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El proper dissabte 10 de juny, fa-
rem la segona Autoescola Direc-
ta. La idea és oferir una jornada 

de formació a totes les col·laboradores, 
però també al públic en general.
Les formacions seran a càrrec de col·la-
boradores de la Directa i periodistes ex-
ternes: Gemma Casamajó, Jordi de Miguel, 
Adrià Crespo, Neus Molina, Marc Iglesias, 
Jesús Rodríguez i Andreu Missé. Durant el 
matí, s’abordaran temàtiques com l’ela-
boració d’entrevistes o cròniques, el pe-
riodisme cultural o com construir una 
bona peça periodística. A la tarda, ens 
centrarem en la investigació i el repor-
tatge econòmic des d’un vessant humà. 
L’activitat es desenvoluparà de les 10 del 
matí fins al vespre. Ens aturarem una es-
tona per esmorzar, dinar i berenar.
La formació és gratuïta per a les col·labo-

Jornada de 
formació 
periodística 

radores i sòcies de la cooperativa. Per a 
les subscriptores no sòcies, costarà deu 
euros i, per a la resta, tindrà un cost de 
vint euros. Aquests diners aniran desti-
nats a l’elaboració de materials i a sufra-
gar les despeses de transport de qui vul-
gui assistir a la formació però s’hagi de 
desplaçar des de comarques llunyanes a 
la ciutat de Barcelona.
Amb aquesta convocatòria, recuperem 
una iniciativa d’autoformació que ja vam 
iniciar cinc anys enrere amb la participa-
ció de Xavier Vinader, el nostre princi-
pal referent del periodisme d’investigació, 
que ens va deixar el 9 d’abril de 2015. Si 
us voleu inscriure a la formació, només 
heu d’enviar un correu electrònic a l’adre-
ça <consellperiodistic@directa.cat> i us 
farem arribar el formulari. Les places són 
limitades.
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de les agressions sexuals 
del 2016 les van fer homes

abusos denunciats, 386 
casos més que l’any 2015 

100% 1099 

Redacció Directa | @La_Directa

Comunitat Les píndoles

L’espina

Més que mil paraules



VIOLÈNCIA SEXUAL:
VÍCTIMES INVISIBLES, 

ATENCIÓ INSUFICIENT
Resseguim els circuits oficials que estableix l’administració catalana per a 

l’atenció a les víctimes de violències sexuals. La primera parada és a l’àmbit 
sanitari; després, s’endinsen en un dens laberint burocràtic. Diagnostiquem i 

radiografiem els punts forts i febles de l’atenció mèdica a les afectades

Moltes agressions 
es mantenen en 

secret, ja sigui pels 
estigmes socials o 

per la impossibilitat 
d'explicar-les 

 
No es pot descartar 

que les violències 
sexuals contra 

persones LGTBI 
quedin més 

soterrades encara 

Anna Celma | @Acelmamelero

4    A FONS

El nombre real de violències sexuals encara és una 
xifra desconeguda. Majoritàriament, les agressi-
ons es mantenen en secret, ja sigui pels diver-

sos estigmes socials associats a aquestes situacions o 
bé per la impossibilitat de les víctimes d’explicar-les. 
Sovint, la proximitat amb la persona agressora dificul-
ta aquesta denúncia pública. El mes de febrer passat, 
el Departament d’Interior català va publicar el Balanç 
de seguretat i activitat policial del període 2015-2016, 
amb els fets penals instruïts pel cos de Mossos d’Esqua-
dra. L’any 2015, es tenia constància de 679 agressions 
sexuals –amb ús de violència o intimidació–; el 2016, la 
xifra pujava fins a 743. Pel que fa als abusos sexuals –
sense violència, però amb engany, coacció o sorpresa–, 
el nombre de l’any 2015, 766, va augmentar considera-
blement el 2016, fins a arribar als 1.099 casos denunci-
ats. Pel que fa als abusos de menors, es passa dels 432 
casos registrats l’any 2015 als 713; les agressions sexuals 
també pugen, de 197 a 254 casos l’any 2016. En el còm-
put global, un 22% de les denúncies fan referència a 
violències sexuals contra menors.

Dels casos registrats pels Mossos l’any 2016, el 100% 
de les agressions van ser protagonitzades per homes, 
un 34% dels quals tenien entre 24 i 34 anys d’edat. El 
44% dels autors dels crims tenien la nacionalitat es-
panyola. La gran majoria dels casos coneguts es van 
donar en l’àmbit metropolità: una de cada tres agres-
sions ocorregudes en territori català es va produir a la 
ciutat de Barcelona.

A Catalunya, el centre mèdic de referència en vio-
lències sexuals a persones adultes és l’Hospital Clínic 
de Barcelona. És on es deriven les agredides, però 
també els casos en què hi ha una sospita de possible 
violència sense confirmar. Per saber com funciona 
aquest circuit d’atenció elaborat per la Comissió de 
Violència Intrafamiliar i de Gènere, parlem amb Teresa 
Echevarria, infermera i membre d’aquesta comissió. 
Formen part del Circuit Barcelona contra la violència 

i, cada any, atenen prop de 250 pacients que han estat 
víctimes de violències sexuals.

El 93% dels casos de víctimes ateses a l’Hospital 
Clínic són dones. Però no es pot reduir l’enfocament 
i pensar que les violències sexuals només afecten les 
persones socialment llegides com a dones, tot i que 
l’indicador sí que apunta que és un tipus de violència 
que les afecta a elles principalment. Tampoc no es pot 
descartar que les violències sexuals contra persones 
LGTBI quedin més soterrades encara o siguin més difí-
cils d’identificar. D’altra banda, sovint, la masculinitat 
patriarcal posa traves als homes que han estat víctimes 
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En un 85% dels 
casos d'agressions i 
abusos sexuals, les 
víctimes coneixien 

l'agressor: parella, 
amic o familiar 

 
El 75% de les 

pacients denuncia 
immediatament i el 
25% restant podria 

fer-ho durant el 
'període latent'
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d’agressions sexuals a l’hora de denunciar-ho. De nou, 
cal recórrer a la figura de l’iceberg com a metàfora de 
les violències visibles i invisibles.

Alhora, no totes les persones agredides sexualment 
compleixen amb el rol de víctima. Hi ha violències que 
no deixen cap mena de marca física. En ocasions, no 
es reconeix que les agressions més subtils, les psicolò-
giques o les que es produeixen en l’àmbit de les rela-
cions consentides, també siguin violències. Per exem-
ple, quin impacte emocional pot suposar treure’s el 
condó en plena relació sexual sense el consentiment 
de l’altra persona?

El fet que no totes les agressions ocasionin ferides 
també contribueix a invisibilitzar-les. Sense necessitat 
d’atenció mèdica, les probabilitats que les afectades per 
violències sexuals no les reconeguin o identifiquin crei-
xen. També és més probable que mai no s’expliquin 
aquests episodis.

Majoria de violències als domicilis particulars
El Departament d’Infermeria és qui coordina el protocol 
que es posa en marxa quan arriba un possible cas de 
violència sexual a l’Hospital Clínic, però també hi estan 
implicats molts altres àmbits professionals: ginecologia, 
cirurgia, medicina forense, psiquiatria, malalties infec-
cioses, treball social i especialitats diverses, en funció 
de les lesions.

“Majoritàriament, la franja d’edat de les pacients va 
dels 16 als 30 anys”, detalla Echevarria. “A mesura que 
canvien els ritmes socials, el patró de les agressions també 
canvia”, afegeix. Tot i que el pic de violències sexuals pot 
coincidir amb dies festius, cada dia hi acudeixen dones 
amb la certesa o la sospita d’haver patit una agressió.

“El lloc on es produeixen més violències sexuals és 
el domicili; no necessàriament el propi, però sí en ca-
ses particulars. El factor del consum de tòxics –alcohol, 
drogues, etc.–, voluntari o no, pot incrementar el risc de 
patir una agressió”, explica Echevarria. Segons dades 

proporcionades per l’advocada Carla Vall, experta en 
violències masclistes, en un 85% dels casos d’agressi-
ons i abusos sexuals, les víctimes coneixien prèviament 
l’agressor: en el 50% de les ocasions, l’agressor és la pa-
rella, l’exparella o la persona amb qui la víctima manté o 
ha mantingut una relació sexoafectiva; en prop del 25% 
dels casos, es tracta d’un amic de la víctima; en quasi el 
10%, és un familiar, i en el 15% restant, és un conegut.

El circuit comença a Urgències. Al box de triatge, 
s’activa el protocol per atendre les víctimes a la planta 
tres de l’hospital. No hi ha un únic equip especialitzat 
en violències sexuals que es posi en marxa; qui tingui 

torn en aquell moment haurà de respondre a les neces-
sitats de cada cas. Per tant, tot l’equip mèdic és suscep-
tible d’haver de treballar, en un moment o altre, amb 
pacients que han estat víctimes de violències sexuals.

El primer pas és l’administració de vacunes o de la 
pastilla contraceptiva. Es fa una descripció de la situació 
basal –durant la primera atenció– per poder fer una com-
parativa durant el seguiment, ja que molts dels impactes 
o lesions no apareixen el dia D, sinó a posteriori. El pro-
cés oficial inclou un test d’embaràs, una analítica de tò-
xics, una avaluació psicològica i tractaments preventius.

Les professionals forenses prenen les mostres biolò-
giques en col·laboració amb l’equip de ginecologia i ci-
rurgia del Clínic. En cas que hi hagi denúncia, passen a 
ser custodiades i les forenses actuen en qualitat de perits 
judicials. Les proves orgàniques, en cas que no hi hagi 
intervenció forense, també les farà el centre hospitalari. 
Una còpia de l’informe de lesions anirà a parar als jutjats.

“El 75% de les pacients denuncia immediatament, 
però hem de seguir el protocol per si el 25% restant 
decideix presentar denúncia durant el període latent”, 
especifica Echevarria. Segons el Codi Penal (articles 180 
i 131.1), la violació prescriu al cap de quinze anys –vint 
anys si és amb agreujants– de la comissió del crim o de 
la majoria d’edat de la víctima. L’agressió sexual pres-
criu un cop passats entre cinc i deu anys. En el cas dels 
abusos, la prescripció és a partir dels cinc anys.

Dins d’aquest termini, les instàncies judicials poden 
reclamar les mostres obtingudes durant l’atenció sa-
nitària. L’informe que s’entrega a la pacient quan se li 
dóna l’alta es pot incorporar a posteriori per diligèn-
cia administrativa a petició judicial. També contacten 
amb el CAP que va atendre la víctima perquè en tingui 
constància. La voluntat és evitar la revictimització de 
les víctimes mantenint la privacitat de l’historial clínic.
“Durant l’any de seguiment, se les deriva a Malalties 
Infeccioses per comprovar la seva evolució i descartar 
contagis d’hepatitis B, VIH, etc. En cas que fos així, 

Manifestació 
del 8 de març 

de 2016 al 
centre de 
Barcelona 

/ VICTOR SERRI
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D'AGRESSIONS
I ABUSOS SEXUALS
EL 2015 A CATALUNYA
SEGONS QUI LES
VA PERPETRAR

En el 85% del total d'agressions 
i abusos, les víctimes coneixien 
prèviament l'agressor

Font: Ministeri de l'Interior

100% DELS AGRESSORS
VAN SER HOMES
34% ENTRE ELS 24
I ELS 34 ANYS
Dades de 2016
Font: Mossos d'Esquadra
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parella, 
exparella 
o relació 
sexoafectiva 
actual o 
passada

25% amic

15% 
conegut

10% 
familiar

entraria dins els perjudicis i les lesions que ha oca-
sionat la violència sexual patida”, explica Echevarria. 
“Però el que no podem controlar és la possibilitat d’un 
estigma social. Només podem donar recursos per en-
carar la situació i per recuperar-se”.

L'atenció sanitària, un dels moments crítics
Un dels problemes més rellevants d’aquestes atencions 
sanitàries és que, sovint, les pacients triguen a acudir 
als serveis mèdics. “L’impacte emocional, el reconeixe-
ment de la situació de violència sexual viscuda, el suport 
de l’entorn o la manca de suport són aspectes clau que 
determinen el temps que triga la pacient a venir”, ex-
plica Echevarria. Això vol dir que poden passar hores o 
dies –fins i tot setmanes, mesos o anys– entre l’agressió 
viscuda i la demanda d’ajuda mèdica.

Hi ha diversos motius que dificulten el reconeixement 
d’una possible situació de violència sexual. Per exem-
ple, el consum de tòxics pot impedir prendre conscièn-
cia del que està passant i dificultar una reacció ràpida. 
“Pots patir una agressió sobtada al carrer i acudir de 
seguida a demanar ajut perquè ja tens un bagatge per-
sonal i social que t’indica que aquest és el pas que has 
de seguir”, considera Echevarria. També és més fàcil 
en cas de ser atesa pel Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM), que pot identificar possibles casos i derivar-los. 
“Si el SEM es troba una persona inconscient i sospita que 
pot haver patit una agressió –roba mal posada, ferides, 
espai de risc–, es posarà en marxa el protocol”, afegeix.

L’ambient social és cabdal a l’hora de transmetre qui-
na importància es dóna a la violència. Hi ha persones 
subjectes a diverses vulnerabilitats, com per exemple 
ser migrant en situació irregular administrativa, que 
generen desigualtats en l’accés als serveis sanitaris i 
l’atenció mèdica, per por de les conseqüències polici-
als o judicials que se’n puguin derivar.�

Tres tipus de violència: 
agressió, abús o assetjament
Les definicions són importants quan 
parlem de violències sexuals, una 
branca de la piràmide de les violències 
de gènere. Determinar amb exactitud 
què s’inclou dins aquest paraigua 
dificulta o facilita la denúncia i el 
reconeixement de les víctimes.
Segons la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, la violència sexual 
i els abusos sexuals comprenen 
“qualsevol acte de naturalesa sexual 
no consentit per les dones, inclosa 
l’exhibició, l’observació i la imposició, 
per mitjà de violència, d’intimidació, 
de prevalença o de manipulació 
emocional, de relacions sexuals, 
amb independència que la persona 
agressora pugui tenir amb la dona 
o la menor una relació conjugal, de 
parella, afectiva o de parentiu”.
La Guia Assistencial de la Violència 
Sexual de l’Hospital Clínic de 
Barcelona defineix la violència 
sexual com “tot comportament 
de naturalesa sexual dut a terme 
sense el consentiment de l’altra 
persona” i inclou conductes com 
l’exhibicionisme, les paraules 
obscenes, els tocaments, la violació, 
l’assetjament sexual, la mutilació 
genital femenina, la prostitució 
forçosa... Afecta totes les edats i 
gèneres, però les dones són les 
víctimes més freqüents. Tenir presents 
les tipologies de violència sexual és 
clau per poder assegurar una atenció 
idònia a les pacients, ja que les 

necessitats físiques o psicològiques 
variaran en funció de la situació que 
hagin viscut.
Es poden distingir tres tipus de 
violència sexual. L’agressió sexual: 
“Qualsevol acte contra la llibertat 
sexual de l’altra persona fent ús de la 
violència o la intimidació. La forma més 
greu és la violació, que es defineix com 
la introducció del penis per via vaginal, 
anal o oral, així com la penetració 
digital i la introducció d’objectes per les 
dues primeres vies”.
El següent tipus és l’abús sexual, un 
“atemptat contra la llibertat sexual de la 
persona en què no s’utilitza la violència 
o la intimidació, però sí l’engany, la 
coacció o la sorpresa”. Pot incloure 
carícies, proposicions verbals explícites 
i la penetració oral, anal, vaginal o 
digital. Els abusos comesos contra 
persones que no poden prestar el seu 
consentiment vàlid perquè tenen una 
capacitat volitiva o intel·lectual limitada 
(menors, persones amb transtorns 
de salut mental, gent amb diversitat 
funcional cognitiva, persones que se 
sospita que han patit una agressió 
sexual facilitada per drogues, etc.) 
entren en aquest apartat.
Finalment, la tercera tipologia és 
l’assetjament sexual, que es produeix 
quan es formula una exigència de 
favors de caire sexual aprofitant-se 
d’una situació de superioritat –laboral, 
docent o similar. La no acceptació 
d’aquesta exigència suposa càstigs i 
amenaces per a la víctima.



Esdeveniments 
mediàtics com el 

dels Maristes Sants-
Les Corts disparen 

les peticions 
d'assistència 

 
Entre les menors 

amb diversitat 
funcional, resulta 

pràcticament 
impossible 

identificar abusos

La vulnerabilitat durant la 
infància i l’adolescència 
Les persones menors necessiten una atenció mèdica específica per poder diagnosticar l’abús 
patit. Als hospitals barcelonins de Sant Joan de Déu i Germans Trias i Pujol (Can Ruti), existeixen 
comissions expertes en l’atenció a menors que han estat víctimes de violències sexuals

Les dependències de Can Ruti on es 
visita la mainada estan plenes de 
joguines, ninos, llapis de colors i 

folis per dibuixar. A Sant Joan de Déu, tot 
està pensat per fer que les visites siguin 
tan acollidores com sigui possible. Les 
professionals que treballen amb menors 
víctimes de violències sexuals saben que 
la paciència, la perseverança i la confian-
ça són factors clau per aconseguir treure 
a la llum aquests casos. Calen setmanes i 
mesos de feina per arribar a un diagnòstic 
concloent que permeti posar en marxa 
les mesures de protecció necessàries i 
ajudar els infants i adolescents.

La Unitat Funcional d’Abús al Menor 
(UFAM) de Sant Joan de Déu i la Unitat 
de Pediatria Social (UPS) de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol (Can Ruti), en col-
laboració amb la Fundació Concepció 
Juvanteny, són unitats multidisciplinà-
ries referencials en l’atenció a infants i 
adolescents. En ambdues, hi intervenen 
especialistes en menors dels àmbits de la 
pediatria, la psicologia i el treball social. 
La UFAM també assisteix persones pú-
bers i prepúbers que han perpetrat abu-
sos contra altres menors.

Marta Simó, de la UFAM, i Antoni Natal, 
de la UPS, coincideixen a assenyalar que el 
diagnòstic és molt complicat. Els arriben 
pacients derivades de la sanitat pública 
i privada, per iniciativa de les famílies o 
referenciades des d’altres àmbits d’aten-
ció a les menors –escoles, serveis socials, 
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Dependències 
de la Unitat de 
Pediatria Social 
de l'Hospital 
Germans Trias i 
Pujol (Can Ruti)
/ ROSER 
GAMONAL

DGAIA... La UFAM pot arribar a assistir 
350 casos l’any, en un terç dels quals es 
pot confirmar l’abús; el diagnòstic és in-
determinat en un percentatge similar. 
La UPS rep una mitjana de seixanta ca-
sos cada any, un 40% dels quals es con-
firmen. L’any 2016, però, en va atendre 
105. Esdeveniments mediàtics com el dels 
Maristes Sants-Les Corts fan saltar l’alar-
ma social i les peticions d’assistència que 
reben aquestes unitats augmenten.

“Un de cada cinc infants pot patir abu-
sos”, explica Simó. La majoria de perpe-
tradors són homes; hi ha pocs casos en 
què les dones siguin agressores directes 
–tot i que poden haver encobert els abu-
sos o haver comès delictes d’omissió de 
socors. L’àmbit on es produeixen més 
abusos és el de la família nuclear (pares, 

germans, tutors…), seguit del de la família 
extensa (avis, oncles…). El cercle es tanca 
amb els adults propers a la mainada (es-
cola, activitats de lleure...). Així doncs, 
l’entorn de confiança de les menors coin-
cideix amb l’espai on hi ha més risc de 
comissió de violències sexuals.

Sovint, les agressions són invisibles, no 
deixen marques físiques ni lesions. El sen-
timent de culpa i la vulnerabilitat de les 
criatures i les adolescents afectades poden 
propiciar que les violències patides no es 
reconeguin fins a l’edat adulta. En els ca-
sos de menors amb diversitat funcional, 
resulta pràcticament impossible identifi-
car els abusos. A més, de vegades, les vio-
lències de gènere intrafamiliars van acom-
panyades d’agressions a les menors, com 
una manera més de fer mal a la parella.

El maltractament psicològic i físic 
durant una etapa vital del desenvolu-
pament “pot tenir seqüeles pràctica-
ment irreversibles en la vida adulta”, 
argumenta Natal, “i cal que els infants 
comprenguin que no són culpables del 
que els ha passat”. Marta Simó considera 
cabdal treballar per apoderar la canalla 
en relació amb el consentiment i l’apo-
derament del propi cos. “A cada edat, cal 
impartir l’educació sexual idònia perquè 
coneguin els seus drets. Que sàpiguen 
que poden dir no i que reconeguin els 
possibles xantatges emocionals. Cal do-
nar-los eines per protegir-los davant del 
risc”, conclou.�



LA DIFICULTAT DE 
DEMOSTRAR UNA 
SUBMISSIÓ QUÍMICA
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La submissió química mitjançant l’administració 
de drogues i tòxics, en interacció amb l’alcohol o 
no, fa que la víctima sigui dòcil i no mostri resis-

tència. Depenent de la recepta que hagi administrat la 
persona agressora –dosi i producte–, es podrà provocar 
la inconsciència total del subjecte escollit com a objec-
tiu. Hi ha hagut casos de persones que aparentment no 
han perdut la consciència –no s’han desmaiat– però sí la 
capacitat de reacció i que han patit períodes d’amnèsia 
d’entre tres i vuit hores, marge suficient per poder-les 
agredir impunement.

Els efectes de les drogues poden generar confusió, 
somnolència, nàusees, vòmits, ressaca, símptomes des-
proporcionats o estranys comparats amb els que gene-
ren les substàncies consumides voluntàriament, mare-
jos, vertigen i alteracions de la motricitat o l’equilibri. 
Aquests símptomes poden aparèixer més de 24 hores 
després de la ingesta del narcòtic. Alguns indicis es po-
den superposar a les conseqüències derivades del con-
sum voluntari de tòxics, fet que emmascara l’agressió 
patida. En molts casos, l’abús passa desapercebut per 
la mateixa víctima; i més encara per l’entorn.

Per a la infermera Teresa Echevarria, és clar que la in-
tenció dels agressors que subministren tòxics és garantir 
la seva impunitat provocant l’amnèsia, total o parcial, de 
la víctima. A més, moltes d’aquestes substàncies no es po-
den detectar poques hores després d’haver estat ingerides.

Sovint, la submissió impedeix que hi hagi lesions físi-
ques aparents. Això dificulta la detecció d’una possible 
situació de violència sexual i pot arribar a encobrir-la 
totalment. “Com que no hi ha resistència, encara que 
hi hagi mostres biològiques que demostrin que hi ha 
hagut una relació sexual, serà molt difícil provar que 
ha estat sense consentiment”, diagnostica Echevarria.

El protocol de l’Hospital Clínic, que funciona des de 
l’any 1998 i s’ha anat renovant –la guia actual és de 2012–, 
ha detectat casos de submissió química des de principis 
dels anys 2000. “La primera vegada no ho relaciones, 
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L'administració 
d'estupefaents 
pot fer que els 
abusos passin 

desapercebuts per 
la mateixa víctima 

 
Perquè apareguin 
rastres de la droga 
a l'arrel del cabell, 
cal consumir-ne 
sistemàticament 

durant una setmana
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però, quan deu pacients diferents et diuen que no re-
corden res, que tenen buits d’hores… La constància 
de casos similars fa que el fenomen passi a ser allò que 
anomenem un signe clínic”, exposa Echevarria.

“Lamentablement, és molt difícil corroborar-ho amb 
analítiques. En deu anys, només hem pogut provar la 
presència de drogues de submissió en dos casos. Però 
es tractava de dues dones que van ser traslladades im-
mediatament des de l’espai on estaven retingudes”, fet 
que hauria evitat que anessin al lavabo i es perdés la 
mostra d’orina, relata la infermera.

Perquè apareguin rastres de la droga a l’arrel del ca-
bell, per exemple, cal consumir-ne sistemàticament du-
rant una setmana. Una dosi puntual mai no es podrà 
demostrar mitjançant l’analítica; no hi apareixeria. I 
encara que aparegués als resultats, no es podria de-
mostrar que el consum i l’agressió han estat simultànies.

Abusos ‘aprofitant’ les intoxicacions etíliques
La burundanga, el Rohypnol o l’escopolamina són tris-
tament conegudes com a drogues de submissió. Tot i 
això, el consum de fàrmacs o els estats d’intoxicació 
etílica aguda poden generar finestres d’oportunitat per 
als agressors, que, sense administrar drogues, s’apro-
fiten de la vulnerabilitat química dels seus objectius.

“El mercat online de psicoactius té productes estrella, 
però n’hi ha molts altres. Les persones que els adminis-
tren forçosament no acostumen a tenir coneixements 
mèdics. Els efectes i les conseqüències que tenen en ca-
da cos són completament diferents”, explica Echevarria.

Així doncs, hi haurà víctimes que patiran una amnèsia 
total i d’altres que tindran flashbacks, símptomes que 
formen part de l’estrès posttraumàtic: vas recuperant 
la memòria a cops, amb desencadenants que retornen 
records, imatges, olors, sons... “És una tortura. La re-
producció constant, que terroritza, crea una lesió psico-
lògica que pot ser cada vegada més gran si no es tracta 
correctament”, detalla la infermera.�

L’administració de drogues o tòxics suposa un capítol específic de les 
violències sexuals que determina la manca de resistència de la víctima
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Vaig preguntar a la 
colla amb qui havia 

sortit de festa si sabien 
on havia estat des de 

les tres de la matinada 
 

El forense i el ginecòleg 
se'n van anar dient 
que no tenien res 
concloent. A l'alta 

hospitalària, tampoc 
no hi ha res concloent 
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AF, VÍCTIMA D’UNA SUBMISSIÓ QUÍMICA

“Crec que em van drogar i potser em van violar” 

El primer que t’haig de dir és que tinc 
la sospita d’haver viscut una violació. 
No en podré tenir mai la certesa. Per 
què? Per l’amnèsia. Aquesta sospita va 
fer que anés al Clínic, tot buscant res-
postes. Però en vaig sortir amb les ma-
teixes incògnites.
Va ser durant una festa multitudinària 
en un espai okupat, un dissabte de fi-
nals de novembre de l’any 2014. El da-
rrer record que tinc d’aquella nit és que 
estava parlant amb uns nois que no co-
neixia. El següent, ja de dia, va ser des-
pertar-me en un parc de ciment i amb 
arbres, liant-me amb un desconegut i 
amb els seus dits dins la meva vagina. 
Em va costar molt ser conscient de què 
estava passant; recordo que li vaig dir 
que parés.
Torno a tenir un buit de temps indefinit. 
Després, feia molt de sol; devien ser 
les nou. Recordo caminar cap al me-
tro, sense gaire connexió amb la reali-
tat. Tinc imatges d’aquesta tornada a 
casa, però no el fil complet. L’endemà, 
tenia nàusees, sensació de mareig i em 
costava estar desperta. El meu cervell 
estava apagat. No va ser fins dilluns al 
matí que vaig començar a tenir por.
Normalment, bec quan surto de fes-
ta, però no era la típica ressaca... No 
consumeixo res, a banda d’alcohol, i 
els efectes que sentia no eren normals. 
Vaig començar a tenir algun record 
confús, dubtes. Vaig preguntar a la co-
lla amb qui havia sortit de festa si sa-
bien on havia estat des de les tres de 
la matinada. Ningú no m’havia tornat a 
veure; pensaven que havia marxat.
Vaig decidir anar al Clínic perquè ne-
cessitava saber si m’havien fet mal; per 
quedar tranquil·la. Estava treballant i 
vaig mentir per poder anar a l’hospi-
tal. No era capaç de dir: “Me’n vaig a 
l’hospital perquè tinc por que m’hagin 
agredit sexualment”.
A Urgències, esperant entre la resta de 
pacients, cada vegada tenia més por. I 
si no em creien? I si tot era paranoia? I 
si era cert, què? Al cap de molta, molta 
estona, em van passar al box de triatge. 
Recordo que vaig dir: “Potser us sonarà 
incoherent, però crec que em van dro-
gar i no sé si em van violar”.
Les dues sanitàries que em van aten-
dre es van mirar i van cridar una terce-
ra persona; vaig haver d’explicar tota 

Reproduïm el testimoni d’una dona que va acudir a l'Hospital Clínic perquè sospitava que havia estat 
agredida sexualment. Vol mantenir l’anonimat per preservar la seva intimitat i la del seu entorn. “El 
que vaig viure és una experiència universal per a les dones. El meu nom és igual, totes ho patim 
d’una manera o altra”, argumenta. Nascuda a Barcelona, té 30 anys i milita al moviment feminista.

la història de nou. Els vaig dir que no 
m’havia vist marques al cos ni la roba 
mal posada ni mitges trencades... però 
que hi havia alguna cosa que no anava 
bé. Em van contestar que era una his-
tòria que sentien freqüentment.
Em van pujar al tercer pis del Clínic. Les 
meves sospites semblaven més reals. 
Van ser moltes hores. Entraven sani-
taris, metgesses, infermeres; em feien 
preguntes i proves. Tothom era amable, 
però sentia pànic pel fet d’estar al box 

–l’estigma social de sentir-se violada. 
Em van dir que, segurament, no apa-
reixeria res a les proves toxicològiques. 
Feia massa tard. Em van preguntar si 
volia denunciar; no ho tenia clar. Volia 
respostes i una exploració mèdica i fo-
rense. Vaig dir que potser sí.

El forense i el ginecòleg eren homes. 
Suposo que, com que no tenia el re-
cord d’una agressió, despullar-me da-
vant d’ells em va resultar incòmode 
però no em va causar terror. Volia que 
fos ràpid. Em van examinar el cos, bus-
cant ferides o marques; em van fer una 
exploració vaginal i anal; van prendre 
mostres. Tot molt asèptic. Quan en-
cara estava estirada a la llitera, ells ja 
marxaven. Els vaig aturar: “Hi ha signes 
de res? Ferides? Semen?”. Es van que-
dar astorats. “No podeu marxar sense 
dir-me res”, els vaig tornar a dir. Però 
es veu que sí. Se’n van anar dient que 
no tenien res concloent. A l’alta hospi-
talària, tampoc no hi ha res concloent. 
Sospita d’agressió sexual.
Arran de la bateria de medicaments 
que em van administrar, vaig estar una 

setmana a casa. A la feina, vaig dir que 
tenia la grip. La pauta de medicació 
preventiva contra el VIH et altri durava 
un mes; anava amb pots de pastilles a 
la bossa, patint per si algú ho veia.
A la següent analítica, ja a Malalties 
Infeccioses, vaig preguntar a la doc-
tora quan em diria els resultats de les 
proves de les primeres anàlisis. Va 
contestar que mai. Allò era propietat 
de l’Institut de Medicina Forense i no 
entraria al meu historial clínic. Si feia 
denúncia i el procés judicial arribava 
a alguna banda, potser sabria el què. 
Si no, res de res.
La infermera que em va treure sang 
aquell dia va ser l’única que em va 
veure plorar. Havia anat a l’hospital 
per buscar respostes, però només en 
vaig treure cites mèdiques i pastilles. 
Una sensació de desorientació enor-
me. Aquella infermera em va ajudar 
molt emocionalment. A cada visita, 
durant mesos, li explicava la frustra-
ció que em generava sentir-me infan-
tilitzada i sense veu. Mai no em van 
trucar de Psiquiatria; per tant, aquest 
pas del protocol no el vaig viure.
No vaig fer denúncia. D’una banda, no 
confiava en la policia. D’altra, denunciar 
què i qui? Tornar a explicar la història 
una vegada i una altra. Aquesta manca 
de certeses et trenca per dins. Potser 
per això tampoc no vaig acudir a cap 
entitat d’ajuda a dones agredides se-
xualment; no sé ni si entro dins la ca-
tegoria. Però volia anar al Clínic per no 
ser una xifra negra. Irònicament, he 
acabat sent una estadística més.
Arrossego alguna seqüela que coin-
cideix temporalment amb la possible 
agressió. Ferides que, tot i ser poca 
cosa al principi, s’han anat complicant. 
No sabré mai si són lesions fruit d’una 
penetració forçada.
Sóc feminista, el meu bagatge per-
sonal i l’entorn familiar que em va 
donar suport... tot em va ajudar. No 
tothom té aquesta sort. Volia explicar 
aquest relat per totes les conegudes 
que sé que han patit violències, però 
que mai no les explicaran, més enllà 
de les confidències entre amistats. 
També perquè els nostres espais no 
estan lliures de violències i de riscos. 
M’agradaria que les dones tinguéssim 
més eines per ser resilients.
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LA FORMACIÓ SANITÀRIA 
REGLADA INVISIBILITZA LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES
La llei 05/2008 obliga les autoritats a garantir que el cos sanitari tingui 
la formació específica adequada i estableix que l’Institut d’Estudis de 
la Salut, un ens molt minvat per les retallades, és qui ha de fer aquesta 
formació

A. C. | @Acelmamelero

Teresa Echevarria, de l’Hospital Clínic, opina que 
hi ha molt bona intenció, “però es fa poc”. Al seu 
centre, cada any s’intenta fer una sessió formativa 

sobre el protocol, sobretot al servei d’Urgències, per-
què les noves incorporacions ho tinguin clar. “Però la 
mobilitat laboral és molt important. El protocol està fet 
amb consciència feminista i de gènere, ara bé, la seva 
aplicació depèn de cada persona”, explica Echevarria.

Tot i que, avui dia, la necessitat d’una capacitació 
específica per atendre aquestes problemàtiques és evi-
dent, encara no ha cristal·litzat en la inclusió de pro-
postes concretes als estudis reglats dels serveis sanita-
ris. “Cal reconduir la formació continuada en aquest 
camp i, alhora, establir unitats de control que puguin 
avaluar els problemes dels circuits i millorar-los”, de-
fensa Echevarria.

Sí que es repeteix un patró habitual en l’administració 
pública: l’organització d’activitats sobre les violències 
de gènere al voltant de dates simbòliques com el 8 de 
març o el 25 de novembre. Aquestes activitats, però, 
són d’assistència voluntària, al marge de les obligacions 
professionals o acadèmiques de la comunitat mèdica.

L’estudiantat reclama millores en la formació
El novembre de 2016, membres del Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans-Clínic de la Universitat de Barcelona 
i de l’Associació Hèlia es van unir per organitzar el pri-
mer Congrés per l’eradicació de les violències masclis-
tes des dels serveis socials i sanitaris a la Facultat de 
Medicina de l’Hospital Clínic.

Aina Delgado i Izar Blazquez són dues de les estudi-
ants promotores del congrés. Denuncien la manca de 
formació reglada al voltant de les violències masclistes 

als graus de Medicina i Infermeria. “No tenim coneixe-
ment de quines eines o protocols hem de seguir quan 
ens trobem amb casos de violències de gènere”, apun-
ten, i senyalen que és als CAP o a Urgències on es poden 
detectar aquestes problemàtiques.

Delgado explica que l’enfocament de les xerrades pun-
tuals que es fan a la facultat, sense anàlisi de la situació 
estructural ni perspectiva de gènere, sovint contribu-
eix a perpetuar idees estereotipades. Com a exemple, 
esmenta que no es fa autocrítica respecte als possibles 
casos de mala praxi de les professionals de la sanitat. 
Les estudiants proposen que la perspectiva de gènere 
i interseccional es tingui en compte a totes les assig-
natures per no deixar de banda la diversitat existent. 
“Tenim una visió del pacient com un home cis blanc”, 
una simplificació irreal.

Alhora, marquen un acord de mínims. Primer, as-
segurar una bona recollida de dades respecte a les vi-
olències masclistes per garantir la seva publicació i la 
visibilització del fenomen davant la societat i dins l’àm-
bit sanitari. Segon, facilitar informació a les pacients 
sobre els seus drets i identificar professionals que les 
hagin fet sentir incòmodes o hagin exercit violències. 
Per exemple, poder canviar de metge fàcilment sense 
que això representi un greuge burocràtic ni d’atenció.

I, finalment, fer una revisió a fons dels protocols 
d’atenció primària i urgències per actualitzar les guies. 
A més, demanen una formació anual obligatòria per a 
totes les professionals i també per a les acadèmiques 
i l’estudiantat. “A l’Hospital Clínic, no hi ha ningú que 
investigui en gènere i salut. No ens posen traves, però 
tampoc no es promociona i, per tant, s’acaba invisibi-
litzant per omissió”, explica Delgado.�

"No sabem quines 
eines o protocols 
hem de seguir", 
expliquen Aina 
Delgado i Izar 
Blazquez 
 
A més, denuncien 
que no es fa 
autocrítica respecte 
als possibles casos 
de mala praxi de 
les professionals
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GEMMA ALTELL, DIRECTORA TÈCNICA DE LA FUNDACIÓ SURT

“Costa comprendre que una persona 
que t’estima o t’aprecia pugui fer-te mal”

Directa 431 17 de maig de 2017

A. C. | @Acelmamelero

La cultura de la violació és el marc 
que empara, normalitza, invisibilit-
za i banalitza les agressions sexuals 

a dones i persones que no compleixen 
els rols normatius de gènere. Entre altres 
efectes, transfereix la responsabilitat de 
patir violències sexuals a les víctimes i re-
butja reconèixer el dany que s’ha causat.

Gemma Altell és directora tècnica de 
la Fundació Surt, psicòloga social i ex-
perta en violències masclistes. Des de 
l’observatori Noctámbul@s, ha supervi-
sat diversos informes que analitzen qua-
litativament la relació entre el consum de 
drogues i els abusos sexuals en contextos 
d’oci nocturn.

Segons la seva experiència: “Quan una 
dona consumeix tòxics, el patriarcat visu-
alitza que és sexualment més accessible. 
La sensació de no poder-te sentir segura 
si surts de festa i tens un comportament 
com que el que s’accepta en els homes 
és un problema social. Hem d’aconseguir 
canviar això. Desmuntar la sensació de 
por difosa, de risc constant, implícita en 
els mandats de gènere”, explica Altell.

Les campanyes públiques de conscien-
ciació contra les violències sexuals ten-
deixen a posar el focus a exigir precaució 
a les víctimes potencials. Altell denun-
cia que aquesta aproximació és errònia 
i contribueix a responsabilitzar les dones 
d’una problemàtica que és social.

“Em preocupa que simplifiquin aquest 
tema fins al punt de reduir-ho a dir no”, 
explica, ja que l’educació de gènere que 
reben les dones contribueix a dificultar 
enormement l’expressió d’aquestes ne-
gatives. “També és important aconseguir 
una consciència social de solidaritat en-
tre les persones”. Un exemple positiu en 
aquest sentit són els protocols populars 
als espais de festa i oci nocturn. “Ajuden 
a transmetre que aquest és el comporta-
ment que toca: si veus algú que creus que 
no està bé i t’hi acostes per preguntar, no 
t’estàs excedint. És una actitud que cal 
promoure en aquesta societat individu-
alista en què vivim”, opina Altell.

“A més, hi ha tota una gamma de gri-
sos a l’hora de marcar límits: durant una 
relació sexual, he de poder parar en qual-
sevol moment i he de tenir llibertat per 
decidir com, quan, amb qui i on la vull te-
nir. Cal desgranar tot el que això suposa”, 
defensa. Posar límits és un exercici que 
desmunta l’estructura en què es basa el 
patriarcat. “El patriarcat legitima el dret 
masculí sobre el cos de les dones en glo-
bal”, explica Altell. A més, és un sistema 
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una educació sobre el consentiment. La psicòloga social insta a reapropiar-se del propi cos i a reconèixer les 
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camaleònic que pren múltiples formes i 
s’adapta als temps per continuar existint.

“A l’hora d’expressar (o no) el desig, 
ens eduquen en codis diferents que sus-
tenten aquestes imposicions, potser sub-
tils, però violentes”. L’educació de gènere 
que rebem, des de la infància i en les inte-
raccions socials rutinàries, fa que el dret 
al propi cos i a la llibertat sexual de les do-
nes encara sigui una batalla per guanyar.

Altell també treballa per desmuntar el 
mite de l’agressor desconegut. “Sovint, 
els casos perpetrats per persones prope-
res queden soterrats, entre altres coses 
perquè no es denuncien. Aquí és molt 
més difícil posar límits. Costa compren-
dre que una persona que t’estima o t’apre-
cia pugui fer-te mal”. Altell destaca que 
les violències sexuals dins l’àmbit de les 
relacions afectives estan molt invisibilit-
zades. Hi ha l’implícit que, dins una pare-
lla, el sexe és normatiu, “però, quan hi ha 
maltractament, qualsevol relació sexual 
té un component de violència”, explica.

Alhora, les violències sexuals als espais 
d’oci nocturn generen por, marquen fron-
teres i estableixen dominació. Aquesta 
amenaça, velada però present en l’imagi-
nari social, disciplina les dones. “L’àmbit 
legal ens ha donat accés a molts espais 
que abans teníem vetats, però no s’ha 

aconseguit una igualtat real entre gène-
res”, explica Altell.

“Es continua transmetent el missatge 
que aquests espais dominats pels homes 
són accessibles per a les dones amb rols 
feminitzats, en qualitat de reclam sexual. 
No se’ns entén com a subjectes actius. A 
més, en l’àmbit de les violències sexuals, 
sovint entra en joc un objectiu de domi-
nació”, opina. Un dels casos més flagrants 
seria el de les agressions en grup, una de-
mostració ritual de masculinitat violenta, 
una mostra de poder.� 

"Hi ha tota una gamma 
de grisos a l'hora de 
marcar límits: durant 
una relació sexual, he 
de poder parar en 
qualsevol moment" 
 

"L'àmbit legal ens ha 
donat accés a molts 
espais que abans 
teníem vetats, però 
no s'ha aconseguit 
una igualtat real"

/ FREDDY 
DAVIES
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Més que en retirada, la 
dominació masclista és una 
força social i ideològica en 
plena lluita per l’adaptació 
de la seva hegemonia davant 
l’embat del feminisme. Poc 
complaent amb l’optimisme 
que impregna la ficció de 
les ‘noves masculinitats’, 
Jokin Azpiazu parla amb 
coneixement de causa 
després d’estar anys immers 
en l’anàlisi del gènere –al 
País Basc i a Catalunya– des 
d’espais de treball acadèmics 
i des de l’activisme. 
Darrerament, ha centrat 
la seva tasca pedagògica 
en les metodologies 
d’investigació feminista i 
en estudis crítics sobre les 
relacions dels homes amb el 
feminisme. Acaba de publicar 
Masculinidades y Feminismos 
amb Virus. L’entrevistem al 
local d’aquesta editorial, al 
cor del barri del Raval de 
Barcelona, un dia abans de 
la seva ponència a l’Espai 
Contrabandos, ple d’homes 
expectants.

Quan parlem de grups d’homes, de què 
parlem?
Els primers grups d’homes van sorgir fa dèca-
des a països del nord d’Europa. Eren homes 

sensibilitzats amb el sexisme que s’ajuntaven en grups 
de consciència. A l’Estat espanyol, hi ha experiències 
lligades a moviments socials de perifèria com l’okupació 
rural, però no en moviments socials amb centralitat. És 
quelcom divers i ampli que s’ha diversificat en moltes 
direccions. Pots trobar un grup d’homes que treballa 
el tema del sexisme des d’una perspectiva feminista 
i d’altres que ho fan des d’un prisma diferent. Hi ha 
grups que han acabat fent una cerca de la masculinitat 
original, gairebé primitivista, dormint a la muntanya 
junts, colpejant-se el pit i fent coses molt estranyes. Jo 
em refereixo als que es construeixen des d’un enfoca-
ment proper al feminisme.

Quan un grup d’aquest tipus és una eina útil de 
treball o deixa de ser-ho?
El grups d’homes, a poc a poc, comencen a respondre 
més a les necessitats de les persones i del col·lectiu, fet 
que els separa de la problemàtica. Per això, la neces-
sitat de canviar la mirada i de sortir d’aquest bucle on 
tu ho fas tot: jutges què és el més necessari, planteges 
les estratègies, les portes a terme i les avalues. Perquè, 
així, moltes vegades oblidem que no estem incidint al 
nostre voltant.

Quin impacte pot generar cada grup en funció de 
la perspectiva?
Històricament, hi ha hagut dos enfocaments. Un s’ha 
centrat en la victimització dels homes. Diu que som 
víctimes del sistema patriarcal, que fem coses que hem 
après i estem atrapats en rols de gènere i qüestions que 
no triem i que ens afecten. Els temes estrella han estat 
que els homes no plorem i no expressem els sentiments, 
que ens costa relacionar-nos amb altres homes per no 

trencar el tabú de l’heterosexualitat... Quan parteixes 
d’una posició victimitzadora, trenques el marc d’inter-
pretació on té lloc la reflexió. Si les dones són víctimes 
del patriarcat i els homes també, qui és el patriarcat? 
És aquí on tenim la possibilitat de donar la volta a la 
qüestió i pensar des d’on estem vivint el patriarcat. És 
clar que aquest sistema de relacions de poder no l’hem 
escollit nosaltres, però, què fem?, quins són els privi-
legis que ens toquen com a homes i com els utilitzem? 
Parlar d’autovictimització ens resulta molt més atractiu 
perquè els homes ens sentim còmodes en un escenari 
en què som víctimes en lloc de botxins.

No creus que l’assumpció de responsabilitats és un 
bon punt de partida?
El problema és que, quan parlem com a víctimes, ens 
agrada i, quan parlem de responsabilitzar-nos de la si-
tuació, no ens agrada tant. Sovint, les polítiques pú-
bliques i l’activisme destinats a homes es basen a no 
crear incomoditats. Sembla que, si no actuem des de 
la victimització, no podrem tenir èxit... i pot ser que no 
en tinguem, la vida és així. Comparem-ho amb altres 
desigualtats: no podem partir d’una anàlisi del racisme 
des d’una premissa que tots som víctimes d’un sistema 
de races, també les persones blanques, perquè no porta 
a un qüestionament profund de les relacions de poder 
que hi ha darrere. Per això, si plantegem la victimització 
com a punt de partida, les iniciatives d’homes acaben 
en posicions còmodes que no van a l’arrel del problema.

Reivindiques, doncs, la incomoditat com a eina per 
abordar les situacions de poder?
No crec que haguem vingut al món a ser feliços. Quan 
una situació de desigualtat provoca una injustícia per-
petuada, com el sistema patriarcal actual, hem de tenir 
clara la posició que ocupem com a homes i ser consci-
ents que ens farà sentir incòmodes. Quan vas al Marroc 
i ho estàs passant bé pel Rif, t’adones de la teva situació 
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Jokin Azpiazu,
activista i acadèmic

“Qui és el patriarcat si les 
dones en són víctimes i els 

homes també?”

Assumim tasques 
de la llar en espais 
visibles: anem a 
comprar i al parc amb 
les criatures, però 
no netegem el vàter

Estem guanyant 
espais i no ens estem 
retirant d’altres. La 
masculinitat s’està 
reformant, però 
continua a l’epicentre

de privilegi, almenys econòmicament. En el cas dels ho-
mes, és similar. Si penses en quantes situacions diàries 
el teu privilegi masculí et porta per un camí concret, 
et genera certa incomoditat. No l’hem d’assumir per 
presentar-nos com a pobres de nosaltres que ho estem 
passant malament, sinó que es tracta de ser conscients 
dels nostres privilegis i no abandonar la incomoditat si 
aquesta ens ajuda a moure’ns i prendre mesures.

De quina manera les anomenades noves masculini-
tats repercuteixen en la masculinitat hegemònica?
Raewyn Connell i Gramsci creuen que l’hegemonia 
és desitjable i t’hi vols identificar, però és invisible 
perquè ningú no t’obliga a assumir-la. El que planteja 
Connell és en quines situacions i per quins mecanismes 
passem, com a homes, abans d’encarnar un model de 
masculinitat desitjable i acceptable. Hi ha hagut certa 
obsessió per identificar aquest model de masculinitat 
i s’ha traslladat el patró a un nivell estètic o superfi-
cial. L’hegemonia canvia, com el capitalisme. En un 
determinat moment, ens va interessar i va funcionar 
definir un model hegemònic masculí relacionat amb 
la carència d’expressió emocional. Això ens va portar 
a identificar un model de masculinitat que crec que, 
més que hegemònic, és tradicional. Un exemple és el 
sergent de la Guàrdia Civil que es rasca els collons ca-
da cinc minuts, va de putes, beu molt i té tendències 
perilloses. Els nens que ara tenen dotze anys no volen 
assemblar-se a ell i les persones adultes ja no ens guiem 
per aquest model. Està mal vist i no és l’hegemònic, 
que es mou cap a models més respectables i fàcils de 
camuflar. Ara, els futbolistes són seductors, tenen re-
lacions de parella romàntiques i cuiden els seus fills, 
de la mateixa manera que els grups de música indie o 
rap també han canviat el seu discurs. Els models de 
representació de gènere varien, la pregunta és si ho 
fan per millorar. Hem de mirar la fotografia completa, 
no el que és estètic o identitari.

Com encaixa la diversitat d’identitats sexuals exis-
tents dins les noves masculinitats?
La normalització de les sexualitats diverses és un fet, 
però no hem aconseguit sortir del patriarcat quan te-
níem l’oportunitat de fer-ho. El moviment gai va se-
parar la identitat sexual de la identitat de gènere. La 
consigna era: “Vaig al llit amb homes, però ningú pot 
qüestionar que jo sigui un home. No tindré ploma i no 
em vestiré com una loca”. Dins els moviments LGBTI, 
s’ha normalitzat un model de masculinitat que pretén 
assemblar-se a l’heterosexual. Mantenim el poder, la 
dominació i el privilegi, no el volem deixar anar. Em 
preocupa que ens adaptem a aquest binarisme de gè-
nere predominant i excloent, en lloc d’aprofitar per fer 
quelcom més subversiu.

Com influeix en els homes l’heterosexualitat 
omnipresent?
L’heterosexualitat és un sistema de significació que crea 
més heterosexuals. Moltes de les mesures d’igualtat pre-
ses en l’àmbit institucional tenen més a veure amb man-
tenir l’ordre heterosexual i els nuclis familiars funcionals 
que el capitalisme pot sostenir que no pas amb reduir 
desigualtats. Pel que fa als grups d’homes, pensem en 
les paternitats responsables, però no a cuidar persones 
grans perquè no és tan sexy netejar culs d’ancians com 
de nadons. Cuidar fills és dur, però és més satisfactori 
que cuidar amics amb depressions profundes. Ser bon 
pare dóna capital social dins d’aquest model de mas-
culinitat hegemònica. En estudis quantitatius al País 
Basc, veiem que ara els homes dediquem més temps a 
tasques de la llar, però només a accions concretes en 
moments molt específics. Assumim tasques de la llar 
en espais visibles: anem a comprar, al parc amb les 
criatures... però no netegem el vàter perquè això no 
aporta capital social. Estem guanyant espais i no ens 
estem retirant d’altres. La masculinitat s’està reformant, 
però continua situada a l’epicentre.
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Quins efectes té tot això en el si dels moviments 
socials i l’activisme? Parles del concepte del temps 
i de com la masculinitat influeix en les dinàmiques 
internes dels col·lectius.
Hauríem de pensar en el temps no solament des del 
vessant cronomètric, sinó també experiencial i vital. 
Respecte al gènere, quan parlem de temps cronomè-
tric, podríem començar pensant quant temps parlem 
nosaltres i quant elles, quina capacitat tenim d’acaparar 
temps de paraula i d’agenda. Tenim una relació diferent 
amb el temps, que es vincula amb la cura d’un mateix i 
de les altres. Qui es pot permetre estar tres hores en una 
assemblea? Hem de plantejar-nos que hi ha un temps 
vital en el qual sentim que és el moment de la nostra 
vida per fer alguna cosa i això no és neutral pel que fa 
al gènere. Quantes dones deixen els col·lectius per la 
maternitat o la malaltia d’una persona propera? El temps 
vital dels homes es regeix més per altres necessitats com 
el fet d’estar atabalat. Després, hi ha la qüestió del canvi 
social, en què els moviments socials tenim una visió del 
temps absolutament masculina. Per a nosaltres, el canvi 
social és això que provoquem quan tenim prou força; 
si estem bé, funcionarà encara que no sapiguem qui hi 
ha a la rereguarda. És un paradigma de conquesta de 
la masculinitat idèntic al que hi ha darrere de l’imperi-
alisme: ets amo de les teves idees i tens una visió de tu 
mateix com a subjecte que es coneix, sap el que fa i pot 
decidir. No et deixes tocar pels altres i, per a tu, repro-
duir-te és deixar alguna cosa al món, no cuidar d’algú. 
Hem construït la idea del temps des de concepcions 
que també tenen relació amb el patriarcat.

Aquí entra en escena la complicitat com a eix ver-
tebrador dels col·lectius, element que deriva en el 
que has descrit com a corporativisme entre homes.
A qualsevol espai al qual t’acostis i vulguis entrar hi ha 
unes relacions de complicitat prèvies. Com més tancat 
és un moviment, més tancades són aquestes relacions 
i hi ha un component de gènere important. Em perme-

treu que els marikas ens exceptuem una mica quan dic 
que els homes no han permès l’espai d’amistat amb les 
dones. Per a tu, una dona pot ser amant, parella o te’n 
pots enamorar, però no pot ser la teva amiga; l’espai de 
l’amistat el reserves per altres tios. En el cas dels marikas, 
moltes vegades hem estat molt amics de les amigues per-
què els tios de debò no volien ser els nostres amics. L’espai 
de complicitat entre tios és molt tancat, sòlid i, alhora, 
fràgil. La metàfora és el típic rondo de futbol, en què un 
se situa dins del cercle i ha d’enxampar la pilota mentre 
els altres se la passen entre ells. En algun moment, tots 
tenen la pilota menys tu; és excloent, però ningú no s’està 
passant amb tu ni donant-te una pilotada a la cara. Ets 
aquí, però no toques pilota; d’això, se’n diu segregació 
invisible. Aquestes relacions de complicitat entre homes 
se solen perpetuar dins els moviments. Passen perquè el 
llaç de masculinitat és bastant fort i hi ha una transmissió 
de coneixements d’homes a homes, cosa que rarament 
passa d’un home a una dona.

Afirmes que el corporativisme entre homes ha facili-
tat el silenci i ha dificultat l’articulació de processos, 
sobretot en casos de denúncies d’agressions. Com 
creus que s’està abordant aquest tema?
El silenci és l’element pel qual abans deia que són relaci-
ons fràgils, en el sentit que es basen en una sèrie de codis 
que només cal trencar per acabar amb el corporativisme 
i la complicitat. Normalment, traiem la bandera femi-
nista als espais on serem ben considerats, però no als 
llocs on ens posarem en perill. Per la meva experiència 
al voltant dels moviments, la dificultat principal ha estat 
el qüestionament de la paraula de la persona agredida. 
La tendència és no dubtar de la persona amb la qual 
tenim el vincle de proximitat, que té molt a veure amb 
el fet d’haver estat educats en el mateix gènere. Per a tu, 
és molt més fàcil pensar que una amiga s’està inventant 
una situació o l’està mal interpretant que pensar que 
un amic o tu mateix estàs agredint algú. Comencem a 
entendre la masculinitat com un problema, no com un 

Una dona pot ser 
amant, parella o te’n 
pots enamorar, però 

no pot ser amiga; 
l’espai de l’amistat el 

reserves per altres ‘tios’

Traiem la bandera 
feminista als espais 

on serem ben 
considerats, però 

no als llocs on ens 
posarem en perill
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joc on alguns sortim del grup dels dolents i passem al 
dels acceptables. El que ens toca, de fet, és plantejar-nos 
mecanismes per revisar la nostra sexualitat de manera 
que no agredim i el nostre corporativisme de manera 
que no permetem que els altres ho facin; i revisar les 
nostres formes de funcionament per evitar la impunitat 
en què ens movem moltes vegades.

Defenses l’exclusió dels agressors dels espais dels 
moviments socials com una manera d’oferir segu-
retat a la persona agredida, però també animes a 
partir de la coresponsabilitat.
Els últims anys, almenys al País Basc, estem parlant de 
manera bastant clara d’agressions sexuals i es comença 
a generar aquest efecte: els dolents són els altres i les 
agressions sempre passen fora. Abans estàvem en un 
punt de negació i incredulitat, ara podem estar caient 
en l’opció de deslliurar-nos d’aquestes persones com 
més aviat millor. Jo no advoco per defenestrar ni per 
treballar amb tots els agressors de manera terapèutica, 
sinó per prendre’ns seriosament cada moment i veure 
què és el que podem fer, sense desresponsabilitzar nin-
gú, sobretot els homes, tampoc de les parts importants 
i necessàries com és generar un espai de seguretat o 
d’acompanyament que segurament no serem les per-
sones més indicades per dur a terme. És fàcil posicio-
nar-nos i dir que està molt mal fet, però hi ha resistències 
entre els homes a l’hora de parlar de protocols contra 
les agressions i de com implicar-hi tothom.

Com podem fer que els canvis personals impregnin 
transformacions a escala més gran?
Amb el masclisme, els homes no ens podem permetre 
deixar de fer coses per por de fer-les malament. Hem de 
tirar-nos-hi de cap, amb molta prudència, intel·ligència 
i tacte, però cal actuar i caure de morros les vegades 
que faci falta. Jo estic presentant un llibre i, des del meu 
punt de vista, el que hauria d’haver fet era no escriure’l 
i deixar d’ocupar l’espai del feminisme amb una veu 

masculina. Si ho faig és perquè crec que haig d’aven-
turar-me a ficar la pota. En el treball personal, estem 
sent poc ambiciosos, no ho hem de plantejar des de les 
nostres pròpies necessitats, sinó des de les col·lectives 
i compartides. No podem tenir el moviment feminista 
plantejant mesures concretes i nosaltres l’única cosa 
que diem és “volem ser més bones persones”... També 
haurem de plantejar mesures concretes! Deixar de ser 
els portaveus dels col·lectius, assumir tasques que ens 
són alienes de manera sistemàtica... Cal començar a 
interpel·lar la gent que no té una opinió formada.

No creus que el fet que els homes intercedim en 
aquest àmbit pot generar conflictes amb el movi-
ment feminista?
Hi ha aquest fantasma que les feministes no volen que 
ens fiquem en les seves coses, però es tracta de saber què 
estan dient per, sense abanderar-ho, saber què podem 
fer des de la posició que ocupem. Necessitarem posicio-
nar-nos en un lloc que no impliqui usurpar l’espai polític 
de ningú. Quan establim sinergies amb altres col·lectius 
que passen per un reconeixement mutu, sabent que 
l’agenda la marquen ells i que nosaltres els donem su-
port però el protagonisme és seu, les coses funcionen 
millor que quan som quinze blancs i una pancarta que 
diu No a la llei d’estrangeria. Encara ens queda molt per 
reconèixer al moviment feminista com a agent de canvi.

Hem de transformar, reformar o abolir la 
masculinitat?
L’origen de la desigualtat és un repartiment de poder 
que produeix necessàriament posicions de subalterni-
tat. La posició de poder és la masculinitat i, per acabar 
amb ella, cal que ens reconeguem com a homes fins que 
deixem de ser-ho. En aquest sentit, jo crec que cal abolir 
la masculinitat sent conscients que, durant el camí, es 
transformarà, però cal apuntar lluny perquè hem d’aca-
bar amb el capitalisme i el patriarcat, encara que sigui 
un trajecte llarg que ni vosaltres ni jo veurem completat.�

És fàcil posicionar-se 
contra els agressors, 
però hi ha resistències 
entre els homes 
quan es parla 
d’establir protocols

La posició de poder és 
la masculinitat i, per 
acabar amb ella, cal 
que ens reconeguem 
com a homes fins que 
deixem de ser-ho



Un altre ‘gadget’ en 
benefici del capital

L’informe de la Diputació General d’Aragó sobre 
la campanya de 2014 finalitzava amb aquesta fra-
se: “Els resultats haurien d’ajudar-nos a fer una 

profunda reflexió en relació amb l’ús continuat de ma-
terial transgènic a les explotacions”. I quins eren els 
resultats? Doncs que el panís transgènic mai no ha do-
nat més rendiment que les varietats convencionals. Uns 
resultats semblants als que sempre ha obtingut l’Insti-
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a 
Catalunya, tot i que no se n’ha volgut extreure la mateixa 

–i lògica– conclusió.
Les dades del Departament d’Agricultura dels Estats 

Units de l’any 2010 mostraven que una de cada set fa-
mílies patia gana, el nivell més alt des de 1995, quan es 
van començar a conrear comercialment les varietats 
transgèniques. La conclusió és clara: els transgènics no 
tenen res a dir sobre la solució de la fam i la malnutri-
ció perquè aquestes només són símptomes del verita-
ble problema, que és l’acumulació de la riquesa i dels 
mitjans de producció en molt poques mans.

L’ús del panís transgènic MON810 és, fins i tot, contra-
ri als principis de la producció integrada perquè aquest 
panís produeix contínuament l’insecticida Bt, des del 
moment de la sembra fins a la collita. Els riscs directes 

José Ramón Olarieta 
Professor d’Edafologia a la Universitat de Lleida. Membre de Som lo que Sembrem
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contrast

/ JENNIFER TAPIAS DERCH

Cal prohibir els cultius transgènics?

per a les persones vénen per dues bandes. Ni els gens 
afegits a aquest panís ni la toxina Bt es degraden en el 
sistema digestiu humà i aquesta darrera substància és 
tòxica per a les cèl·lules humanes. Per acabar, el panís 
MON810 també va carregat amb una proteïna al·ler-
gògena per als humans que apareix com a resultat del 
procés incontrolat d’enginyeria genètica.

Justificar el panís MON810 perquè a algú se li ha acu-
dit sembrar panís al juliol en lloc de fer-ho a l’abril no 
s’aguanta per enlloc. Només per a qui vol continuar 
en aquest camí de la intensificació boja per produir bi-
omassa cada vegada més barata per a l’agroindústria.

Mentre que la millora genètica convencional ha conti-
nuat desenvolupant tota mena de cultius resistents a la 
sequera –o a sòls pobres o més nutritius–, cap d’aquestes 
varietats no és transgènica. No necessitem els transgè-
nics per a res útil. Amb la nova onada de transgènics, 
ens tornen a prometre el paradís. En diuen “modifica-
ció genètica de precisió”, però aquestes tècniques són 
imprecises i, per tant, incontrolades.

La mateixa enginyeria genètica ha demostrat la false-
dat de la seva base científica perquè la presència del gen 
no és condició necessària ni suficient per a l’expressió 
d’un caràcter. El panís MON810 no porta sencer el gen 
que representa que ha de produir la toxina Bt i, tot i això, 
produeix aquest insecticida. Per altra banda, aquestes 
varietats Bt no produeixen la toxina en condicions de 
sequera. L’enginyeria genètica no sap quants gens posa 
ni on els posa del genoma; ni tampoc sap com funcio-
narà la planta una vegada transformada. D’això, no se’n 
pot dir ciència ni tecnologia.

El que sí que fan molt bé els transgènics són dues 
coses. Una, fer un pas més en la privatització de les 
llavors per part del capital, procés que ja es va iniciar 
amb la introducció de més varietats híbrides. L’altra, 
amagar un problema essencialment polític darrere el 
vel d’un suposat problema tecnològic. Com diu John 
Gray: “Avui, la fe en l’acció política està pràcticament 
morta i és la tecnologia la que expressa el somni d’un 
món transformat (...) Però la tecnologia no és un subs-
titut de l’acció política. A la pràctica, la utilitzem només 
per emmascarar problemes que no podem resoldre”. 
O com ja va dir Steinbeck a El raïm de la ira: “Homes 
de ciència han treballat però la fruita es podreix al sòl 
(...) homes que han creat nous fruits no poden crear 
un sistema perquè els seus fruits puguin ser menjats 
(...) nens agonitzant amb pel·lagra –malaltia per dèficit 
alimentari– han de morir perquè no es poden obtenir 
beneficis d’una taronja”. I tota la resta són punyetes.�



Cultius transgènics: 
hi podem renunciar?
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Jordi Garcia-Mas 
Investigador de l’IRTA al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Entenem per transgènic un organisme al genoma 
del qual s’ha introduït un gen (de la mateixa o 
d’una altra espècie) per conferir-li una nova ca-

racterística mitjançant l’ús de la biotecnologia. D’ençà 
que es va descriure aquesta tecnologia l’any 1983, l’ob-
tenció de plantes transgèniques és una pràctica habitual 
als laboratoris que es dediquen a la recerca vegetal, on 
s’utilitza per entendre la funció dels gens de les plan-
tes. Ben aviat es va preveure la seva utilitat en la millo-
ra genètica dels cultius per obtenir plantes amb noves 
característiques d’una manera més àmplia, precisa i 
ràpida. Els primers cultius transgènics –els anomenats 
organismes genèticament modificats (OGM)– van arribar 
al mercat el 1994 i els caràcters més àmpliament intro-
duïts al blat de moro, la soja o el cotó han estat la resis-
tència a insectes o la tolerància a herbicides. Aquests 
OGM possibiliten un increment de la productivitat i una 
reducció de l’ús d’insecticides.

Per l’aprovació del cultiu d’un OGM, la planta trans-
gènica ha de passar controls exhaustius per demostrar 
que no presenta riscos diferents respecte als de les va-
rietats convencionals i, a la Unió Europea, necessita un 
informe favorable de l’Agència Europea de Seguretat 
Alimentària (EFSA), formada per experts independents. 
Malgrat això, la percepció social dels OGM és, en general, 
negativa. Per què? Probablement, la societat no disposa 
d’informació contrastada i objectiva, es barregen con-
ceptes i hi ha molt soroll de fons, cosa que evidencia 
la poca comunicació que existeix a casa nostra entre 
ciència i societat. De fet, disposem de nombrosos estu-
dis científics rigorosos que no han trobat cap evidència 
que els OGM siguin nocius per a la salut (humana o ani-
mal) ni pel medi ambient i cap estudi científic rigorós 
apunta el contrari.

S’argumenta que els OGM fan perdre diversitat genèti-
ca. Des de fa dècades, es conreen unes poques varietats 
híbrides d’alguns cereals i espècies hortícoles, varietats 
més vigoroses i productives que han desplaçat les va-
rietats tradicionals. Com que a casa nostra només es 
permet el conreu d’un OGM, el blat de moro transgènic 
resistent al barrinador (Bt), difícilment podem atribuir 
la pèrdua de diversitat de les espècies als transgènics.

És cert que hi ha una concentració del mercat de 
llavors en unes poques empreses propietàries de pa-
tents per aquestes tecnologies, que s’hauria de regu-
lar d’alguna manera per evitar els monopolis. Però els 
OGM no són el problema. Cal regular els productes i 
no la tecnologia utilitzada per obtenir-los; avaluar el 
risc/benefici que ens pot comportar un OGM i evitar 

Cal prohibir els cultius transgènics?

descartar-lo a priori per raons purament ideològiques. 
L’experiència demostra que són compatibles amb les 
varietats convencionals i amb les ecològiques i, alhora, 
que la seva coexistència és desitjable i possible mitjan-
çant la implementació de guies de bones pràctiques per 
part dels agricultors.

Els reptes de l’agricultura en un món globalitzat, 
amb previsions alarmants d’increment de població i 
de canvi climàtic, ens obliguen a considerar l’ús de les 
noves tecnologies, juntament amb estratègies tradici-
onals, per obtenir cultius més productius i sostenibles. 
Després de la primera generació d’OGM, podem abordar 
caràcters més complexos com la millora de l’eficiència 
fotosintètica, la tolerància a la sequera i la salinitat o 
l’augment del valor nutricional dels aliments, entre 
altres. Fruit dels recents avenços de la genòmica, 
disposem de noves tecnologies d’edició gènica 
que permetran obtenir varietats modificades 
de manera més precisa i que no seran dis-
tingibles de les convencionals. Hi podem 
renunciar?�



Espais olímpics, espais morts

Dolors Garcia Torra | @OACU_UB

Barcelona va 
ser repartida 
entre diversos 
arquitectes, 
que tenien 
la missió de 
crear una 
imatge prou 
seductora 
per poder ser 
explotada  
posteriorment 
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pàgina oberta

En el vint-i-cinquè aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, l’autora –membre de l’Observatori d’Antropologia del 
Conflicte Urbà– evoca l’origen i els agents de la candidatura olímpica i es fa ressò de la petjada dels jocs a Rio, Sotxi i 
Atenes i de les negatives de Roma i Barcelona a repetir com a amfitriones d’un macroesdeveniment controvertit

El 15 de març passat, 
la  Comissió del 
Consell Municipal 

d e  l ’A j u n t a m e n t  d e 
Barcelona va confirmar 
que la ciutat no acollirà 
els Jocs d’Hivern de 2026, 
tot i que no s’ha descartat 
plantejar-ho de nou en un 
futur i, per tant, la possi-
bilitat de tornar a conver-
tir Barcelona en una ciu-
tat olímpica resta oberta. 
De moment, però, la ne-
gativa és una mostra més 
que cada vegada hi ha més 
ciutadans, ciutats, regions, 
col·lectius, grups polítics i, 
fins i tot, estats que pen-
sen que ser el país amfitrió 
dels Jocs Olímpics no val 
la pena.

Sense anar massa lluny, 
l’alcaldessa de Roma, 
Virginia Raggi, el setembre 
passat, va donar el no de-
finitiu a la celebració dels 
Jocs Olímpics de 2024 a la 
capital italiana. El motiu 
de la decisió, molt discu-
tida, van ser els 13.000 mi-
lions d’euros que encara 
no s’han pagat dels prés-
tecs que van caldre per 
celebrar els jocs anteriors, 
l’any 1960. L’any passat, a 
Rio de Janeiro, tot i que 
finalment s’hi va celebrar 
l’esdeveniment, hores 
abans que la torxa olím-
pica entrés a l’estadi de 
Maracaná, la ciutat cario-
ca es va convertir en esce-
nari de manifestacions per 
protestar pel col·lapse so-
cial que està patint el país. 
Ara, sabem que, fa vint-i-
cinc anys, la Barcelona de 
1992 no s’imaginava –o sí– 
els desastres que com-
portaria la preparació de 
la candidatura dels Jocs 
Olímpics pels barcelo-
nins, uns desastres dels 
quals només ara ens es-
tem fem ressò i que van 
suposar rescats econò-
mics i retallades de drets 
socials. Contràriament, 
les notícies sobre l’èxit in-

/ RUTH MOLAS
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ternacional de l’operació 
Barcelona 92 van arribar 
tan lluny que van acabar 
interessant als mateixos 
barcelonins.

També sabem que els 
jocs de la XXV Olimpíada, 
amb l’objectiu de donar 
una imatge de modernit-
zació i promoció interna-
cional a la Ciutat Comtal, 
es varen associar estreta-
ment a l’especulació ur-
banística i financera i a 
un fort control social, ara 
simbòlic ara securitari. 
Per configurar la desfa-
sada ciutat industrial en 
l’actual ciutat seu turís-
tica-comercial de reco-
neixement internacional, 
ha calgut abandonar-se 
a un intens frenesí urba-
nístic, iniciat anys abans 
de la inauguració oficial 
dels jocs. Concretament, 
quan l’exalcalde Narcís 
S e r r a  i  l ’a rq u i t e c t e 
Oriol Bohigas flirteja-
ven amb el llavors presi-
dent del Comitè Olímpic 
Internacional (COI), Joan 
Antoni Samaranch, sobre 
la possibilitat de posar 
en marxa la candidatu-
ra de Barcelona pels Jocs 
Olímpics. L’esdeveniment 
funcionaria com a pretext 
per a la gran transforma-
ció urbana i arquitectòni-
ca que tenien al cap per 

a la ciutat de Barcelona; 
una operació de sargit 
allà on presentava les 
pitjors costures. Gràcies 
a aquestes trifulgues, la 
reforma urbana troba-
ria el recurs pels pres-
supostos en l’adjudica-
ció dels Jocs Olímpics de 
l’any 1992. Posteriorment, 
amb l’arribada a l’alcal-
dia de Pasqual Maragall 
l’any 1982, el projecte de 
transformació urbanís-
tica gestat amb Serra i 
sostingut pel COI va créi-
xer amb més força fins a 
la seva perpetuació. Des 
de llavors, Barcelona se-
rà coneguda i reconegu-
da sobretot pel seu valor 
urbanístic i arquitectònic, 
grans actius de la promo-
ció econòmica, cultural 
i internacional de la ciu-
tat. Dividida en projectes, 
Barcelona va ser reparti-
da entre diversos arquitec-
tes, que tenien la missió 
de crear una imatge prou 
seductora per poder ser 
explotada posteriorment 
pels seus gestors.

La Barcelona preolím-
pica destil·lava tints d’ar-
quitecturisme. Només cal 
observar l’anella olím-
pica: Bofill, Calatrava, 
Miyawaki, Arata Isozaki, 
etc., van ser els grans ar-
quitectes estrella, els au-

tors de la configuració 
d’una gran esplanada 
que, actualment, només 
s’arriba a omplir de gent 
quan aplega concerts o 
curses. La resta del temps, 
hi ronden quatre turistes 
perduts que busquen l’ad-
mirat Jardí Botànic. O bé 
l’actual Nova Icària, no-
menclatura que amaga 
el cinisme d’unes obres 
que van tallar de soca-rel 
tota la vida que lluïa als 
antics barris industrials i 
de barraques. Aquest cop, 
el pastís va ser repartit 
exclusivament per arqui-
tectes amb possessió d’un 
premi FAD d’arquitectu-
ra. Viaplana, Piñón, Siza, 
Correa, Bofill i Miralles, 
entre altres, van ser els 
escollits per dur a terme 
una intervenció que va 
suposar l’expulsió de tot 
allò –o de tots aquells– que 
no fos pertinent en un es-
pai públic de qualitat. A 
hores d’ara, sabem que 
la Vila Olímpica o Nova 
Icària són l’antibarri, un 
lloc de trànsit on allò ur-
bà no troba cap al·licient 
per desplegar-se.

I què podem dir de 
l’àrea olímpica de la Vall 
d’Hebron, també con-
figurada per projectes 
d’arquitectes reconeguts 
com el tàndem Espinet/

Ubach, Tusquets, Ferrater, 
Sunyer, Miralles i Pinós, 
etc. Aquests últims –a qui, 
en ple any olímpic, l’Ajun-
tament va distingir amb el 
premi Ciutat de Barcelona 
d’Arquitectura– són res-
ponsables de l’antiga ins-
tal·lació de Tir amb Arc 
(1991). Un complex creatiu, 
bell i singular de formigó 
amb lluernes que actual-
ment es troba desmuntat 
i apilat entre esbarzers a 
un costat del lateral de les 
instal·lacions esportives.

No són res nou, les 
grans regeneracions ur-
banes de les ciutats que 
aspiren a ser mereixedo-
res d’uns Jocs Olímpics. 
Tampoc no ho és que les 
transformacions urbanís-
tiques, l’impuls de l’esport 
o el creixement del turis-
me vulguin ser supeditats 
a la preocupació pel cost 
econòmic i per l’ús de les 
grans instal·lacions. Pocs 
mesos després, escenaris 
importants dels Jocs de 
Rio de Janeiro estan aban-
donats, la mateixa situa-
ció viscuda a Sotxi 2014, 
Atenes 2004 o Sarajevo 
1984, on hi ha autèntiques 
runes olímpiques. Un es-
tudi de la universitat d’Ox-
ford publicat el juliol de 
l’any passat situa els Jocs 
Olímpics de Barcelona en 
un 266% de sobrecostos 
respecte a les previsions 
inicials i els assenyala com 
els tercers més cars de la 
història olímpica.

Aquest juliol són les 
noces de plata del suïci-
di financer i social a què 
es va sotmetre Barcelona 
per estar en condici -
ons d’organitzar i cele-
brar els jocs de la XXV 
Olimpíada. Evidentment, 
no tenim res a celebrar. 
Tot va ser una il·lusió per 
generar espais públics de 
qualitat –no menys il·lu-
soris– que han esdevingut 
espais morts.�
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La solidaritat
entra en joc

Esteve Martorell | @La_Directa

Corria l’any 2012 quan les primeres 
refugiades africanes procedents de 
Líbia van començar a arribar a la 

ciutat alemanya d’Hamburg, després 
d’un llarg viatge que començava cre-
uant la Mediterrània en direcció a l’illa 
italiana de Lampedusa i continuava amb 
una llarga travessia pel continent euro-
peu. La primera resposta de les institu-
cions europees davant aquesta situació 
va ser repartir aquestes persones pels 
diferents països de la unió. Les que van 
anar a parar a la ciutat hanseàtica es van 
poder acollir al programa d’assistència 
hivernal del municipi en un primer mo-
ment, però, l’abril de 2013, les ajudes es 
van acabar i moltes d’elles es van trobar 
al carrer, mentre demanaven que se les 
reconegués com a refugiades polítiques. 
Una vuitantena d’elles es van aixoplugar 
a l’església luterana de Sankt Pauli, on, 
sota la protecció del rector i la solidaritat 
cada cop més àmplia del veïnat del barri, 
intentaven trobar l’oportunitat que se’ls 
resistia. La voluntat del veïnat va donar 

 La creació de l’equip de 
futbol FC Lampedusa 

St. Pauli s’ha convertit 
en una iniciativa popular 
d’acollida i suport mutu 

per a les persones 
refugiades i migrants de la 
ciutat d’Hamburg i també 
en una eina per combatre 

les deportacions 

C
ru
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a

Partit amistós entre el FC 
Lampedusa St. Pauli i l’equip 
juvenil de la confederació 
de penyes del Barça, el 27 
de novembre de 2016 
/ CARLES VINYAS

peu a diverses accions de suport, com la 
manifestació que va acabar davant l’ajun-
tament de la ciutat, encapçalada amb el 
lema: No hem sobreviscut a la guerra de 
l’OTAN a Líbia per venir a morir als car-
rers d’Hamburg.

La solidaritat i l’ajuda a les refugiades 
dispensada per la societat alemanya va 
canviar molt a partir de l’estiu de 2015, 
quan es va obrir la ruta dels Balcans i mi-
lers de persones van arribar –o ho van in-
tentar– a Alemanya. Milers d’autòctones 
van formar grups de suport i voluntariat i 
van oferir menjar, aigua, te, roba i joguines 
als grups de persones refugiades que arri-
baven en tren. També es van habilitar es-
pais d’acollida perquè poguessin dormir i 
es va crear un servei de transport en ferri 
perquè poguessin arribar als països nòr-
dics. Milers de persones van començar a 
tenir contacte directe amb les refugiades 
durant el seu dia a dia, la majoria d’elles 
per primera vegada a la seva vida.

Així doncs, no és estrany que, de se-
guida, l’afició del FC St. Pauli –el cone-



La primavera 
de 2014, una 
trentena de 

refugiats es van 
organitzar per 
crear un equip 

 
Van començar a 
disputar partits 
i competicions 

amistoses contra 
equips integrats 

per aficionats 

No tenen capità 
i acullen un 

planter de gent 
de diferents edats 

i perfils, fet que 
facilita la cohesió 

 
Si un jugador 

és forçat a 
abandonar el 

país i és deportat, 
entristeixen tots 
junts i fan pinya 
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Hagar, Barbara 
i Nico, les tres 
entrenadores 
de l’equip 
/ CARLES 
VINYAS

Xerrada ‘Esport 
i refugiats a 
l’Europa ac-
tual’, a l’Ate-
neu Popular 
Octubre del 

Poblenou  
/ CARLES 

VINYAS

gut equip de futbol popular d’Ham-
burg– s’interessés per les nouvingudes i 
els mostrés la seva solidaritat a través de 
campanyes concretes de suport: desple-
gant pancartes durant els partits, orga-
nitzant manifestacions, recollint diners, 
oferint entrades per veure el primer 
equip i fent partícip el club de les cam-
panyes Kein mensch ist illegal (cap per-
sona no és il·legal, lema que, des d’ales-
hores, podem veure pintat amb enormes 
lletres al gol nord del Millerntor-Stadion) 
i Refugees welcome.

Mentrestant, durant la primavera de 
2014, un grup d’una trentena d’aquestes 
refugiades – procedents de països com 
Ghana, Nigèria o el Togo– es va organit-
zar per crear un equip de futbol, junta-
ment amb tres exjugadores i exentrena-
dores de l’equip femení del FC St. Pauli 
(Hagar, Barbara i Nico) i va fundar el FC 
Lampedusa Hamburg. Aquest equip va 
acollir persones migrants i refugiades ma-
jors de setze anys, sense cap restricció 
pel que fa a la nacionalitat, l’ètnia, la llen-
gua, la religió, l’orientació 
sexual o qualsevol altra 
identitat o condició: “No 
ens importa com han arri-
bat a Hamburg els nostres 
jugadors, quant durarà la 
seva estada o si tenen la 
documentació en regla o 
no. No calen papers de 
cap tipus per formar part 
de l’equip, tothom hi pot 
jugar”, explica Hagar.

Així, van començar a 
disputar partits i compe-
ticions amistoses contra 
equips integrats per afi-
cionats. Van jugar amb 
un equip d’aficionats del 
Cèltic de Glasgow, amb equips de col-
lectius antiracistes i antifeixistes, amb 
equips professionals que estan fent la 
pretemporada, amb equips de projec-
tes de futbol per minories o, fins i tot, 
contra el primer equip del FC St. Pauli. 
Actualment, el Lampedusa milita en una 
lliga local (l’HFFG) i participa als actes 

polítics del moviment Lampedusa in 
Hamburg. També pren part en les ini-
ciatives de grups de refugiats d’altres in-
drets d’Alemanya, com les que es duen a 
terme a Berlín o a Potsdam. Com afirmen 
les tres exjugadores: “El Lampedusa és 
10% futbol i 90% política”.

Després de molts anys de suport i aju-
da dels grups d’animació 
i de l’equip directiu del 
FC St. Pauli i davant la 
impossibilitat de trobar 
un camp municipal on 
poder entrenar, les en-
trenadores es van posar 
en contacte amb el club 
hamburguès i, el juliol de 
2016, es va oficialitzar la 
integració de l’equip so-
ta l’estructura del FC St. 
Pauli, amb el nom de FC 
Lampedusa St. Pauli. Una 
fusió que els va permetre, 
entre altres beneficis, po-
der entrenar una hora a 
la setmana a les instal·la-

cions paulianers, rebre ajudes en forma 
d’equipaments i entrar a formar part de 
la gran família pirata.

Una plantilla amb deportacions
Hagar i Nico són dues de les entrenadores 
dels prop de 40 jugadors que participen 
regularment als entrenaments i els partits 

del FC Lampedusa St. Pauli. Una de les 
principals problemàtiques de les políti-
ques de migració europees i alemanyes 
són, malauradament, les deportacions de 
persones en situació irregular. Aquestes 
persones no tenen l’oportunitat de viu-
re allà on decideixen. Ara bé, tal com 
ens diu Hagar: “Mentre són 
aquí, poden jugar a l’equip”. 
Aquestes deportacions supo-
sen que, gairebé cada mes, 
el FC Lampedusa St. Pauli 
perd algun jugador amb ta-
lent, persones joves que són 
deportades als seus països 
d’origen, on els espera un 
futur incert.

Tot i això, tant Hagar com 
Nico opinen: “Aquestes per-
sones continuen formant 
part de l’equip –tot i que 
no puguin participar en els 
entrenaments i els partits 
temporalment–, allà on si-
guin, continuen sent mem-
bres importants de la família del FC 
Lampedusa St. Pauli i hi mantenim el 
contacte. Esperem que puguin tornar a 
participar a l’equip en el futur. També 
és per això que no volem formar part de 
les lligues oficials, així tothom pot par-
ticipar a l’equip des del principi, encara 
que no sàpiga quant de temps es quedarà 
a Alemanya”. No obstant això, desafor-

tunadament, l’actitud de les autoritats 
no està canviant en la direcció correc-
ta, comenten les dues entrenadores: “La 
separació entre refugiats bons i dolents 
que fan les institucions és un dels pro-
blemes principals. El nostre objectiu és 
aconseguir la llibertat de moviment per 

a totes les persones”. 
En aquest sentit, argu-
menten, “l’auge de l’ex-
trema dreta a molts paï-
sos del món també està 
provocant que la situa-
ció de les persones re-
fugiades sigui cada cop 
més dramàtica”.

L’equip no té capi-
tà i està format per un 
planter de gent de dife-
rents edats i perfils, fet 
que facilita la cohesió 
i la solidaritat. Segons 
explica Nico: “Hi ha ju-
gadors de quasi tots els 
països on la gent ha ha-

gut de fugir de la guerra, del terror, de 
la injustícia, de la fam, de la discrimina-
ció, de la violència, de l’opressió, de la 
desesperança i de la falta d’oportunitats 
per intentar aconseguir un futur millor i 
segur. A més, tenen diferents contextos 
per qüestions de raça, classe, religió, cul-
tura i llenguatge. La majoria són adoles-
cents que senten l’equip com una famí-
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L’alcaldessa Ada 
Colau durant la 
cerimònia d’en-
trega del premi 

FAD Award  
/ AJUNTAMENT 

DE BARCELONA

Les contradiccions de la 
ciutat refugi

El darrer cap de setmana del 
novembre passat, Barcelona va rebre 
una visita molt especial que va passar 
desapercebuda pel gran públic, 
però que els seus protagonistes no 
oblidaran mai. Onze jugadors del FC 
Lampedusa St. Pauli i tres de les seves 
entrenadores van visitar la ciutat per 
recollir el premi Menció d’Honor del 
City to City FAD Award 2016, que cada 
dos anys entrega el Foment de les 
Arts i del Disseny. El jurat del premi 
va destacar “la manera d’abordar una 
qüestió col·lectiva tan important i 
d’emergència com és l’acollida dels 
refugiats a Europa amb la diversitat 
com a bandera, utilitzant l’esport com 
una eina essencial per a la integració, 
l’aprenentatge cultural i humà i la 
visibilitat política, sempre partint 
del treball social de base” i la seva 
capacitat “d’anticipar respostes locals 
per fer front a un problema davant el 
qual, avui, la UE ha demostrat que no 
està a l’altura”.
El viatge d’Hamburg a Barcelona 
no va ser senzill per a la majoria 
d’integrants de l’expedició, ja que no 
tenien els papers en regla. Tot i això, 
el treball del FAD –en col·laboració 
amb els ajuntaments de Barcelona 
i Hamburg– va permetre fer realitat 
el somni d’aquests nois. Aquí, els 

esperava el FC St. Pauli Fanclub 
Catalunya, la penya de seguidores 
del club pirata al nostre país, que els 
va preparar un dinar de germanor i 
una xerrada al casal independentista 
Octubre del Poblenou. Després, es 
van dirigir cap a les instal·lacions de 
la Ciutat Esportiva Joan Gamper per 
disputar un encontre amistós contra 
l’equip juvenil de la Confederació de 
Penyes del FC Barcelona. Tot i que el 
resultat no va ser gaire favorable al 
Lampedusa, per a ells, aquest partit 
“va ser com jugar la Champions”. 
Van recollir el premi de la mà de 
l’alcaldessa Ada Colau al Saló de Cent 
de l’Ajuntament de Barcelona, en un 
acte molt emotiu durant el qual Nico 
va fer el seu discurs en català.
Però no tot va ser positiu. El mateix 
matí que agafaven el vol de tornada, 
un jugador de l’equip va ser detingut 
i deportat. Els dies que van estar a 
Barcelona, doncs, els van deixar un 
regust agredolç ja que, per una banda, 
estaven preocupats per la situació 
del seu company i, per l’altra, estaven 
emocionats davant les mostres de 
suport i reconeixement que rebien 
per fer una feina tan important i 
necessària, potser adonant-se de les 
contradiccions de la nostra societat. 
Benvingudes a Europa.

lia. Guanyen junts i perden junts, riuen i 
ploren junts. Els agrada mantenir-se units 
i, si un jugador és forçat a abandonar el 
país i és deportat, entristeixen tots junts 
i fan pinya. El nostre equip és una família 
i, com a tal, ens ajudem, ens estimem i 
ens trobem a faltar quan algú no hi és”.

Malgrat tot, les dues entrenadores del 
FC Lampedusa St. Pauli veuen un futur 
brillant i viu: “Estem lluitant perquè totes 
les persones que formen part de l’equip 
es puguin quedar a viure entre nosaltres. 
Intentarem que tots els que han hagut 
de marxar tornin; i aquells que arribin, 
aquí trobaran estima, igualtat, pau, jus-
tícia, alegria i esperança per un futur mi-
llor. Som aquí per jugar, però també per 
quedar-nos.�
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MACRON,
EL DESCONEGUT 

D’EXTREM CENTRE
El nou president electe de l’Estat francès es presenta amb 

un projecte transpartidista i liberal que ha entusiasmat els 
poders econòmics i les grans corporacions mediàtiques

Joana Voisin Crusat | @joana_voisin
París

“El proper president de França serà un desco-
negut”, assegurava Jacques Attali, exconse-
ller de François Mitterrand, el 2015 en una 

entrevista a L’Express. Dos anys més tard, un antic as-
sessor seu ha esdevingut –amb un 66,10% dels vots– 
el vint-i-cinquè president de l’oficialment anomenada 
República francesa. Un home que, abans del seu pas fu-
gaç com a ministre d’Economia del govern de François 
Hollande, era un autèntic desconegut per a la majoria 
de la població francesa.

Macron va estudiar a l’Institut d’Estudis Polítics de 
París –conegut com a Sciences Po– i, després, a l’Escola 
Nacional d’Administració, d’on va sortir com a inspector 
general de finances. Una trajectòria forjada a través del 
pas per dues escoles de prestigi, molt comuna entre els 
grans dirigents polítics i tecnòcrates del país: dels vuit 
presidents de la República francesa, sis han fet el mateix 
recorregut. El sociòleg Pierre Bourdieu descrivia ambdues 
institucions com a elements “clau per entendre el funci-
onament del poder o la transmissió del poder francès”.

En acabar els estudis, Attali li va confiar un lloc d’as-
sessor a la comissió que presidia –coneguda com a 
Comissió Attali–, encarregada de fer propostes econò-
miques pel govern de Nicolas Sarkozy. Després de pas-
sar tres anys pel sector privat –a partir de 2008– com a 
banquer d’inversions per a la firma Rothschild & Co, va 
tornar a la política de la mà d’Hollande, primer com el 
seu secretari general adjunt i, a partir de 2014, com a 
ministre d’Economia, Indústria i Afers Digitals.

La carrera de Macron, però, va tenir un punt d’inflexió 
el 6 d’abril de 2016, quan va crear el moviment polític 
En Marxa! A finals d’agost, va abandonar la cartera de 
ministre i, vuit mesos més tard, ha estat elegit president.

Un ascens fulgurant que, segons descriu el sociòleg 
François Denord a Le Monde Diplomatique, respon a 
un patró: “Macron s’introdueix dins una institució de 
poder gràcies a un influent Pigmalió, hi passa prou 
temps per constituir una xarxa de contactes àmplia i, 
llavors, comença de nou en un esglaó superior. Macron 
va estar el mateix temps amb Attali que com a ins-
pector de finances, a Rothschild o a la secretaria de 
la presidència: un període inferior a tres anys. Quan 
crea el moviment En Marxa!, amb 38 anys, ho té fàcil: 

Va mobilitzar els 
contactes de les 
diferents etapes 

de la seva carrera 
a l’hora de crear el 

moviment En Marxa!  
  

Entre el gener de 
2016 i el de 2017, els 

diaris ‘Libération’, 
‘Le Monde’ i ‘L’Obs’ 

li van dedicar 
8.000 articles

ELS HOMES
DEL PRESIDENT

mobilitza els contactes acumulats durant les diferents 
etapes de la seva carrera. Uns contactes que, tot i ser 
de diferent signe polític, corresponen al mateix per-
fil: gent que se situa a l’epicentre dels poders polítics, 
econòmics i mediàtics”.

Un home ‘perfecte’
El mateix dia de 2016 que Macron va abandonar les seves 
funcions com a ministre d’Economia, el canal de tele-
visió France 2 li va dedicar un reportatge de 22 minuts 
i TF1, l’altra gran cadena televisiva francesa, va emetre 
una entrevista de disset minuts. El fenomen anava més 
enllà de la importància de la dimissió: es tractava de ge-
nerar la imatge d’un home independent i emprenedor 
que encarnava la “modernitat” i la “renovació”. La seva 
marxa es va associar a un moviment de rebel·lió contra 
el sistema: “Emmanuel Macron i Nuit Debout, una ma-
teixa lluita!”, clamava la portada de L’Obs, la principal 
revista d’actualitat francesa. El bombardeig mediàtic 
va esdevenir constant: entre el gener de 2016 i el gener 
de 2017, els tres grans diaris francesos –Libération, Le 
Monde i L’Obs– li van dedicar 8.000 articles. Més dels 
que es van publicar sobre els tres candidats Mélenchon, 
Hamon i Montebourg junts.

A principis d’abril, Le Figaro coedita el llibre Macron, 
un home tan perfecte, que ressegueix la biografia del 
candidat i insisteix en el seu caràcter “brillant”, que ha 
“seduït” i “provocat l’admiració dels seus superiors”. El 
2016, Macron rep el premi Trombinoscope de Revelació 
política de l’any, un premi que atorga el món periodístic 
a les personalitats franceses més influents del moment. 
No semblava importar massa el fet que Macron hagués 
rebut exactament el mateix premi el 2014.

I és que, un per un, els diferents magnats de la prem-
sa francesa s’han anat declarant obertament a favor de 
Macron: Patrick Drahi –propietari del grup luxembur-
guès Altice, que engloba Libération, L’Express, RMC, SFR 
i Virgin Mobile, entre altres–; Pierre Berger –copropietari 
del grup Le Monde, que engloba Le Monde, Télérama, 
L’Observateur i La Vie–, o Bernard Mourad, responsable 
d’Altice Media International que acabarà abandonant el 
seu alt càrrec a l’empresa l’octubre de 2016 per incor-
porar-se a En Marxa!

París
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CRONOLOGIA BIOGRÀFICA DE MACRON

ELS HOMES
DEL PRESIDENT

1977
Naixement a Amiens

2001
Diploma de l’Institut d’Estudis 

Polítics (IEP)

2004
Diploma de l’Escola Nacional 

d’Administració (ENA)

2004-2009
Inspector fiscal de la Inspec-

ció General de Finances (IGF)

2006-2009
Membre actiu del Partit 

Socialista

2007-2012
Assessor i membre perma-

nent de la Comissió Attali 

2008-2012
Banquer d’inversions per a 

Rothschild & Co 

2012-2014
Conseller general

d’Hollande

2014-2016
Ministre d’Economia

i d’Indústria 

2016-2017
Líder del moviment En Marxa!

Ni de dretes ni d’esquerres
“En Marxa! no és d’esquerres ni de dretes”, afirmava 
Macron el dia de la presentació del moviment. Un 
missatge que Pierre Gattaz, president de MEDEF, la 
principal patronal francesa, va acceptar amb cordia-
litat: “M’agrada la iniciativa de Macron, permet sortir 
de la política tradicional, visionar millor les coses i 
iniciar un gran debat a escala nacional; trobo que això 
és més aviat refrescant. Estic totalment d’acord amb ell 
quan diu que l’economia de mercat no és de dretes ni 
d’esquerres”. Una frase que resumeix una tendència 
cada cop més estesa i que l’historiador britànic Tariq 
Ali qualifica com a extrem centre. Al seu llibre L’Extrem 
centre: un avís, explica com aquest nou corrent polític 
dilueix les diferències fonamentals entre els partits de 
centredreta i els de centreesquerra, de manera que la 
distància ideològica només persisteix en alguns temes 
com la religió o el matrimoni homosexual. El que 
queda és una forma consensuada d’exercir la política 
orientada per les teories econòmiques neoliberals.

“Justament, la Comissió Attali per la liberalització del 
creixement francès és un dels intents més evidents de 
desenvolupar aquest consens bipartidista centrista que 
avui encarna Macron. Per exemple, hi havia Jean-Pierre 
Jouyet, que, tot i ser socialista i antic director adjunt del 
president socialista Lionel Jospin, va esdevenir secre-
tari d’Estat del govern del conservador François Fillon 
i, després, secretari general d’Hollande el 2014. Una 
tendència, comuna entre la resta de tecnòcrates de la 
comissió, de la qual Macron no escapa: tot i ser militant 
socialista, rep una proposició de Fillon per esdevenir 
director adjunt del seu gabinet”, explica l’especialista 
en economia internacional Christakis Georgiou.

Un dels impulsors d’aquest transpartidisme a França 
és el grup de pressió i de reflexió Les Gracques. Integrat 
per alts funcionaris socialistes, neix el 2007 i preconit-
za una aliança entre el Partit Socialista i la Unió per a 
la Democràcia Francesa (UDF) –partit centrista liderat 
per François Bayrou. Després d’una derrota inicial, Les 
Gracques es consolida com a lobbie amb l’objectiu de re-
formar el paisatge polític francès modernitzant l’esquerra 
intel·lectualment. S’autodefineixen com a social liberals i 
pro europeus i en formen part personalitats com l’esmen-

tat Jean Pierre Jouyet o el magnat de la premsa i banquer 
Mathieu Pigasse. Se sap poc sobre la seva rellevància, 
però, el 2015, l’antic conseller d’Hollande Aquilino Morelle 
afirmava en un article a Vanity Fair: “Les Gracques? Les 
seves idees són les que manen. Jean-Pierre Jouyet n’és 
membre i Macron no ho sé, potser. Però no necessita 
formar-ne part: està en simbiosi total amb ells”.

Efectivament, Macron manté relacions amb el grup: 
va ser convidat a la clausura de la seva universitat d’es-
tiu el 2015. Un any després, Les Gracques organitza la 
cimera europea dels reformistes a Lió i, de nou, Macron 
–entre altres– hi és convidat. Finalment, la seva figura 
reeixirà a complir els anhels de Les Gracques: el cen-
trista Bayrou s’aliarà amb ell el febrer i, un mes des-
prés, és Manuel Valls qui declara públicament que votarà 
Macron, fet que desacredita el candidat socialista Benoît 
Hamon i palesa la descomposició del Partit Socialista.

Hollande: “Macron sóc jo”
Després de la dimissió d’Emmanuel Macron, Hollande 
va declarar fredament que el seu antic ministre l’havia 
“traït amb mètode”. Gran part de la campanya electo-
ral de Macron s’ha basat en aquesta simbòlica ruptura 
entre ell i el govern socialista. Cal mencionar que, el 
1985, Hollande va firmar, juntament amb altres tres so-
cialistes, el llibre L’esquerra es mou, que recorda el pro-
grama econòmic de Macron en molts aspectes: reduir 
les càrregues fiscals i socials del cost del treball, donar 
suport a la flexibilitat del mercat laboral i eliminar la 
“sobreprotecció” dels sectors més assistits.

Un dels col·laboradors de la publicació, Jean Pierre 
Mignard, recentment explicava què pretenia el projecte: 
“Una socialdemocràcia alliberada de dogmes, una societat 
creadora de riqueses, la valorització dels talents individu-
als, la mundialització percebuda com una sort i Europa, 
sobretot Europa. Les premisses del macronisme hi eren. 
Hollande no va aconseguir anar fins al final d’aquest pro-
jecte per poder ser elegit amb un programa més a l’esquer-
ra”. En aquest aspecte, per a Mignard, Macron és ni més 
ni menys que “l’home que podria fer realitat els somnis 
secrets del seu predecessor”. De fet, Hollande va reconèi-
xer als autors de la seva biografia no oficial Un president no 
hauria de dir això: “Emmanuel Macron sóc jo”.�

Jacques Attali:
Progressista
Coneix Macron gràcies 
a Jouyet; el 2007, el 
nomena assessor de la 
comissió que presideix. 
El recomana a Rothsc-
hild & Co
 

Alain Minc:
Conservador
Coneix Macron durant 
la seva estada a Rothsc-
hild & Co. Membre dels 
consells d’administració 
de Prisa, CaixaBank, 
Fnac, Direct Energie, 
Ingenico i Yves Saint 
Laurent Mathieu Pigasse:

Socialista- Membre de 
Les Gracques
Coneix Macron a través 
de Les Gracques. 
Copropietari del grup 
Le Monde (‘Le Monde’, 
‘Télérama’, ‘L’Observa-
teur’, Rue 89, La Vie), 
de la versió francesa del 
‘Huffington Post’ i de ‘Le 
Nouvel Observateur’

Jean Pierre Jouyet:
Tecnòcrata - Membre de 
Les Gracques
President de la Inspec-
ció General de Finan-
ces, coneix Macron 
quan aquest esdevé 
inspector l’any 2004. El 
presenta a Attali

François Bayrou:
Centrista - Convidat de 
Les Gracques
El febrer de 2017, se 
suma al nou partit de 
Macron. Excap del 
partit de centredreta 
Unió per la Democràcia 
Francesa (1998 – 2007). 
Exministre d’Educació 
Nacional



MOSSUL COMENÇA 
A SORTIR DE LA 

PENOMBRA
Les residents de les zones alliberades de la ciutat es retroben 

amb el lleure gràcies a una millora de la seguretat  

Nicolas Lupo | @niluso
Mossul, Iraq
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Estat Islàmic encara 
controla el casc antic 
de la ciutat, a només 

tres quilòmetres 
d’on se celebra un 

casament 
   

El govern iraquià ha 
signat un paquet de 

202 projectes amb 
l’ONU amb l’objectiu 

d’estabilitzar els 
serveis bàsics

El casament és la primera festa a la qual assisteix 
Riad des de fa gairebé tres anys i li permet eva-
dir-se de la seva situació personal. Arribada la 

nit, ell i desenes de convidats que encara resisteixen, 
ballen sense descans. També fumen i canten. Un exer-
cici catàrtic que els ajuda a superar els dos anys i mig 
de prohibicions que han viscut sota el govern de l’au-
toanomenat Estat Islàmic (EI).

Lina i Khaled s’han casat tan aviat com han pogut 
després que ell, de 24 anys, tornés a Mossul des del seu 
refugi a la ciutat de majoria kurda d’Erbil. Hi va arribar 
poc després que els militants extremistes prenguessin 
la segona metròpoli de l’Iraq, el juny de 2014. Després 
d’una llarga espera, en què les comunicacions entre 
ambdós promesos es limitaven a missatges de mòbil 
intermitents, finalment han pogut celebrar la unió.

El barri de Hai Sumar, on se celebra el casament, va 
ser alliberat dels grups extremistes per les forces ira-
quianes el mes de gener passat. Van ser quatre dies de 
combats intensos i les conseqüències de la batalla en-
cara hi són ben visibles. També les marques de la pre-
sència d’Estat Islàmic.

Dues grans peces de ciment bolcades pels militants 
extremistes encara impedeixen la circulació dels vehi-
cles a escassos vint metres d’on els amfitrions han ins-
tal·lat la carpa pel dinar. Tot just al costat, la casa on 
es van refugiar tres combatents d’EI està mig derruïda 
a causa d’un bombardeig de la coalició internacional. 
Al mur que la rodeja, intacte, encara hi llueix un escrit 
verd. És una marca que indicava a quins edificis s’ha-
vien desmuntat les antenes parabòliques. Mesos abans 
de l’ofensiva governamental, Estat Islàmic va extremar 
les precaucions per evitar que la població resident a 
Mossul rebés informació de l’exterior o en pogués filtrar.

Reconstrucció difícil
Estat Islàmic encara controla el casc antic de la ciu-
tat, a només tres quilòmetres d’on se celebra l’enllaç 
matrimonial. Els bombardejos són especialment inten-
sos durant les nits. A les zones alliberades de la ciutat, 
s’evidencien els reptes als quals hauran de fer front re-
sidents i dirigents polítics. Una necessitat urgent és la 
reconstrucció per poder normalitzar la vida diària de la 
població. El govern iraquià ha signat un paquet de 202 
projectes amb representants de les Nacions Unides amb 
l’objectiu d’estabilitzar els serveis bàsics –com l’oferta 
d’electricitat i aigua o la retirada de les runes– en tres 
mesos. Una treballadora de l’ONU assegura que “la ciutat 
necessita almenys 5.000 milions d’euros” –el doble del 
pressupost anual de Barcelona. Però, tenint en compte 
els precedents, l’escepticisme preval entre la ciutadania. 

“Esperem que la corrupció i el desgovern no es repe-

Bagdad

Mossul

teixin”, exclama Leyla, una empleada de l’Ajuntament.
Malgrat les dificultats a les quals s’enfronta Mossul, 

la seva població ha recuperat el dret de gaudir. Al petit 
saló on es desenvolupa el casament, sona una dabka a 
través dels altaveus. Riad balla la dansa tradicional aga-
fat dels braços dels seus familiars. Durant una estona, 
aconsegueix sobreposar-se a l’angoixa del fet d’estar 
sense feina ni casa.

Ara viu amb la seva dona a la llar dels sogres. Una 
de les primeres mesures que van adoptar els militants 
d’EI un cop controlada la localitat de Makhmur, on vi-
via Riad, va ser apropiar-se o destruir el patrimoni de 
l’antic funcionariat. Com que ell treballava de policia 
local, la casa que Riad havia construït va ser un dels 
primers objectius. En un vídeo penjat a Internet pel 
grup extremista, es pot veure l’edifici de dues plantes 
on vivia la parella i els seus tres fills esclatant pels aires. 

“Prefereixo no parlar d’aquest tema”, dirà un dia després 
del casament: “Em fa mal al cor només de pensar-hi”.

La seguretat com a prioritat
La sensació d’alliberament també es percep al carrer. 
Els maniquins i els cartells amb imatges d’homes i do-
nes tornen als comerços i els parcs es tornen a omplir. 
Un divendres de maig –dia festiu a l’Iraq–, milers de 
persones convergeixen als jardins de Shalalat, l’espai 
verd més gran de la ciutat. Mohamad i els seus amics 
adolescents hi vénen cada setmana amb un altaveu i un 
narguil per fumar, una activitat que també havia estat 
prohibida per EI. Tot en nom d’una interpretació mi-
l·lenària de l’islam “hipòcrita”, segons el jove Mohamad, 
que posa com a exemple el fet que, malgrat la prohi-
bició de fumar, els militants islamistes venien paquets 
de tabac a vint euros.

Una de les claus que està permetent que les residents 
de la meitat est de Mossul retrobin una certa normali-
tat després del pas de la guerra és la seguretat. S’han 
multiplicat els punts de control, custodiats per homes 
armats amb vestimenta militar. Somrients i aparentment 
relaxats, aquests soldats i milicians han rebut instrucci-
ons de prioritzar el manteniment de les bones relacions 
amb la ciutadania local.

“Un dels errors que va estendre el descontent entre 
els habitants de Mossul abans de l’arribada d’EI eren 
els abusos policials”, explica Ghazi, antic comerciant 
que ara lidera una unitat de les Forces de Mobilització 
Popular (FMP, l’organització paramilitar més gran de 
l’Iraq, amb capacitat per rivalitzar, en un futur, amb 
les forces de seguretat estatal) al barri de Hai Sumar.

Ghazi és sunnita i de Mossul, a diferència de la majo-
ria dels més de 100.000 militants xiïtes que combaten 
a les files de les diferents milícies que formen les FMP. 
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Un escamot de 
l’exèrcit iraquià 
patrulla per un 
dels barris alli-
berats de l’est 
de Mossul

Aquesta entitat va adquirir rellevància el 2014, quan 
Estat Islàmic va conquerir una tercera part del país. 
Llavors, les imatges dels soldats escapant de Mossul van 
esdevenir un símbol del fracàs de les forces de seguretat 
estatals per evitar l’expansió d’un adversari organitzat.

Després d’entrevistar-se amb nombroses personali-
tats d’àmbits diversos, el periodista local Waleed Safi 
parla d’una “confluència d’errors i mala governança que 
expliquen la fràgil situació en què es trobava l’exèrcit 
davant l’ofensiva d’Estat Islàmic”. Entre altres, enumera 
la corrupció, les disputes internes dins el comandament 
militar o l’estructura complexa i ineficaç que va impe-
dir una transmissió correcta de les ordres. A més, en 
molts casos, es distribuïa munició que no encaixava a 
les armes corresponents, pel temor dels dirigents ira-
quians que es produís un cop d’Estat o que el material 
caigués en mans d’altres grups armats.

Fa tot just un any, l’antic ministre d’Intel·ligència jus-
tificava que “les FMP van néixer d’una necessitat”. Estat 
Islàmic amenaçava les ciutats sagrades del xiisme com 
Najaf i Karbala o la mateixa capital. Com a resposta, el 
principal clergue del país, Ali al-Sistani, va llançar una 
fàtua –o pronunciament legal– per demanar a la po-
blació que es mobilitzés. D’aquesta manera, els grups 
armats rebien legitimitat religiosa, tot i ser anticonsti-
tucionals. El suport polític va arribar quan el primer 
ministre Nouri al-Maliki va prioritzar les milícies per 
davant de l’exèrcit i la policia. La ciutadania xiïta, con-
fessió que professen dues terceres parts de la població 
iraquiana, es van mobilitzar massivament: el 75% dels 
joves d’entre 18 i 30 anys de les províncies de majoria 
xiïta volien allistar-se.

Les milícies de les FMP van ser clau per frenar els 
progressos d’Estat Islàmic, motiu pel qual van patir nom-

broses baixes, al mateix temps que la seva populari-
tat augmentava. Actualment, però, l’ofensiva principal 
la lideren unes reforçades forces de seguretat estatals, 
mentre que les FMP es troben al centre d’un debat po-
lític sobre el seu futur, que deixa entreveure les lluites 
de poder dins la comunitat xiïta.

L’antic primer ministre Al-Maliki, autoanomenat pa-
drí de les FMP, defensa l’autonomia de les milícies amb 
l’objectiu de debilitar el seu successor al càrrec de cara a 
les eleccions legislatives de l’any vinent. En contraposi-
ció, l’actual primer ministre Haider al-Abadi vol reforçar 
l’exèrcit iraquià perquè creu que les milícies soscaven 
l’autoritat de l’Estat. Però ha d’acceptar que, després de 
tres anys de combats contra EI, ara les milícies són molt 
populars. La tercera figura del xiisme polític, el clergue 
Mouqtada al-Sadr, lidera un dels grups més importants 
dins les FMP. Proposa que part dels combatents para-
militars s’integrin a les files de l’exèrcit quan finalitzi la 
campanya contra Estat Islàmic.

Per a l’assessor polític Sardar Aziz, el perill d’institu-
cionalitzar unes milícies que són principalment xiïtes 
és que es “legitimin” altres demandes com “les petici-
ons d’autonomia per part del govern federal kurd [...] i 
s’estableixi un precedent per a la creació d’una milícia 
sectària sunnita”.

Des de la seu de la comandància de les FMP locals, 
Ghazi assegura que la resolució sobre el futur està en 
mans del govern central. “No és una decisió que hem de 
prendre nosaltres sinó l’Estat”. Però, què prefereix? “Bé, 
després de tants anys d’inestabilitat, el govern iraquià ha 
de ser qui gestioni les polítiques a l’Iraq, inclòs tot allò 
que concerneix la seguretat”. Una manera subtil de de-
fensar la necessitat d’integrar les FMP a l’exèrcit, opció 
que no tots els dirigents de l’organització comparteixen.�

La corrupció, les 
disputes internes i 
l’estructura ineficaç 
de l’exèrcit van 
facilitar l’avenç d’Estat 
Islàmic el 2014 
  
Les milícies xiïtes 
han tingut un paper 
destacat en la 
batalla de Mossul, 
però generen recels 
entre la població 
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L’anàlisi de Jordi Armadans | @Jordi_Armadans
Director de FundiPau

Sembla clar que 
la cantarella que, 
amb Trump, cal 

augmentar la 
despesa militar 
és una excusa

EL MANTRA DE LA DESPESA 
MILITAR 

Davant la suposada i urgent necessitat d’incrementar-la, posem-hi 
context: dades precises i tendència històrica

Una consigna corre arreu, via lí-
ders polítics, analistes, mitjans 
de comunicació i, és clar, tertu-

lians diversos: cal incrementar la des-
pesa militar. Les raons, manifestades, 
són aquestes: inseguretat, terrorisme, 
Rússia, Trump i OTAN, etc.

Per començar, caldria mirar quin nivell 
de despesa militar tenim. Perquè de tant 
dir que cal incrementar-la, potser algú es 
pensa que és baixa o que fa temps que es 
redueix vertiginosament... Si, més enllà 
de consignes, acudim a les dades del pres-
tigiós Institut Internacional de Recerca 
de Pau d’Estocolm (SIPRI) –traduïdes al 
català per FundiPau–, aquesta és la pri-
mera falsedat que cal desmuntar: la des-
pesa militar mundial el 2016 va arribar 
als 1.686 bilions de dòlars. Una xifra al-
tíssima, molt propera al nivell màxim de 
despesa militar mai assolit. Així, es pot 
sostenir seriosament que cal incremen-
tar la despesa militar quan és de les més 
altes mai registrades?

Ja sento algun euroatlàntic: “El món lliu-
re té molts perills! Ens n’hem de defen-
sar!”. Bé, els 28 estats membres de l’OTAN 
acumulen el 52% del total de la despesa 
militar mundial. Sí, 28 estats –sobre un 
conjunt de quasi 200– tenen més de la 
meitat de la despesa militar del planeta. És 
seriós pretendre que s’han de preocupar 
perquè en tenen poca? No s’haurien de 
preocupar els altres països, especialment 
tenint en compte l’historial de guerres i 
atacs militars que han acostumat a practi-
car alguns dels membres de l’OTAN?

Però, mirem amb deteniment aquesta 
sobtada urgència d’incrementar la des-
pesa militar. Els darrers mesos, se’n parla 
molt i es diu, des de molts àmbits, que 
cal fer-ho atenent a la situació actual, 
nova i canviant. Per exemple, la victòria 
de l’imprevisible Trump i el seu tarannà 
aïllacionista (força desmentit, per cert).
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Tot i que... ara fa un any, quan Trump 
encara no havia estat ni designat com a 
candidat pel Partit Republicà, Obama de-
manava un augment de la despesa mili-
tar als estats membres de l’OTAN. Més a 
prop, François Hollande i, per cert, Pedro 
Sánchez (que a Can PSOE passa per ser el 
més crític) també ho defensaven.

Espera; i si anem més enrere? Setembre 
de 2015: el secretari general de l’OTAN, 
Jens Stoltenberg, aplaudeix la decisió de 
Txèquia d’incrementar la despesa militar 
i reclama a la resta d’estats membres que 
també ho facin.

Just un any abans, el 2014, els països 
membres de l’OTAN es comprometien –
després de moltes pressions– a incremen-
tar la seva despesa militar fins al 2% del 
PIB. La justificació? “Som en una època 
de canvis i desafiaments a la seguretat”.

Quatre anys abans, el març de 2010, 
l’anterior secretari general de l’OTAN, 
Anders Fogh Rasmussen, demanava més 
inversió en despesa militar “per fer front 
a la nova política de defensa estipulada 
al Tractat de Lisboa i per garantir la pre-
sència a l’Afganistan”.

Espera, espera, que Jaap de Hoop 
Scheffer, el llavors secretari general, 
en una cimera de l’OTAN a Budapest el 
2008, deia que “malgrat la crisi, els pa-
ïsos no es poden oblidar d’incrementar 
la despesa militar”.

Ostres, vés per on: el 2002, el secretari 
general de l’OTAN del moment, George 

Robertson, reclamava increments pres-
supostaris en defensa perquè calia “fer 
front als escenaris com l’11-S”. I l’inefa-
ble Donald Rumsfeld parlava del perill de 
“les armes de destrucció massiva” i urgia 
a arribar al 2 o el 2,5% del PIB.

En fi, es podrien aportar moltes més 
dates, noms i referències.

En tot cas, sembla clar que la canta-
rella que, amb Trump, cal augmentar la 
despesa militar és una excusa, l’excusa 
d’ara, que, depenent del context i del mo-
ment, es fa servir. De fet, un pot sospitar 
que el motiu i la conjuntura no impor-
ten. El missatge, al marge del que passi, 
és sempre el mateix: cal incrementar la 
despesa militar.

Que la indústria militar, així com les 
potències exportadores d’armes, tinguin 
interès en l’augment de la despesa mili-
tar és una cosa. I, per ells, té la seva lò-
gica. Però que la resta s’ho empassi i ho 
difongui no en té. Si de cas, demostra la 
poca autonomia (i valentia) de molts pa-
ïsos que acaben assumint propostes que 
d’entrada no compraven (la mateixa idea 
del 2% o la recent oposició dels països 
de l’OTAN a les negociacions pel desar-
mament nuclear) i, també, l’acceptació 
acrítica de la idea que més seguretat és 
igual a més defensa militar.

I és que, precisament, a tot això, cal-
dria afegir-hi la reflexió imprescindible de 
fons: que la seguretat de les persones i els 
pobles no passa per la despesa militar, les 
guerres, l’armamentisme o els exèrcits, 
sinó més aviat per tot el contrari. I, per 
això, un món segur no es fonamenta en 
l’increment de la despesa militar sinó en 
la seva reducció progressiva i en la trans-
ferència dels recursos econòmics, tècnics 
i humans alliberats cap a la cobertura de 
les autèntiques necessitats humanes (jus-
tícia, llibertat, drets humans) i la preven-
ció de conflictes.�



L’empenta feminista obre 
via dins la indústria musical

Les dones són part del món de la música des que la humanitat 
va començar a fer harmonies. Tot i això, el sistema patriarcal posa 

traves constantment a la seva participació en aquest àmbit
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Que la indústria musical és un món masclista i masculí no és cap 
secret, només s’ha d’analitzar superficialment la programació 
de qualsevol festival de l’Estat espanyol o bé escoltar qualsevol 

cançó a la ràdio per veure que se’ns ven un món heteronormatiu en 
què les relacions romàntiques són idealitzades, un món que és l’em-
brió de la cultura de la violació i els feminicidis.

Tot i això, com en qualsevol altre àmbit, trobem múltiples i diversos 
exemples de resistència. N’hem conegut tres: Ke te Kalles, un grup fe-
minista, autogestionat i llibertari format per Ana Toledo, Elisabet Alor 
Sombra Alor, Sandra Navarro i Irene Vendrell; MYM: Mujeres y música, 
un col·lectiu integrat per Laura Valls, Silvia Valle, Ale Castellano i Vic 
Labadie que busca donar visibilitat a les dones en el món de la música 
a través del seu bloc, i Carmen Zapata, presidenta de l’Associació de 
dones a la indústria musical (MIM) i gerent de l’Associació de sales de 
concerts de Catalunya (ASACC).

Tota la música és política

Així ho sentencien les Ke te Kalles: “Vivim envoltades de música, 
és el que escoltem cada dia […]. I els grups que no tenen lletres polí-

El festival de Música 
Viva de Vic assoleix 

un grau elevat de 
paritat home-dona  

/ PERE MASRAMON

tiques, que entenguin que d’una manera o altra el seu missatge arri-
ba i estan fent política, per bé o per mal”. No ser conscient de tenir 
un discurs no fa que aquest no existeixi, fa que es promocioni una 
realitat que sovint està relacionada amb el que és hegemònic. El món 
de la música està ple d’exemples d’aquesta realitat, des del discurs i 
des de les pràctiques. Cantar sobre una vivència personal pot no ser 
explícitament polític, però és important saber des d’on es fa si l’ob-
jectiu és queixar-se d’una discriminació o reproduir-la. Per posar un 
exemple, una dona que rapeja sobre com fa el que vol amb el seu cos, 
encara que no expliciti que està parlant de feminisme, està transme-
tent un missatge feminista; un home que, en una cançó punk, canta 
“mi novia es una zorra” està promocionant un món masclista. També 
és política el fet que una persona que gestiona programes contracti 
homes o contracti dones. Segons Carmen Zapata: “Si qui està a dalt 
de tot, que és qui contracta, no contracta dones, és perquè no vol. Els 
homes, sovint, contracten homes”.

També s’ha parlat molt de la contradicció que representa que 
una persona com Beyoncé o Madonna, des de la fama i una posició 
econòmica molt benestant, parlin de feminisme. Per les MYM, és 
important remarcar que hi ha molts tipus de feminismes i que s’ha 
de saber des d’on parla la persona, però també opinen que “és 



Malgrat l’aprovació, ara fa 
deu anys, de la llei d’igualtat, 
una norma que contempla 
la paritat home-dona dins 
l’àmbit de les arts i la cultura, 
la realitat no ha canviat gaire
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important perquè el seu discurs pot arribar a moltes joves que sí 
que s’identifiquen amb elles”.

Estem en un moment paradoxal. Per un costat, veiem que –sobretot 
des d’alguns mitjans– es dóna veu a certs discursos misògins, racistes 
o LGBTIfòbics, però, per un altre, els col·lectius afectats s’estan obrint 
espai per combatre aquesta violència amb dents i ungles.

Un entorn ple de violències masclistes

Les dones que participen en aquesta indústria han de viure dis-
criminacions i violències dia rere dia. És rellevant senyalar que, tot i 
que a les escoles de música les dones són majoria, l’escena està molt 
masculinitzada. Segons Zapata, això passa perquè les dones necessi-
ten tenir molta més confiança en si mateixes que els homes per llan-
çar-se a la piscina. Ens explica que, mentre les dones abandonen els 
seus estudis musicals a l’adolescència, els homes comencen a formar 
bandes i a competir per un petit espai on se’ls escolti. Això, segons 
ella, és perquè a les dones se les educa per ser perfectes, mentre que 
als homes se’ls entrena per ser competitius.

Les crítiques de les revistes també són un espai on domina la mi-
sogínia. D’una banda, és poc habitual trobar-hi dones. Les MYM ens 
expliquen una polèmica amb una revista musical mensual, a la qual 
es va acusar de no mostrar cap dona en onze portades. Ells s’excu-
saven dient que n’havien tret una, en una portada compartida amb 
moltíssims homes.

De vegades, però, quan les trobem, ens plantegem si no hagués 
estat millor no haver-ho fet. Per començar, les crítiques cap a les do-
nes sovint són ganivetades, amb clares intencions de desprestigiar i 
humiliar. Quan no és així, trobem que l’article va dirigit cap al físic o 
la posada en escena d’aquestes dones. Juana Gallego, professora de 
la UAB, parla d’aquest fenomen, molt típic als mitjans, en què elles 
[les dones] són i ells fan. Les dones són la reina del swing, una bellesa 
inigualable, en canvi, els homes són descrits pel que fan, cosa que, en 
principi, a les lectores ens hauria d’interessar. Quan llegim un article 
sobre un grup, volem saber si toquen bé o no i sobre què canten o 
quin estil de música fan, no com van vestits o vestides o si són boni-
ques segons uns certs estàndards de bellesa.

Sandra Navarro ens detalla una mala experiència que van viure en 
un lloc on van anar a gravar: consideren que no se les va tractar igual 
que a altres grups que estaven formats per nois, que no els van fer 
prou cas, que no van prestar-los la mateixa atenció, que no van dei-
xar que repetissin les vegades que els hauria agradat, que es va voler 
anar de pressa amb elles... i tot pel fet de ser un grup de noies. “Es 
va desvaloritzar el nostre coneixement, dèiem que no sonava bé i no 
ens feien cas”, afirma Ana Toledo.

També són comunes frases com: “Toques molt bé per ser una tia”, 
que donen a entendre que les dones toquen malament o pitjor que 
els homes. Irene Vendrell, baixista de Ke te Kalles, ens explica que li 
fa molta ràbia quan se li apropen nois a dir-li, sorpresos, que sap to-
car el baix. Ana Toledo ens comenta: “A mi, el que em va passar una 
vegada és que un noi d’un altre grup és va apropar a dir-me: ‘Eh, que 
guay, tocas la bateria’. Sé que m’ho volia dir amb bona intenció, però 
em va fer sentir malament, la gent no s’adona del que diu”.

Zapata afegeix: “Jo sempre he dit que no he viscut masclisme al meu 
entorn, però, ara que estic en un pla més activista, m’adono que no 
era que no ho visqués, sinó que ho passava per alt. He sentit dir besti-
eses com: ‘Tal programadora programa molt bé perquè se n’ha anat 
al llit amb tots els artistes’. En el sentit contrari, això seria impensable 
i, si es donés, seria per enaltir l’home. Ara em nego a tolerar aquestes 
coses, encara que em tractin d’amargada”.

Guanyar visibilitat en un món masculí

Les persones necessitem referents per construir la nostra identitat, 
per això és tan important que les dones guanyin visibilitat dins aquest 
espai cultural que és el món de la música. Les MYM asseguren que 
la falta d’oportunitats es dóna per la falta de referents. És difícil que 
una dona entri a formar part d’aquest món si no hi ha exemples. Les 
MYM ho intenten revertir elaborant un directori perquè, si algun grup 
busca una instrumentista, la pugui trobar. Tot i així, sembla que la mi-

llor alternativa que tenen les dones per visibilitzar-se és formar grups 
entre elles, els grups mixtos estan lluny de ser un exemple d’igualtat.

Fa deu anys de l’aprovació de la llei d’igualtat, una norma que con-
templa la igualtat entre homes i dones dins l’àmbit de les arts i la cul-
tura, concretament a l’article 26. L’apartat C d’aquest article especifica 
que un dels objectius és “promoure la presència equilibrada de dones 
i homes en l’oferta artística i cultural pública”. Tot i això, la realitat no 
ha canviat gaire. Les integrants de MYM consideren que el problema de 
la llei d’igualtat és que no és clara, no especifica com es faran complir 
les normatives. Creuen que els ajuntaments i els governs autonòmics 
haurien de pressionar més els festivals perquè la compleixin.

Carmen Zapata ens explica que, des que van crear l’associació, 



MYM: “Les dones continuem 
sent invisibles, sobretot 
als festivals de música. Els 
programadors s’excusen 
dient que és el que el públic 
vol o que no hi ha dones” 
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molts col·legues s’acosten a ella per demanar-li disculpes per no haver 
pogut programar més dones o per dir-li que han superat els percen-
tatges respecte a altres edicions.

I quina és l’excusa per això? Des de MYM afirmen: “Les dones conti-
nuem sent invisibles, sobretot als festivals de música. Els programadors 
s’excusen dient que és el que el públic vol o que no hi ha dones. Som 
conscients que n’hi ha menys, però no és real que no n’hi hagi. Al nos-
tre bloc, podeu trobar grups de tots els gèneres musicals”. L’Associació 
de dones a la indústria musical també ha topat amb aquesta realitat. 
Els programadors argumenten que no hi ha dones de l’estil que estan 
buscant o que les que hi ha no són prou bones. La realitat és que no 
hi ha voluntat per buscar i canviar la manera de funcionar. Zapata és 
contundent en aquest sentit: “Nosaltres pensem que podria haver-hi 
més dones a totes les programacions. Hi ha molta polèmica sobre la 

idoneïtat de les quotes, però crec que això és perquè s’entén mala-
ment, les quotes existeixen perquè hi ha artistes molt qualificades que 
no entren a les programacions pel fet de ser dones”.

Reivindicar la sororitat

No són poques les persones que estan lluitant perquè el món sigui 
una mica més feminista i sembla que això també s’està notant a l’es-
cena musical, sobretot a la més alternativa.

Les Ke te Kalles ens expliquen que, per a elles, ara mateix, ser un 
grup feminista és un avantatge. Hi ha molt pocs grups de dones i això 
fa que vagin“molt buscades”. Sombra Alor ens comenta: “De vegades 
és per postureo; a última hora, la gent s’adona que han fet un cartell 
només amb grups d’homes i ens truquen a corre-cuita perquè també 
hi hagi dones”.

Amb MYM, també parlem del moviment Riot grrrl: “Va funcionar 
en el seu moment, però també va tenir moltes contradiccions. El punk 
no és l’únic gènere musical que té una història combativa; ara hi ha 
dones molt combatives en molts gèneres. No creiem que hi hagi un 
gènere musical més transgressor que un altre; es transgredeix des de 
dintre del gènere”.

Carmen Zapata ens explica que la seva associació, en general, ha 
estat ben acollida al seu entorn de treball i que està col·laborant amb 
festivals com el Primavera Sound o el Mercat de Música Viva de Vic 
–festival que, per cert, l’any passat va fer una programació molt pa-
ritària. I no només s’està fent un lloc, sinó que ho està fent “a la seva 
manera”. Per les Ke te Kalles, és rellevant parlar del fet que el seu grup 
no només és feminista per les lletres, sinó perquè funciona de manera 
feminista, posant les cures al centre i treballant des de l’horitzontalitat.

Queda clar que no són les úniques que estan repensant el món de 
la música, però és rellevant que les dues entitats amb qui hem parlat 
tinguin projectes similars, que fugin d’un patró competitiu, de ràn-
quings i de visibilitzar el top i intentin donar espai a totes les dones 
que puguin treballant des d’aquest concepte que tant reivindica el 
feminisme, la sororitat.�

Membres del 
grup feminista, 

autogestionat 
i llibertari Ke te 

Kalles 
/ MARTA PÉREZ



El poble veí
Crònica del primer dia

30    EXPRESSIONS

El relat de Santiago Alba Rico

Rarament ens arribaven notícies del poble més proper, que 
vèiem a tocar des de les nostres terres, però que, en realitat, 
estava a una distància infinita, ja que mai no el visitàvem. 
Tampoc ells a nosaltres. Havien aixecat les seves cases allà 
en un temps immemorial de la mateixa manera que no-

saltres les havíem aixecat aquí en un temps immemorial i ni tan sols 
estàvem segurs de pertànyer a la mateixa raça ni de parlar la mateixa 
llengua. Molt de tant en tant, algun viatger que s’aturava al nostre poble 
comparava les nostres terres i les nostres cabres amb el que havia vist 
més amunt i ens descrivia els homes i les dones i fins i tot ens donava 
alguns noms; d’aquesta manera, al llarg dels segles, ens vam anar fami-
liaritzant amb els noms de persones a les quals no coneixíem i de qui 
parlàvem –quan en parlàvem– com si participéssim d’un mateix destí.

Per això vam restar tots en silenci i apinyats vora el foc, sense tor-
nar a casa, la nit que ens vam assabentar que en Pedro, el pastor del 
cabell roig, havia deixat de parlar, de menjar i fins i tot de caminar, 
que s’havia quedat ajagut entre dues pedres completament immòbil 
i que els gossos, després d’ensumar el seu cos, havien arrencat a cór-
rer tot fent udols gemegosos. Ens va afectar molt la notícia i, durant 
anys, no podíem deixar de recordar en Pedro sense acostar-nos els 
uns als altres, instintivament, com si només amb el so del seu nom 
ens sentíssim sols o ens entrés fred.

Ja ho havíem oblidat quan –molt temps després, potser un segle– 
ens vam tornar a trobar estretament units vora el foc, en un món que 
semblava haver engegantit i haver-se poblat de sorolls misteriosos al 
nostre voltant: perquè un quincallaire que va passar pel nostre poble 
ens va explicar que, a la Matilde, la dona del ferrer, li havia passat el 
mateix que a en Pedro. Havia caigut al pou i, quan la van treure –es-
tranyats que no sortís pel seu propi peu–, estava quieta i no responia 
i ni tan sols semblava que sentís les mosques que s’enganxaven als 
seus ulls. Aquesta història ens va tenir obsessionats durant anys i, ca-
da vegada que la recordàvem, ens miràvem com amb sospita, a punt 
de retreure’ns recíprocament una fragilitat invisible, i després ens 
abraçàvem sense saber per què.

malalletra
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Vam estar molt de temps sense rebre notícies del poble més pro-
per fins que, de sobte, en van començar a arribar cada vegada amb 
més freqüència, com si aquest mal estrany fos inseparable del desig 
de parlar i de comunicar-se. Del poble veí, un matí, en va baixar l’Al-
fonso el moliner i ens va explicar, amb una por animal pintada als 
ulls, que els darrers anys, el mateix que els havia passat a en Pedro 
i la Matilde, els havia passat a en Juan, el nàpia, en Mateo, l’amo del 
cavall, i la Ramira, la més bonica del poble; i que, pocs dies abans, 
també li havia passat a en Ramón, el que cantava a les festes: havia 
relliscat i havia caigut des d’un cingle i ja no s’havia mogut. A tots 
ells, els havien traslladat a casa seva i els havien allitat, per donar-los 
temps per despertar-se. Però, pocs dies més tard, havien començat 
a desprendre una olor estranyament dolça, a tornar-se negres i a 
trencar-se en mil bocins i havien hagut –ai– d’enterrar-los per pre-
servar-los dels corbs i els porcs.

Quan l’Alfonso el moliner se’n va anar, ja no vam tornar a tenir 
tranquil·litat; cada vegada més sovint –cada deu o vint anys–, baixava 
algú del poble veí i nosaltres ens reuníem nit rere nit per resar i pro-
tegir-nos d’aquest mal que, sospitàvem sense dir-nos-ho, també podia 
arribar fins a nosaltres des del turó. Sobre els nostres caps, semblava 
que el cel s’havia allunyat i, al fons –ho vèiem per primera vegada!–, 
brillaven uns focs remots, silenciosos i freds, com foradets oberts a 
un altre cel sense límits, que ens feien sentir insegurs i vulnerables. 
La primera que es va quedar completament quieta va ser una de les 
cabres d’en Jonás, l’home que dorm al meu llit. Després, li va tocar 
a en Marcos, el nostre terrissaire, que va proferir el primer crit que 
mai s’havia sentit al nostre poble. Des de llavors, vivim terroritzats, 
veiem coses que abans no vèiem –la diferència entre dues fulles, les 
variacions de la llum, la mala voluntat dels germans– i hem après a 
tallar els troncs dels arbres i a tocar-nos els llavis amb els llavis. No 
sabem qui serà el proper.

A aquest mal, nosaltres l’anomenem Sort. Però els del poble veí, 
que no parlen com nosaltres i no saben pronunciar la s, li posen el 
nom de Mort.�/ LLUÍS RÀFOLS



Desconstruint el sistema 
carcerari

Que el segle XXI si-
gui el que registra 

un creixement planetari 
més elevat pel que fa al 
nombre de persones pre-
ses reflecteix el fracàs de 
les alternatives a la presó. 
Si en general l’augment ha 
estat del 20%, en el cas de 
les dones, la xifra encara 
és més alarmant: un 50%. 
Més enllà del fet quantita-
tiu, la reclusió té efectes 
greus per a la salut física 
i mental, com demostra el 
fet que, a les presons de 
l’Estat espanyol, l’índex 
de suïcidis sigui set vega-
des més alt que en situació 
de llibertat.

Aquest creixement, afe-
git a l’existència d’abusos, 
tortures, malalties greus, 
corrupció corporativa i 
violències entre persones 
preses i entre aquestes i el 
cos funcionarial –en qual-
sevol sistema penitenciari 
que s’analitzi–, ens porta 
a concloure que el proble-
ma no radica a pregun-
tar-nos com podem millo-
rar el nivell de respecte als 
drets humans dins els cen-
tres penitenciaris, ja que 
la presó, en si mateixa, es-
tructuralment, suposa la 
impossibilitat de respec-
tar-los. Aquesta és la con-
clusió a què arriba Iñaki 
Rivera, per qui “la presó 
no pot ser digna ni garan-
tista”. Així ho recull al seu 
nou llibre Descarcelación. 
Principios para una políti-
ca pública de reducción de 
la cárcel (desde un garan-
tismo radical), en què es-
tableix les bases teòriques 
que despullen la institució 

L’univers (secret) de les plantes

Orwell fins al paroxisme

LLIBRE
Descarcelación. 
Principios para una 
política pública de 
reducción de la cárcel
Autoria: Iñaki Rivera
Editorial: Tirant lo Blanch, 
2017
Pàgines: 252

CINEMA
El Círculo
Director i guionista: 
James Ponsoldt
Durada: 110 minuts

LLIBRE
La memoria secreta 

de las hojas
Autoria: Hope Jahren

Editorial: Paidós 
Ibérica, 2017
Pàgines: 336
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Deia Vladímir Nabókov, 
tan bon entomòleg 

com escriptor, que per es-
criure “cal tenir la precisió 
del poeta i la imaginació 
del científic”. La geobiò-
loga Hope Jahren sembla 
posseir ambdues qualitats. 
Filla d’un professor de fí-
sica i d’una professora 
de literatura anglesa, en 
aquestes memòries nar-
ra la seva carrera acadè-
mica –des de la infància 
fins avui– com a directo-
ra d’un grup de recerca tot 
traçant nombrosos paral-
lelismes entre les pregun-
tes científiques que es for-
mula i la seva pròpia vida.

Llavors, sòls i plantes. 
No són paraules que acos-
tumin a contenir grans 
emocions pel comú de 
les persones, però, per a 
Jahren, un descobriment 

T’agradaria ser vigilat 
les vint-i-quatre ho-

res del dia i poder fer el 
mateix amb la resta de la 
gent? Mae Holland (Emma 
Watson), una jove fasci-
nada per les noves tec-
nologies, es troba enmig 
d’aquesta situació quan 
entra a treballar a la com-
panyia The Circle i els seus 
directius la conviden a po-
sar en marxa un sistema 
en què la privadesa, l’ètica 
i la llibertat individual sal-
ten pels aires. Aquest és 
el marc conceptual en el 
qual transcorre el film de 
James Ponsoldt, que, ins-
pirat en l’obra de Dave 
Eggers The Circle, ens si-
tua en la hipòtesi d’un 
món en què tothom pot 
explorar la vida de l’altra 
gent i interactuar-hi amb 

ressenyes

Alejandro Forero | @La_Directa

Guille Peguero | @Guille_Peguero

Àlex Romaguera | @AlexRomaguera
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penitenciària i demostren 
la impossibilitat que sigui 
una institució humana.

Si la presó és estructu-
ralment violenta, què hem 
de fer amb ella i amb la 
gent que hi roman a dins? 
Per a Rivera, seguint el 
fil del que plantejava 
Thomas Mathiesen, l’úni-
ca resposta es fonamenta 
en una estratègia políti-
ca de posar en pràctica 
reformes que millorin la 
vida de les persones pre-
ses, cap enfora, sense le-
gitimar la institució. A par-
tir d’aquesta idea, a la se-
gona part del llibre, pren 
els exemples que ja exis-
teixen a diferents països 
per desenvolupar un pro-
grama basat en el buidat 
progressiu de les presons.

Aquest programa es fo-
calitza en determinades 
problemàtiques –labo-
rals, familiars, de salut o 
psicosocials– que afecten 
les persones criminalitza-
des i s’ha d’aplicar sense 
cap interferència en el 
context disciplinari de la 
pena. Iñaki Rivera consta-
ta que l’única manera de 
lluitar contra la violència 
institucional és a través de 
la negació de la institució 
carcerària i la seva pràcti-
ca reducció.�

després d’anys de treball 
tenaç i moltes hores de si-
lenci pot produir descàrre-
gues electritzants d’eufòria 
i alegria. Històries de cièn-
cia i d’esforç humà. Des de 
com emprar espectrofotò-
metres i isòtops estables 
per determinar la fisiologia 
de plantes que van viure 
milions d’anys enrere fins 
a la seva lluita contra la 
depressió o per mantenir 
el delicat equilibri entre la 
passió científica i les cures 
familiars. Un relat que des-
til·la poèticament una filo-
sofia de vida i de recerca, si 
és que no són la mateixa 
cosa: “Tot principi és la fi 
d’una espera. Cadascú de 
nosaltres disposem d’una 
única oportunitat per és-
ser. Cadascú de nosaltres 
som alhora impossibles i 
inevitables”.�

finalitats lucratives, co-
mercials o de qualsevol 
altra índole.

L a  p e l · l í c u l a  d e 
Ponsoldt evoca l’escena-
ri que George Orwell ha-
via pronosticat a la no-
vel·la de ficció 1984, per 
bé que traspassa tots els 
límits imaginables quan el 
cap pensant de l’empresa, 
Eamon Bailey (Tom Hanks 
a la pantalla), experimen-
ta el sistema TruYou, una 
aplicació que permet tafa-
nejar la vida del veí o del 
polític més poderós del 
món per mitjà del telèfon 
mòbil, l’ordinador portà-
til, la tablet o el retinal. Un 
paisatge invasiu i sense 
control al qual la nostra 
societat sembla predesti-
nada d’aquí un temps no 
massa llunyà.�



Quan vas començar a implicar-te en la recerca 
dels desapareguts durant les dues guerres de 
Txetxènia (1994-1996 i 1999-2009)?
M’hi va portar la pèrdua del germà gran i la desapa-
rició del petit. Era a principis de 1995, quan, a causa 
dels bombardejos, van decidir fugir en cotxe i durant 
el trajecte van ser interceptats. Al gran, el van afusellar; 
al petit, se’l van endur i encara avui no en sabem res. 
Aquesta i altres situacions van fer que, el maig d’aquell 
any, un grup de pares i mares ens trobéssim per inten-
tar determinar quin havia estat el destí dels nostres fa-
miliars. No pensàvem que, 22 anys després, encara els 
estaríem buscant.

Estaven implicats en la resistència txetxena?
Cap d’ells no participava en accions ar-
mades. Feien una vida completament 
normal, com la immensa majoria de les 
18.000 persones que van desaparèixer 
durant les dues etapes del conflicte (tot 
i que el govern txetxè només en reconeix 
8.500). Si tenim en compte que, d’un 
milió d’habitants, Txetxènia va perdre 
300.000 persones a la guerra, 18.000 
de les quals van ser arrestades, vol dir 
que la meitat de les famílies va perdre 
algú. Conec una mare a qui van segrestar-li els tres fills 
i el marit. Com altres, se’ls van endur a la nit per evitar 
testimonis i que els veïns ho impedissin. Sovint em pre-
gunto com pot viure amb aquesta tragèdia a les espatlles.

Fins a quin punt el passat encara afecta la vida de 
la població?
Les famílies continuen patint molt. Sobretot les mares que, 
a més de pujar els fills petits i cobrir-los les necessitats 
bàsiques, han d’investigar la situació del parent desapa-
regut. Moltes de les que he conegut han mort quan els 
seus cossos no han suportat més aquest calvari i les que 
segueixen tenen el cor dèbil i sofreixen dels nervis. És el 
dolor i l’instint maternal, el que resumeix el drama. Cal 
recordar que, a Txetxènia, els funerals duren tres dies i, 
el quart, es tanquen. Però quan et desapareix un famili-
ar, mai no pots tancar el dol. No hi ha tragèdia més gran.

Fins ara, quins resultats heu assolit amb la vostra 
investigació?
No hem trobat cap dels desapareguts. Tan sols a finals 
dels 90 es van exhumar 330 cossos repartits en diverses 
fosses comunes, 147 dels quals es van poder identificar. 
Però el procés no ha continuat perquè les autoritats im-
pedeixen consultar els arxius esgrimint que es tracta de 
documentació confidencial vinculada a activitats terro-
ristes. I els jutjats civils, on hem dipositat les denúncies, 
tampoc no poden exigir-los res.

De les 220 demandes que heu formulat davant el 
Tribunal Europeu dels Drets Humans, quines han 
prosperat?
De moment, n’hem guanyat dotze i n’hi ha 76 que es-

tan a punt per ser admeses. És un procés 
llarg i complex perquè, abans, ha de pas-
sar per totes les instàncies locals i nacio-
nals. Triguem dos anys per preparar-ne 
una i passen entre cinc i set anys fins 
que no arriba la resolució. Pel que fa a 
les dotze guanyades, el tribunal ha con-
demnat Rússia com a responsable de la 
desaparició i l’ha obligat a compensar la 
família amb una quantitat equivalent a 
50.000 euros. També l’ha instat a escla-

rir els casos, per bé que les desaparicions són delictes 
que prescriuen al cap de quinze anys i això fa que la 
majoria ja estiguin arxivats.

Quines altres vies exploreu a fi de visibilitzar la 
vostra lluita?
Treballem amb la Comissió dels Drets Humans de 
l’ONU, l’Alt comissionat del Consell d’Europa i Amnistia 
Internacional. I, a escala regional, ens coordinem amb 
organitzacions com Iniciativa de Justícia Russa, gràcies a 
la qual hem denunciat la pràctica de segrestos per part 
de militars federals i la falta de diligències de les auto-
ritats per investigar les desaparicions. Malauradament, 
la reparació només està suposant compensacions eco-
nòmiques, ja que cap dels responsables dels crims no 
ha estat arrestat ni jutjat. Queda molt per aconseguir 
eradicar la impunitat.�

Fer desaparèixer algú su-
posa un dels pitjors crims 
contra la humanitat. Amb 
la convenció de 2010, les 
Nacions Unides es van com-
prometre a abordar aques-
ta pràctica, que durant les 
últimes dècades s’ha es-
tès especialment a Mèxic, 
Colòmbia, Egipte, Síria i les 
antigues repúbliques so-
viètiques del Daguestan 
i Txetxènia. En aquest dar-
rer país del Caucas, el 
1995, un grup de dones 
amb fills o marits que ha-
vien estat arrestats van 
crear el col·lectiu Mares de 
Txetxènia. Dues de les víc-
times van ser els germans 
de Madina Magomadova, 
l’actual presidenta de l’en-
titat, que a causa del clima 
de terror que practica el 
règim de Ramzan Kadírov, 
designat expressament per 
Vladímir Putin, canvia sovint 
de domicili per evitar pos-
sibles represàlies. Malgrat 
tots els obstacles i el pati-
ment acumulat durant 63 
anys, Magomadova manté la 
difícil tasca de traslladar als 
tribunals europeus els crims 
comesos per l’exèrcit rus, la 
majoria d’ells compilats a 
la sèrie d’informes ‘L’ombra 
dels desapareguts’. 

Van desaparèixer 
18.000 persones 

i, 22 anys després, 
només hem trobat 

330 cossos en 
fosses comunes

“Quan et desapareix 
un familiar, mai no pots 

tancar el dol”
Àlex Romaguera | @AlexRomaguera

Madina 
Magomadova,
presidenta de Mares 
de Txetxènia
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/ HEURA MOLINA
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