, però sí les separacions, que cada vegada més són protago-
nitzades per elles”.

“Em vaig casar quan vaig creure que estava a l'alçada. Després, 
per coses del destí, em vaig quedar vídua amb tres fills”, relata Mari-
ano. Segons explica, el paper de la dona gitana després de la mort 
del marit és “molt difícil dins de la comunitat”. “Deixes d'anar a fes-
tes i a casaments. Tens una vida més tancada, domèstica. És com si 
t'haguessis mort pel món exterior”, explica.

En lluita per l'emancipació
Al cap d'un any, però, Mariano es va trobar en una situació econò-
mica complicada que la va forçar a recórrer a un ajut social. Un dels 
requisits per rebre'l era fer una formació professional de mediadora 
de relacions socioculturals, que li va obrir les portes de la vida social 
i la va dur a treballar per l'emancipació de les dones gitanes.

“Les dificultats vénen tant de dins com de fora. La cultura va a 
favor dels homes, per tant, hem de lluitar per canviar la seva men-
talitat”, afirma Mariano. Mendes apunta que “les dones senten més 
la tensió entre la tradició i el món occidental” i afegeix que “no és 
una situació fàcil de visualitzar perquè moltes no en volen parlar”. 
Mendes creu que, actualment, les dones gitanes tenen la possibilitat 
de viure una “vida més occidental dins la comunitat gitana, però 
no és fàcil per algunes d'elles, sobretot quan pertanyen a classes 
socials més baixes”. “Nosaltres, realment, volem continuar essent 
les mateixes dones gitanes, sense desarrelar-nos culturalment, però 
amb un altre tipus d'emancipació”, conclou Mariano.

A parer de la sociòloga Manuela 
Mendes, “les dones senten més la tensió 
entre la tradició i el món occidental. 
No és una situació fàcil de visualitzar 
perquè moltes no en volen parlar”

Segons la investigadora Liliana Moreira, 
molts matrimonis s’acaben depressa: 
“No hi ha la figura del divorci, però sí les 
separacions, que cada vegada més són 
protagonitzades per elles”

La Jaisinha, de 71 
anys, al mercat d’Alju-
be, a Lisboa. Entre les 
dones entrevistades, 
únicament ella i Olga 
Mariano van acceptar 
ser retratades / X. P.
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El dijous 15 de setembre es va emetre l'ordre d'arrest Dakota del 
Nord contra Amy Goodman. L'acusació remet al delicte de vio-
lació de propietat. Però el delicte  va ser exercir el periodisme. 

Vam ser a la reserva sioux de Standing Rock per donar cobertura a 
la creixent oposició contra l'oleoducte de Dakota Access.

Aquest moviment de resistència va atreure l'atenció mundial 
després del cap de setmana del Dia del Treball (3 i 4 de setembre), 
quan els guàrdies de seguretat de l'oleoducte van deixar anar 
gossos d'atac i van llançar gas pebre contra un grup de manifes-
tants pertanyents als pobles originaris. El dissabte, almenys sis 
excavadores van fer moviments de terra a la zona on es projecta 
l'oleoducte, indrets sagrats descoberts per la tribu. La companyia 
responsable de la construcció, Dakota Access, havia estat infor-
mada que la ubicació trepitjava uns terrenys sagrats el dia ante-
rior a través d'un escrit presentat davant la justícia per la tribu. 
Molts consideren que la companyia va arrasar la zona abans que 
es pogués emetre una mesura cautelar que ho impedís.

Una gran quantitat de persones, majoritàriament natives 
americanes, es van desplaçar cap al lloc i van reclamar que 

l'empresa retirés les excavadores dels terrenys sagrats. Els 
guàrdies de seguretat van llançar gas pebre i van colpejar i 
empènyer les manifestants. També van deixar anar gossos 
d'atac, que van mossegar almenys sis manifestants i un cavall. 
L'equip de Democracy Now! era allà i va poder fi lmar la vio-
lència dels guàrdies.

Una ordre d'arrest estatal
Cinc dies després de l'atac, l'Estat de Dakota del Nord va 
emetre l'ordre d'arrest. L'agent especial de l'Ofi cina de 
Recerca Penal de l'Estat, Lindsey Wohl, es va referir al vídeo 
de Democracy Now! en una declaració jurada: “Al vídeo, es 
pot observar Amy Goodman identifi cant-se i preguntant als 
manifestants sobre la seva participació en la protesta”. Sí. 
Precisament, d'això es tracta: fer la tasca periodística, empa-
rada per la Constitució.

Delphine Halgand, la directora de Reporters Sense Fron-
teres als EUA, va redactar: “Presentar càrrecs per violació de 
propietat contra una periodista que està cobrint un tema ambi-
ental que té un interès tan signifi catiu per a la població cons-
titueix una amenaça directa a la llibertat de premsa”. Per la 
seva banda, Carlos Lauria, del Comitè per a la Protecció dels 
Periodistes, va agregar: “Aquesta ordre d'arrest és un clar intent 
d'intimidar els periodistes perquè no informin sobre manifes-

El periodisme no és un delicte
L’equip de ‘Democracy Now’ és acusat de violar una propietat privada mentre cobria les protestes contra la 
construcció d’un oleoducte en uns terrenys considerats sagrats pels pobles originaris

Amy Goodman / Denis Moynihan
@democracynow
Nova York

L’edifi cació de la infraestructura 
segueix endavant malgrat les 
mobilitzacions i una sol·licitud 
governamental que l’empresa aturi 
voluntàriament les obres

Acció directa 
del juny de 2016 
a l’oleoducte 
que impulsa 
Dakota Access 
/ DESIREE KANE

21, 22 i 23
d’octubre

www.firaesc.org
#FESC2016

Recinte  
Fabra i Coats,  
Sant Andreu,  
BARCELONA

tacions de protesta d'interès signifi catiu per a la població”. Es 
tracta d'un tema crucial per al destí del planeta: el canvi cli-
màtic i els drets dels pobles originaris davant del poder de les 
grans empreses i els governs.

Incompliment d'una sol·licitud governamental
L'ordre d'arrest va ser emesa el mateix dia que el governador de 
Dakota del Nord, Jack Dalrymple, convocava la Guàrdia Nacio-
nal per preparar la decisió judicial que s'emetria l'endemà. El 
divendres, el jutge va fallar contra la tribu i va permetre que 
prosseguís la construcció de l'oleoducte. Quinze minuts des-
prés, el Departament de Justícia, el d'Interior i el de l'Exèrcit 
van emetre un comunicat conjunt per anunciar que es negava 
l'autorització per a la construcció de l'oleoducte en terres con-
trolades pel Cos d'Enginyers de l'Exèrcit fi ns que es realitzessin 
“consultes formals de govern a govern” amb les tribus afecta-
des, en relació amb “la protecció de terres tribals, recursos i 
drets establerts en tractats”. La construcció i els bloquejos no 
violents continuen a les terres que no pertanyen al govern fede-
ral, malgrat la sol·licitud governamental que l'empresa aturi 
voluntàriament les obres.

Hi ha qui diu que el periodisme és el primer esbós de la 
història. Durant els últims vint anys, el segell distintiu de 
Democracy Now! ha estat la cobertura dels moviments socials, 
perquè els moviments fan història. La resistència a Standing 
Rock és una confl uència històrica de milers de persones per-
tanyents a més de 200 tribus dels EUA, el Canadà i l'Amèrica 
Llatina, que es descriuen a si mateixes com a “defensores, no 
manifestants”. Representa la unió de tribus més gran que hi 
ha hagut des de fa dècades.

Fins ara, no s'han presentat càrrecs contra cap dels guàr-
dies de seguretat involucrats, tot i que el vídeo mostra clara-
ment que agredeixen els manifestants amb gossos i gas pebre. 
Actualment, la Junta de Recerca i Seguretat Privades de 
Dakota del Nord investiga l'ús de la força i de gossos d'atac. 
Mentrestant, farem front a l'acusació penal. La llibertat de 
premsa resulta essencial per al funcionament d'una societat 
democràtica. Autoritats de Dakota del Nord: emmordassin els 
gossos, no els periodistes.

*Amy Goodman és periodista i presentadora a Democracy Now!
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28-29
El postporno sol encreuar 
l’impuls artístic i el qüestionament 
de les convencions sexuals

30
La prohibició del vel en un institut, 
tema d’un dels relats reals 
documentats per SOS Racisme

Després de la Guerra Civil, la recuperació econòmica i demo-
gràfica de Lleida discorre paral·lelament a l’afany del règim 
franquista per crear i monopolitzar, a escala local, allò que 

Althusser va anomenar els aparells ideològics de l’Estat. Es volia 
construir un univers simbòlic nou que, recorrent a pràctiques fes-
tives i formes de sociabilitat quotidiana, permetés legitimar el nou 
poder i les seves elits.

Un conjunt d’imatges del fons fotogràfic de Josep Porta Mesalles 
–pare– i Josep Porta Ballespí –fill–, actualment dipositades a l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, permeten fer una anàlisi iconogràfica de les fes-
tes franquistes celebrades a Lleida entre el 1939 i el 1975 i analitzar 
els processos simbòlics d’assentament del règim al municipi i de 
la construcció de les narratives ideològiques que esdevindran els 
factors constituents de la seva identitat. Ens centrarem en aquelles 
que detallen els processos de legitimació del franquisme durant els 
primers anys de dictadura i la construcció de la figura de la dona, en 
una societat fortament jerarquitzada.

La festa franquista, una estratègia de dominació simbòlica
Amb la victòria franquista, s’inicia un procés ràpid de formació i 
institucionalització d’un nou calendari festiu. Es tracta d'impulsar 
festivitats de caràcter polític i religiós encaminades a la dramatit-
zació de la vida col·lectiva i que cerquen la generació d’unes iden-
titats afins a la naturalesa del règim. La festa esdevé un element 
preeminent de les estratègies de dominació simbòlica, a través de 
mecanismes de generació de consens social i de tècniques disci-
plinàries i de supervisió moral. La dominació simbòlica a través 
de la festa escau en bona mesura al que Foucault va anomenar 
microfísica del poder, que intervé inadvertidament en els deures 
i els gestos de la vida quotidiana.

Malgrat una certa reruralització social durant els primers anys 
del règim, a les ciutats i les viles grans, el restabliment de la tradició 
festiva després de la Guerra Civil es caracteritza per una ruptura 
amb les formes tradicionals de la festa popular, que deixa d’estar 
protagonitzada per la col·lectivitat i adquireix una essència urbana 
i jerarquitzada. El poble passa ara a un segon terme i ofereix el seu 
espai d’actuació a les instàncies de poder, autèntiques protagonistes 
de les celebracions oficials. L’espontaneïtat característica de les fes-
tivitats populars queda anul·lada i és substituïda per la verticalitat i 
la solemnitat característiques de les festes franquistes.

Per aquest motiu, les celebracions deixen de ser un diverti-
mento popular i passen a tenir una estructura rígida que malda 

Joana Soto
@Joana_Soto

per evitar l’enrenou característic de festes com el Carnaval. El 
poder domestica la festa i n’elimina la dimensió subversiva. I 
s’eviten les situacions que poden conduir al desordre, que en 
els imaginaris franquistes es relaciona amb la República, la 
Guerra Civil i les manifestacions polítiques contràries als pilars 
del Nuevo Estado.

Recordar la guerra
Un cop instal·lat al poder, el règim franquista de l’època de 
postguerra va centrar els seus esforços en la construcció d’una 
identitat basada, gairebé de manera exclusiva, en els espais i 
els rituals del record i de la memòria de la guerra. Les fotogra-
fies dels primers anys de la dictadura ofereixen la imatge d’una 
Lleida totalment militaritzada. Les celebracions que rememo-
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Ideologia, 
poder i festa a la 

Lleida franquista
Les imatges del fons fotogràfic de Josep Porta Mesalles i Josep Porta Ballespí, 

dipositades a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, permeten constatar l’apropiació 
feixista de les festes populars i la fixació d’una visió reaccionària de la feminitat

Amb la victòria colpista, es va iniciar 
un procés de formació de festivitats de 
caràcter polític i religiós encaminades 

a generar unes identitats afins a la 
naturalesa del règim

La festa va esdevenir un element 
preeminent de les estratègies de 
dominació simbòlica de l’Estat a 

través de mecanismes de generació 
de consens social
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ren el conflicte bèl·lic, com el Dia de la Victòria o el Dia dels 
Caiguts, són habituals.

Aquestes commemoracions havien de servir per exhibir l’im-
mens poder acumulat durant la guerra i projectar el mite del con-
flicte entorn el Nuevo Estado. Tot un exercici d’ideologització. 
Soldats, quadres militars, armament i desfilades formen part de 
l’entramat iconogràfic d’aquestes primeres festivitats franquistes. 
Tot i que, a priori, la Guerra Civil havia acabat el mes d’abril del 
39, el seu record continuava ben present en els imaginaris col·lec-
tius. Serà a través de les festes, que l'Estat franquista exhibirà la seva 
força i militaritzarà l’espai públic, amb una posada en escena que 
recorda, sens dubte, els temps del conflicte bèl·lic.

Ens situem a l’any 1940. La ferida de la guerra encara continuava 
oberta, les condicions de vida de la majoria dels 25.000 veïns i veï-

nes que habitaven la ciutat eren, literalment, infrahumanes. A pesar 
d’això, a pesar que les primeres necessitats encara havien de ser 
cobertes, l’administració franquista es va afanyar a construir, en un 
dels punts més cèntrics de la ciutat, una moderna creu als caiguts. 
Es tractava d’una gran infraestructura que recordava els soldats que 
havien perdut la vida lluitant per la victòria franquista i que havien 
ofert la seva sang per la regeneració de la Nueva España. Aquesta 
apel·lació constant a la guerra i els seus caiguts es va convertir, 
durant els primers anys de la dictadura franquista, en l’eix principal 
d’una nova estratègia legitimadora.

Aquestes narratives també demostren la petjada que va deixar 
el falangisme a la dictadura franquista, sobretot durant els primers 
anys del règim. Un cop acabada la guerra, la Falange va aconseguir 
imposar la seva tradició ideològica. Les imatges demostren que la 

Els relats nacionalcatòlics van adoptar 
una construcció de gènere que valora 
la feminitat per la seva capacitat 
reproductora. La dona tan sols esdevé 
dona quan aconsegueix donar a llum

Inauguració de la 
Creu dels Caiguts 
(1940)

tonalitat feixista va tenir un pes important en els imaginaris del fran-
quisme, a través de mites concrets com la sacralització de la idea 
de nació i la restauració del culte a la pàtria mitjançant uns rituals i 
una simbologia pròpia. També ho fan a través de la veneració dels 
símbols de la nació, la glorificació dels seus màrtirs, el reforçament 
del mite de la guerra o el culte als caiguts.

La recreació de l’arquetip de la dona tradicional
La dona és, sens dubte, un element residual en les fotografies del 
fons Porta. El caràcter institucional dels esdeveniments examinats 
explica l’absoluta masculinització de les fotografies analitzades i la 
pràctica invisibilització de la dona en els relats visuals de l’arxiu llei-
datà. En les narratives iconogràfiques, l’espai públic es reserva a la 
figura masculina, mentre que l’estampa femenina es vincula majo-
ritàriament a l’esfera domèstica i reproductiva.

A través de les instantànies de l'època, es pot observar el procés 
de construcció dels gèneres en termes d’oposició (espai públic ver-
sus espai privat, cultura versus natura i activitat versus passivitat, 
referits a la figura masculina i femenina respectivament). Aquests 
imaginaris vinculen l’home a l’esfera productiva i la dona a l’esfera 
reproductiva i es mantenen gairebé intactes des de l’inici oficial de 
la dictadura fins al seu desenllaç. Tanmateix, a partir de la dècada 
dels anys seixanta, els arquetips femenins experimenten certs can-
vis, coincidint sobretot amb el procés d’obertura econòmica del 
règim franquista.

Les fotografies mostren un model uniforme de dona, que respon 
a una estructura capitalista i patriarcal de la societat. Les narratives 
es constitueixen d’acord amb un model de separació rígida d’esfe-
res de responsabilitat per a l’home i per a la dona. La construcció 
binària dels rols de gènere basteix la masculinitat en total oposició 
a la feminitat, a la qual s’adjudica un caràcter passiu i associat a la 
tendresa, la intuïció i la sensibilitat, que contrasta amb l’abnegació i 
l’esperit de sacrifici de l’home.

En conseqüència, els relats nacionalcatòlics adopten una cons-
trucció de gènere basada en termes evolucionistes i valoren la femi-
nitat per la seva capacitat reproductora. La dona tan sols esdevé 
dona quan aconsegueix donar a llum, fet que l’eleva a la categoria 
de símbol de la família i els seus valors, en contraposició a la deca-
dència de la feminització i el llibertinatge associats a les dones de la 
Segona República. El llibre Madres cristianas y cataquesis de pár-
vulos és un exemple d'aquests discursos. S'hi afirma: “Aún cuando 
las aulas están abiertas para ambos sexos, la mujer ha recibido 
del cielo una misión propia, que caracteriza su sexo y de la cual 
no pueden prescindir ella ni la sociedad: (...) ser el ángel de la 
casa, el gobierno del hogar, la felicidad doméstica”.

A les imatges del fons Porta, es pot constatar la influència de 
l’Església i com aquesta legitima la construcció d’una societat 
patriarcal que contempla la figura femenina en termes de subor-
dinació, devoció i servitud cap a l’home. En efecte, les fotogra-
fies projecten una exaltació dels valors tradicionals de la família. 
A diferència del que passa amb la identitat masculina, la femini-
tat no es construeix com una identitat per si mateixa, sinó per la 
seva vinculació amb l’home i per la seva capacitat reproductiva, 
que la converteixen en mare i esposa. Això es tradueix en la no 
individualització de la figura femenina, que mai no apareix com a 
independent, sinó sempre vinculada a l’home, a la cura, a l’espai 
domèstic i a la maternitat, ja sigui en termes simbòlics (la monja 
com a metàfora de la maternitat col·lectiva) o en termes reals (la 
dona com a mare, com a germana i com a esposa).

Commemoració 
de la festivitat de 

l’1 d’abril (1940)

Celebració del 
18 de juliol als 

Camps Elisis

Festivitat del  Dia 
de la Victòria 

(1942)
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Però, si això 
no és porno!

El postporno és una tendència del cinema per a 
adults en què se sol encreuar l’impuls artístic i el 

qüestionament de les convencions sexuals

Música de piano ensordidora. Una persona amb un 
mono blau enganxat a la pell i una màscara blanca 
amb cara trista. De cop, apareix una altra persona ves-

tida igual i es comencen a tocar. Un d’ells treu el penis erecte i 
se l’acaricia. Amb el mar de fons, comencen a practicar sexe. La 
penetració és clara. De cop, un dels personatges penetra l’altre 
per l’orella. És un efecte òptic: es tracta d’una fel·lació practi-
cada amb la màscara girada cap a un costat de la cara. Després, 
emergeix un cul envoltat d’adhesius de flors i una estampa de 
Jesús. Un ganivet s’aguanta entre les dues natges. L’acte sexual 
continua fins que un d’ells ejacula sobre la màscara de l’altre.

Això és postporno, concretament, d’un grup d’artistes de 
Bogotà anomenats Street Jizz. Com ells, n’hi ha molts que es van 
adherir a aquesta nova modalitat de pornografia a mitjan anys 90, 
amb el sorgiment de teories feministes inèdites. De fet, aquest nou 
gènere va sorgir com a moviment expressiu i artístic per visibilit-
zar el gran nombre de pràctiques sexuals que la pornografia con-
vencional no mostrava a les seves grans produccions.

Això suposava un qüestionament de la indústria pornogràfica 
d’aleshores, que durant la segona meitat de la dècada dels 2000 
havia entrat en crisi a causa de l’auge dels portals d’Internet que 
oferien vídeos curts de manera gratuïta. Les empreses del sector 

Toni Conde / Helena Martín / Laia Recasens
@ToniCM96 / @HelenaMartinC / @laiiarecasens

van haver d’oferir material cada vegada més explícit i extrem per 
poder competir amb les produccions, sovint amateurs, que el 
públic començava a consumir. Les pràctiques sexuals minorità-
ries van tornar a ser eclipsades per films en què l’heterosexuali-
tat era l’eix principal. En aquest context, el postporno es va pre-
sentar com una alternativa a la indústria convencional i artistes 
com Maria Llopis van anunciar nous temps per a la pornografia, 
però el postporno continua sent una proposta minoritària.

El postporno no és el mateix
Aquesta rebuda tan tímida del postporno es deu a la quantitat 
d’elements que l’allunyen de la pràctica convencional. El post-
porno persegueix la reivindicació d’una nova concepció de la 
sexualitat i també té una finalitat artística, mentre que el porno 
de tota la vida és un producte de consum que busca excitar i 
generar guanys. Les persones que miren porno solen fer-ho per 
excitar-se i masturbar-se, però el postporno no busca només 
això. Per molts estudiosos, com el sociòleg i activista Javier 
Sáez, no es tracta de canviar el porno i convertir l’audiència al 
postporno, sinó simplement d’ampliar-ne l’oferta per “generar 
més diversitat en el sector”. El porno tal com el coneixem con-
tinuarà present, el postporno no serà hegemònic.

El porno com a activisme
De fet, el postporno va més enllà d’una pura forma audiovisual, 
ja que reclama una nova pornografia que superi clixés sobre 

Per al sociòleg i activista Javier Sáez, 
no es tracta de canviar el porno i de 

convertir l’audiència al postporno, 
sinó d’ampliar-ne l’oferta per 

“generar més diversitat en el sector”

Aquesta tenència va més enllà 
d’una pura forma audiovisual, ja 

que reclama una nova pornografia 
que superi clixés sobre el sexe i els 

estereotips de gènere



Directa 415 21 de setembre de 2016 EXPRESSIONS  29

el sexe i els estereotips de gènere. Per tant, és la forma d’acti-
visme del moviment queer, un corrent de pensament que vol 
trencar les identitats de gènere assumides pel sistema. Parteix 
de la base que el fet de sentir-se dona o home és una construc-
ció social i, per tant, no depèn de la biologia de l’individu. El 
postporno no solament rebutja aquesta classificació del gènere, 
sinó que tampoc creu que hi hagi una relació entre la identi-
tat de gènere d’una persona i la seva orientació sexual: no hi 
ha heterosexuals, gais, lesbianes ni bisexuals, només individus 
que practiquen sexe de la manera que més els agrada. Es tracta 
de fer visibles les maneres de sentir els altres, hi hagi amor o no; 
és a dir, reivindicar que la sexualitat és inclassificable, tal com 
afirma Maria Llopis, referent del moviment a l'Estat espanyol. 
El punt més controvertit és que s’acostumen a mostrar pràcti-
ques allunyades de les habituals, les anomenades sexualitats 
marginals, com el sadomasoquisme.

Un llenguatge sexual
En aquesta crítica a la visió del gènere en la societat actual, 
és precisament aquesta llibertat d’elecció del desig el que es 
posa com a bandera, sobretot en el cas de la dona, fet que 
defensa contundentment l’activista Lucía Egaña. De fet, en el 
postporno, aquesta autonomia s'expressa amb un contingut 
sexual agressiu. La performance es converteix en la manera 
més cridanera i visual de reivindicar que les activistes no 
volen dur les etiquetes de sempre. El sexe mostra la capaci-

Diana Pornoterro-
rista en una de 
les seves ‘perfor-
mances’

tat de gestió del desig propi, independentment del fet de ser 
dona o home.

La manera de mostrar-ho? Amb cossos andrògins, perso-
nes transgènere masegades, figures fàl·liques arreu del cos... i 
a través del vídeo, la performance o l'experimentació directa, 
com és el cas del muntatge d’Annie Sprinkle –la iniciadora del 
postporno– al Teatre Harmony de Nova York el 1992. L’artista, 
dins d’un vestit amb transparències, va seure en una butaca 
amb les cames obertes, es va posar un espèculum a l’entrada 
de la vagina i va convidar les assistents a admirar les seves parts 
íntimes tot cridant: “Acostin-se i veuran que no té dents”.

Anys més tard, Maria Llopis, autora del llibre El postporno 
era eso, presentava una peça audiovisual, Fantasía 21, en què 
tallava el membre a la seva parella, de trets andrògins. Després, 
l’utilitzava per masturbar-se i se’l col·locava entre les cames 
per practicar sexe amb ell. Llopis també va adaptar l’obra de 
Roger Bernat Domini públic. En la seva versió, el públic s'ha-
via de moure endavant o enrere responent preguntes sobre la 
seva sexualitat. Des de preguntes com “t’has masturbat aquest 
matí?” a d’altres com “faries un fist fucking a la persona que 
tens al costat?”. Aquesta performance va acabar amb una orgia 
entre totes les participants, és a dir, postporno en carn pròpia. 
És un plantejament habitual de les artistes d'aquest gènere, com 
Diana Pornoterrorista, per les quals el postporno no solament 
és una expressió artística, sinó també una manera de viure les 
relacions sexuals i personals.

Fotograma del 
film ‘Instrucciones 
para una cocina 
postporno’, de 
l’artista brasiler 
Paulx Castello

Porno femení 
o feminista?
En el debat del moviment feminista al 
voltant de la pornografia convencional, 
el postporno només fa una crítica a la 
que és masclista i heteronormativa. La 
resposta no és censurar-la, sinó pro-
duir-ne una de pròpia amb l’esperit del 
do it yourself (“fes-ho tu mateixa”).

Paral·lelament a la dicotomia d’amb-
dós tipus de pornografia, l’anomenat 
porno per a dones es mostra com una 
modalitat que no se centra en la pene-
tració i té una intenció més romàntica. 
Segons l’artista postporno Maria Llopis, 
les pel·lícules d’aquest gènere (com les 
dirigides per la directora Erika Lust) són 
sexe suau (softcore), que exclouria les 
dones que s’exciten amb imatges de 
sexe dur. En contraposició, Lust creu 
que les dones tenen necessitats espe-
cífiques pel que fa al porno i argumenta 
que estan més interessades en la intimi-
tat i les relacions, mentre que els homes 
estarien més interessats en la penetra-
ció i l’ejaculació.

Diana Pornoterrorista, una directora 
de postporno espanyola, afegeix a la crí-
tica de Llopis que el que fa Lust “és ven-
dre els estereotips normatius del que 
les dones creuen que és o hauria de ser 
la seva sexualitat”. El postporno aposta 
per pràctiques inusuals precisament per 
refutar aquesta idea d’una sexualitat co-
rrecta. Fins i tot sexualitza coses que no 
estan dotades de contingut sexual, so-
bretot per parodiar el porno tradicional i 
per qüestionar el que és normatiu.

Un exemple seria el vídeo Instruc-
ciones para una cocina postporno, de 
l’artista brasiler Paulx Castello, en què 
una persona vestida amb estètica sado-
masoquista llepa i toca un carabassó del 
qual regalima un líquid dens i blanc. En 
el postporno, la sexualització d’objectes 
va des del menjar fins a les nines de jo-
guina. Se subverteixen i transgredeixen 
les convencions de l’imaginari col·lectiu. 
Una reacció habitual després de veure 
una peça de postporno és negar que si-
gui porno. Per a moltes artistes, en can-
vi, l’excitació es produeix a la ment i no 
solament a través de les imatges.
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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

Era finals de juliol i l’Amèlia encara no 
s’havia inscrit al cicle formatiu que 
volia fer el curs vinent. La seva mare 

l’anava empaitant per casa repetint-li:
—Amèlia, o estudies o treballes, a casa 

amb els braços plegats no t’hi quedaràs.
Entrar a la pública resultava gairebé 

impossible perquè ja no quedaven places. 
Però, a última hora, la van trucar d’un ins-
titut dient-li que quedaven algunes places. 
El dia que va anar a omplir la sol·licitud, la 
secretària li va repetir fins a tres vegades:

—Llegeix-te molt bé les normes del 
centre.

Quan es va decidir a endreçar els papers, 
malgrat la mandra que li feia, les va llegir 
atentament. Al principi, res sorprenent, 
allò típic de no mastegar xiclet, apagar el 
mòbil... Però, després, va llegir dos parà-
grafs que la van esgarrifar: “En cap cas 
s’admetrà que sota l’argument de la defensa 
dels drets individuals es dedueixin situaci-
ons discriminatòries que a la pràctica limi-
tin aquests drets, especialment pel que fa a 
la raó de gènere [...] En aplicació dels valors 
i les finalitats establertes en el PEC que fan 
referència al principi de laïcitat en l’educa-
ció, a la no discriminació per raó de sexe, a 
la inserció laboral i a la integració a la nostra 
cultura, s’estableix que en el centre (...) els 
i les alumnes hauran d’estar amb el cap i la 
cara descobertes”.

“No ho he entès bé”, va pensar. Va estra-
nyar-li que un centre educatiu públic tin-
gués potestat per imposar allò. Per compro-
var-ho, va consultar un advocat d’ofici del 
seu barri, que la va adreçar al Servei d’Aten-
ció i Denúncia de SOS Racisme Catalunya. 
Allà, li van dir que el dret a l’educació i el 
dret a la llibertat religiosa són fonamentals 

Prohibir per alliberar? 
Paradoxa laïcista
Mònica López Mas
@nuvoldestiu

i superiors a qualsevol normativa que l’obli-
gui a treure’s el mocador. Tenia, doncs, les 
espatlles cobertes per desobeir.

Abans de pagar la matrícula, va anar a 
parlar amb el director del centre:

—Aquesta norma ha estat aprovada per 
la junta del centre perquè hi ha noies que el 
porten obligades.

—Això deu ser en un 1% dels casos. Què 
fem les altres 99 que el portem perquè 
volem? Ens fastiguegem? Jo ni vull ni puc 
treure’m el mocador —va exclamar l’Amè-
lia, que pateix tricotil·lomania i s’arrenca els 
cabells sense adonar-se’n.

—Doncs, necessito que em portis un jus-
tificant mèdic.

La doctora del seu CAP li va fer el jus-
tificant sense problemes. Va portar-lo al 
director.

—Ai, no ho veig clar.
—Així, què faig? Pago la matrícula o me’n 

vaig a la privada?
—Tu paga i al setembre en parlem.
Va arribar el setembre i l’Amèlia va anar 

a l’acte de presentació del curs amb el 
mocador al cap. Hi havia altres noies, dues, 
va observar, que també el portaven. Elles, 
però, encara no s’havien llegit les normes 
quan van sentir el director dient:

—... i, finalment, per garantir el vostre 
dret a la no discriminació, a l’escola, no 
podeu portar el cap cobert. Ni amb moca-
dors ni amb gorres ni amb res de res. Ho 
repetiré les vegades que faci falta.

De sobte, flac!, tots els joves de l’institut 
es van girar cap a les noies del mocador. 
Elles es van quedar en xoc i vermelles com 
un tomàquet, al centre de totes les mira-
des. “Si ho arribo a saber, no m’hi inscric”, 
li va confessar després una de les noies, “a 
segon, canviaré d’escola”.

El malson del primer dia encara no havia 
acabat. Quan l’Amèlia va pujar a l’aula, la 
tutora ho va repetir de nou.

—Jo ja he parlat amb el director... –li va 
comentar tímidament l’Amèlia en acabar 
la classe.

—Jo, la norma, no la veig justa. Jo ho dic 
perquè m’ho fan dir, però ja està —va tran-
quil·litzar-la.

La segona setmana de curs, les gorres 
lluïen amb tota tranquil·litat. L’Amèlia no 
va baixar del burro i va portar el mocador 
cada dia, però les altres dues noies se’l van 
treure el segon dia i, fins ara, no se l’han 
tornat a posar.

SOS Racisme va contactar amb el Con-
sorci d’Educació de Barcelona, on van asse-
gurar que pretenien canviar la norma i que 
ho farien el curs següent, ja que el director 
es jubilava i l’equip directiu canviava. Ha 
arribat el nou curs, l’Amèlia s’ha tornat a 
matricular, però les normes, tant al full de 
sol·licitud com al web del centre, segueixen 
intactes. Aviat començarà les classes i està 
impacient per veure si les noves alumnes 
que habitualment porten mocador s’ani-
men a desobeir.

“—Què fem les altres 
99 que portem el vel 
perquè volem? Ens 
fastiguegem? Jo ni 
vull ni puc treure’m el 
mocador —va exclamar 
l’Amèlia, que pateix 
tricotil·lomania i 
s’arrenca els cabells 
sense adonar-se’n”

 L’Amèlia no va 
cedir, però, i les 

altres noies? / SOS 
RACISME

www.viruseditorial .net#TardorVírica
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Los hombres libres de Jones du a la gran pantalla la figura 
històrica de Newton Knight, líder d’un grup que es va 
rebel·lar contra l’exèrcit confederat durant la Guerra de 

Secessió. El film té forma de drama històric relativament pau-
sat, sense l’èmfasi en l’acció violenta propi del cinema bèl·lic. I 
suposa una agradable, potencialment contagiosa, lloança de la 
desobediència i de la resposta comunitària contra la desigual-
tat. Diversos soldats sudistes es rebel·len contra un conflicte 
que consideren impulsat pels grans propietaris d’esclaus, els 
quals, a més, estan eximits de combatre. Dins el grup, les per-
sones blanques i negres col·laboren. També es fissura la divisió 
sexual habitual a la guerra de l’època. Però el director i guio-
nista del film, Gary Ross (Seabiscut), no idealitza la realitat: 
la segregació racial tendia a mantenir-se dins la guerrilla de 
Knight, encara que el seu líder ho deplorés.

Potser per peatges comercials, la pel·lícula inclou algunes 
ocultacions. Es llimen aspectes personals controvertits del seu 
carismàtic protagonista. També s’incorporen trampes estèti-
ques. Les escenes inicials de confrontació entre el Nord i el Sud, 

Ignasi Franch
@ignasifranch

Guerr(ill)a de classes contra l’esclavatge

Va haver-hi un temps en què la por va inundar els masos 
del Maestrat i va acabar amb part d’ells. A través d’en 
Goriet, un xiquet de deu anys, La sega ens narra les 

calamitats que van patir els camperols durant la postguerra, 
quan la Guàrdia Civil caçava maquis pels masos, els torturava i 
fins i tot els assassinava per col·laboracionisme.

Tot comença amb l’assassinat del pare d’en Goriet i, a partir 
d’ací, coneixem la realitat de les famílies acorralades, les his-
tòries personals de figures com don Arcadi, mestre del poble 
desterrat de la ciutat, que ens transmet píndoles de saviesa 
amb coneixements sobre la natura, referents literaris i curi-
ositats sobre el territori de la província. També s’expliquen 
els cops dels guerrillers, la seva supervivència clandestina o 
clixés del món rural.

La tensió de la trama augmenta a mesura que Teresa, ger-
mana d’en Goriet, enrabiada per la mort del seu pare, coneix 
els guerrillers i s’enamora d’un d’ells. A poc a poc, els fets 
es desenvolupen en un ascens de violència i, també, de pas-

Quan la postguerra segava la vida
Clara Asín
@Colombine_9

RESSENYES

per exemple, mostren els horrors de la guerra a través de cranis 
rebentats i cames seccionades. Les batalles protagonitzades per 
Knight i companyia, en canvi, no inclouen imatges gore i arriben 
acompanyades de música embellidora. La insistència per mostrar 
la recaptació abusiva d’impostos, a més, fa que el film sigui apte 
per a progressistes antiracistes i també per a amics del Tea Party.

Amb tot, Ross ha pres decisions valentes. Potser el principal 
valor discursiu de l’obra –i alhora un possible llast com a film 
d’entreteniment– és que no conclogui amb la victòria ianqui. 
Knight passa a ser un outsider en ple auge del Klu Klux Klan. 
I té lloc un rearmament de la legislació racista que, com se’ns 
recorda a través d’una història paral·lela, va ser vigent fins a la 
segona meitat del segle XX. No estem davant del relat tranquil-
litzador d’una societat que progressa linealment. S’hi assumeix 
una visió conflictiva de la història: els avenços socials es con-
quereixen dificultosament i s’han de defensar un cop assolits.

CINEMA

Los hombres libres de Jones
Director: Gary Ross
Guionista: Gary Ross, sobre una història de Leonard Hart-
man
Durada: 140 minuts

sió. El cercle viciós del gat i el ratolí gira entre els guàrdies, 
els maquis i els masovers i s’estructura narrativament a tra-
vés d’una collita: la sembra, la sega i la batuda. És així com 
l’autor, Martí Domínguez, descriu l’essència de la cruesa de 
la vida durant la postguerra i la desesperació dels masovers, 
manipulats pel règim repressiu perquè denunciessin els seus 
veïns i veïnes, sempre amb el temor de ser afusellats i perdre 
els seus animals i cultius. Tot i això, molts d’ells van mantenir 
la solidaritat amb els maquis.

Domínguez retrata una època i un context que ha passat 
desapercebut en l’imaginari social. Tracta de la repressió fran-
quista en el món rural, però, sobretot, parla de la por; la por de 
parlar de les dificultats per sobreviure en una guerra encoberta. 
“Goriet, tu saps que només has de parlar d’aquestes coses dels 
bandolers quan pixen les gallines”, afirma el mestre. I el nen li 
respon: “Don Arcadi, les gallines no pixen!”.

LLIBRE

La sega
Autor: Martí Domínguez
Editorial: Proa
Pàgines: 350



Quan s’inicia la crisi humanitària dins la comu-
nitat awá?
La crisi esclata l’any 2009, quan dues dones són assas-

sinades en el marc del confl icte armat que han mantingut les 
FARC, el govern colombià i altres grups paramilitars durant les 
últimes dècades per controlar el nostre territori. Cal recordar 
que els awá estem ubicats en una zona de gran interès biològic 
i, per ells, això ha estat clau per al trànsit fl uvial i el negoci del 
narcotràfi c, cosa que ens ha exposat a tot tipus d’ingerències.

Com vas prendre consciència d’aquests perjudicis?
Feia anys que, amb altres metges i infermeres, recorria els 
poblats per assistir la gent malalta. Molts pacients tenien tos 
ferina, tuberculosi i, a causa de les fumigacions amb glifosat de 
2006, algunes havien contret dermatitis i afeccions pulmonars 
greus. Això i les accions per sensibilitzar sobre els processos 
prenatals i de creixement van fer que m’adonés de l’impacte 
que han causat el pla Colòmbia i les companyies extractives a la 
zona. Molts dels aliments amb què ens nodrim, com el plàtan, 
la canya d’eruga o el blat de moro, encara estan contaminats. 
Arran de l’extracció il·legal de les empreses mineres, alguns 
infants han mort o emmalaltit.

Quines altres situacions destacaries?
Part de la població s’ha vist obligada a marxar pel vessa-
ment de cru i les ocupacions de terres, que han quedat sem-
brades de mines antipersones. I això ha derivat en una greu 
fractura cultural; fins al punt que, si abans hi havia cohesió 
entre les diferents comunitats ètniques, ara aflora la des-
confiança entre elles.

El 2009, el govern colombià va aprovar l’anomenat Pla de 
Salvaguarda Ètnica Awá. No s’ha desplegat correctament?
Sobre el paper, era ambiciós; però al govern no li ha interes-
sat desplegar-lo per poder continuar amb les polítiques lati-
fundistes que estan destruint la nostra vida. A hores d’ara, 
encara no s’ha adreçat a cap de les 34 comunitats afectades 
per discutir-les. No sols això: vulnera l’article de la Constitu-

ció relatiu a la inviolabilitat de les nostres terres, ja que limita 
el perímetre de territori i estableix la propietat pública del 
sòl, cosa que li permet cedir-lo a les companyies estrangeres 
que extreuen or i petroli.

A l’àrea de l’Equador on s’ubica la comunitat awá, la si-
tuació és similar?
No patim el confl icte armat, però la tala d’arbres massiva i 
les pràctiques extensives també provoquen estralls sobre les 
comunitats. Amb el beneplàcit del govern Correa, la Xina està 
devastant extensions de terra enormes.

Quin paper teniu les dones en aquest context?
Hem iniciat programes de formació amb l’objectiu de comba-
tre la violència masclista, que s’ha disparat arran del confl icte 
armat. També intervenim com a gestores perquè les diferents 
reserves i grups ètnics recuperin la confi ança perduda arran 
dels combats a la zona.

I a escala comunitària, quines són les prioritats?
Sobretot, la desmilitarització. La pau, només l’han signada 
el govern i les FARC, no pas les Àguiles Negres, els Rastrojos 
i altres grups que continuen actuant a Awá. Molts joves han 
entrat a aquestes bandes per la força o seduïts per la cultura 
de la violència associada a la globalització. Alguns d’ells creuen 
que vestir un uniforme dóna poder. Tot plegat, ho haurem de 
combatre amb educació i molta pedagogia.

Confies que pugueu recompondre l’estructura social?
Reclamem que se’ns consulti sobre el procés de rehabilita-
ció que han de seguir els grups armats i que, paral·lelament, 
s’abordi la situació de les famílies desplaçades, a les quals 
no es permet un retorn adequat. En tot cas, haurem de tenir 
paciència perquè l’Estat colombià compleixi els seus com-
promisos, ja que acostuma a enviar gent sense la formació 
ni els recursos necessaris per implementar les decisions. Per 
tant, no queda altre remei que mobilitzar-nos per defensar 
la nostra mare terra.

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“El latifundisme està 
destruint la nostra vida”

/ LINA MARÍA 
GONZÁLEZ

inDirecta

Claudia Jimena Pai
Representant del poble awá 
a Colòmbia

“El poble awá es troba en pe-
rill imminent de desaparèixer 
culturalment, espiritualment 
i físicament”. Ja ho advertia 
la Cort Constitucional de 
Colòmbia l’any 2013, quan 
va corroborar els informes 
segons els quals aquesta 
comunitat indígena es troba 
al límit de la supervivència a 
causa de la política extracti-
vista i militar impulsada per 
l’Estat sud-americà. Claudia 
Jimena Pai, escollida conse-
llera de la dona i la família al 
congrés awá celebrat el juliol 
passat, descriu les nombroses 
agressions de què és víctima 
aquest poble ancestral, que 
es troba repartit entre la selva 
de Colòmbia (25.000 habi-
tants) i l’Equador (3.300). Una 
població que, històricament, 
ha viscut de l’horticultura, la 
pesca, la caça i la criança de 
bestiar en plena harmonia 
amb el medi. Després d’una 
llarga experiència en l’àmbit 
de la medicina i l’educació, 
aquesta dona de 36 anys tre-
balla amb altres líders perquè 
el nou context postconflicte 
en què es troba Colòmbia 
permeti que el poble awá 
recuperi la sobirania i la seva 
forma de vida, basada en 
l’espiritualitat i el respecte pel 
bé comú.


