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Vicent Almela i Guille Larios | @La_Directa

Comunitat

Més que mil paraules

El passat mes de desembre la ma-
joria de mitjans de comunicació 
obrien les seues capçaleres amb 

informació sobre la vaga de fam que inici-
aven quatre presos polítics de Catalunya 
per demanar un judici just. Molts eren 
els comentaris a les xarxes d’ànims i su-
port, alhora que moltes veus considera-
ven aquesta forma de lluita –la vaga de 
fam– com una eina legítima per reclamar 
els seus drets. Gran part de la societat es 
va assabentar d’aquesta acció de protes-
ta. Ara bé, quantes de vosaltres sabíeu 
que el mateix mes un grup d’una trente-
na de presos i preses socials engegaven la 
seua tercera vaga de fam de 2018? I que 
demanen una cosa tan bàsica com és que 
es respecten els drets humans dins dels 
centres penitenciaris? 

Des de fa gairebé tres anys, un grup 
de persones preses que compleixen 
condemnes en diferents penals de l’Es-
tat espanyol s’estan organitzant i han 
engegat una proposta de lluita col·lec-
tiva amb l’objectiu de visibilitzar i de-
nunciar les constants vulneracions de 
drets fonamentals que pateixen quo-
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tidianament. No coneixeu tampoc els 
alts índexs de mortalitat –64 morts en 
els darrers quatre mesos– per suïcidi 
o sobredosi, les condicions inhumanes 
del règim d’aïllament o la desatenció 
sanitària que pateixen les persones pri-
vades de llibertat? No és estrany. Tan 
sols uns pocs mitjans de comunicació 
n’hem anat informant. 

El tractament que fan la majoria dels 
mitjans de comunicació de massa sobre 
el que passa en aquests espais de reclu-
sió es fonamenta en el populisme pu-
nitiu –justificant l’enduriment del Codi 
Penal a partir de la sobredimensió de 
casos concrets– i dona un protagonisme 
exclusiu al funcionariat de presons per 
parlar sobre les seues condicions labo-
rals. Però, quant es dona la veu a les 
persones preses? I a les seues famílies? 
A la Directa volem assumir el nostre com-
promís informatiu amb aquest sector tan 
oblidat de la societat. La seua veu i el 
seu missatge és el que trobareu en el su-
plement de vuit pàgines “Des de dins”, 
amb una tirada de 8.000 exemplars i que 
encartem amb aquest número. 
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Fa una estranya olor d’ambientador barrejada amb 
suor i moqueta. La inconfusible olor urbana dels 
locals poc ventilats i plens d’homes. Són quarts 

de set de la tarda, som en un saló recreatiu del carrer 
Garcilaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Les ofi-
cines tanquen, la gent surt al carrer i comencen els par-
tits de futbol entre setmana. Des de fora ningú no ho 
diria perquè són llocs hermètics que defugen la mirada 
de qui no hi participa, però el local és ple. Ple en la se-
va majoria d’homes joves aficionats a l’esport que fan 
números i calculen probabilitats abans de ficar diners 
a la màquina d’apostes. Avui, noves marques omplen les 
marquesines d’aquests espais: Sportium, Bet365, BetFair. 
Són les mateixes que omplen els estadis de futbol i les 
samarretes dels ídols.

Anys enrere aquests recreatius de barri tenien un altre 
aspecte. Els temps canvien i amb ells els jocs: si abans 
l’escurabutxaques era la reina dels recreatius, avui ha 
quedat relegada a una segona fila, eclipsada per l’es-
pectacular posada en escena de les apostes esportives, 
que atrauen nova clientela als salons. Les escurabutxa-
ques –amb les seves combinacions de fruites, diamants 
i campanetes, amb la seva hipnòtica seqüència de sons 
i colors– continuen ocupant la major part de l’espai, 
arrenglerades una al costat de l’altra com casetes uni-
familiars en un suburbi metropolità. Però el racó pri-
vilegiat, només entrar al local o al seu bell mig, és ara 
per a les quatre, sis, vuit màquines d’última generació 
que operen les apostes esportives, sota monitors amb 
partits de futbol, de tenis o carreres de llebrers. A les 
pantalles, fileres interminables de xifres i probabilitats 
i milers d’opcions per apostar, tantes com competici-
ons esportives arreu del món. Avui el Barça juga contra 
l’Olimpic de Lió al Camp Nou: la màquina paga 1,20 eu-
ros per cada euro apostat si guanya l’equip local, que és 
clar favorit, 7 euros si empaten i 13 si guanya el visitant. 

Una de les  
múltiples sales 
de joc Sportium 
de Barcelona

Naturalment l’empresa que gestiona les apostes espor-
tives se n’enduu una part; naturalment l’empresa mai 
no perd. El resultat del partit pot sorprendre tothom 
i anar contra tota probabilitat, però per la casa d’apos-
tes és sempre un negoci rodó. 

Comparades amb l’alienació individual de les escu-
rabutxaques, les apostes esportives permeten la socia-
bilitat dels jugadors, que seuen als tamborets amb un 
cafè o una cervesa i comenten entre ells, més que els 
partits, la rendibilitat de la seva jugada, el que van per-
dre o guanyar la setmana passada i la millor aposta 
a la Bundesliga. És confús: no queda clar si les apostes 
són una excusa per seguir els esports que els agraden 
o si els esports són una excusa per apostar el salari. En 
qualsevol cas, allà hi són, amb regularitat, els mateixos 
jugadors de sempre. 

L’alarma del nombre d’establiments
Fora, als titulars de molts mitjans, l’alarma ha començat 
a créixer. Es parla àmpliament de l’expansió de les cases 
d’apostes com una plaga que destrossa economies i vides, 
desola els barris obrers i extermina el petit comerç. Però 
el que és cert per un territori no ho és tant per un altre, 
ja que les competències del joc, i per tant la regulació 
d’aquests espais, estan descentralitzades. Així, el focus 
principal quan es parla de l’auge d’aquests establiments 
és a Madrid. Com informava El Salto fa un any i mig, el 
govern regional, avantguarda de la liberalització econòmi-
ca en molts aspectes, va regular el sector amb un decret 
l’any 2006 que no posa gairebé cap limitació a aquest 
negoci. Si el 2008 hi havia només 84 locals d’apostes, 
a finals de 2016 n’hi havia 485. A Catalunya, tanmateix, 
el joc presencial està contingut, és a dir, que per llei no 
poden haver-hi més locals dels que ja hi ha. No ha crescut 
la presència de salons recreatius als barris, senzillament 
perquè la llei ho impedeix. 
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L’APOSTA EN LÍNIA 
I ESPORTIVA  
FA CRÉIXER EL 
NEGOCI DEL JOC
L’èxit d’un model de negoci fins ara només implantat en països 
anglosaxons i que infla beneficis operant des de paradisos fiscals, 
encén les alarmes sobre l’impacte entre la gent jove a casa nostra 

Adrián Crespo | @crespix
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Les apostes són 
l’excusa per seguir 
els esports que 
els agraden o els 
esports són l’excusa 
per apostar el salari 
 
A Catalunya, el joc 
presencial està 
contingut, és a dir, 
que per llei no pot 
haver-hi més locals 
dels que ja hi ha

A mig camí entre les mesures proteccionistes de 
Catalunya i la despreocupació total de Madrid, hi ha 
la realitat de dos altres territoris dels Països Catalans. 
En efecte, l’augment de salons de joc als seus carrers 
i l’alarma social generada han fet que els dos governs 
de centreesquerra a les Illes i al País Valencià hi hagin 
volgut intervenir. A les Illes, un reglament de 2017 limi-
ta la implantació dels locals d’apostes esportives i ho 
fa imposant una distància mínima de cent metres res-
pecte d’instal·lacions freqüentades per menors d’edat, 
com escoles, pisos d’acollida o parcs públics. Tampoc 
poden haver-hi dues sales de joc en un radi de 250 me-
tres, excepte a la ciutat de Palma, on el radi s’amplia 
fins als 500. A València, el govern del Botànic, pendent 
encara de la seva llei del joc, ha aprovat recentment un 
reglament que fixa en 700 metres la distància mínima 
entre salons. L’anterior reglament, de 2015, establia una 
distància de 800, però va ser impugnat per l’Audiència 
Nacional espanyola, que donava així la raó a una em-
presa del sector. Segons el tribunal, l’executiu no va 
justificar prou aquesta restricció a l’activitat mercantil, 
per la qual cosa han hagut d’aprovar-ne un de nou. En 
qualsevol cas, com veiem, l’eina que han trobat les admi-
nistracions en els darrers anys per evitar la proliferació 
eixelebrada d’aquests espais és o bé la contingentació 
o bé l’establiment d’unes distàncies mínimes. 

Fulgurant ascens de l’aposta esportiva i el joc en línia
Més enllà de la presència d’aquests salons als carrers 
dels nostres barris, cal donar una ullada a les dades del 
sector. El joc creix, i ho fa de forma sostinguda des de 
2014. Segons l’anuari que elaboren la Universitat Carlos 
III de Madrid i l’empresa Codere, en el període 2014-
2017 les xifres de joc real (és a dir, la quantitat jugada, 
descomptant els premis) ha crescut un impressionant 
19,1%. L’informe recorda, però, que les xifres encara 

estan per sota dels resultats previs a la crisi: l’any 2017 
a l’Estat espanyol es va jugar un 12,3% menys que el 
2008. En nombres absoluts vol dir que mentre que el 
2008 es van jugar més de 10.775 milions d’euros, el 2017 
van ser 9.408 milions. L’anuari ho compara de forma 
més o menys afortunada amb el comportament d’altres 
sectors productius, i posa l’exemple de la moda, que 
també ha experimentat un creixement sostingut des 
de fa cinc anys, malgrat les diferències abans del crac 
de 2007. En qualsevol cas, aquestes xifres espaterrants 
suposen que el joc representa vora el 0,9% del PIB a l’Es-
tat espanyol. No oblidem que la Grossa de Nadal aplega 
a jugar cada any 24 milions de persones. 

Tanmateix, i malgrat que la loteria continuï desfer-
mant el furor de les masses el 22 de desembre, els pa-
trons de consum i apostes estan en procés de canvi 
radical. I aquí, les apostes esportives i la possibilitat de 
jugar en línia tenen un paper protagonista. Les dades de 
l’anuari deixen palès que el joc virtual creix de forma 
molt més pronunciada que el presencial, i que de tots 
els jocs són les apostes esportives les més afavorides 
pels gustos del mercat (15,7% de creixement en el darrer 
any estudiat, el 2017). Els salons de joc van créixer un 
15,9% però, de fet, l’anuari ho atribueix al mateix impuls 
de les apostes esportives que aquests establiments han 
hagut d’introduir per no perdre mercat. 

Tot comença, com tantes altres conductes que ara 
tenim ben interioritzades, amb la possibilitat de fer vir-
tual allò que no era possible fer de forma presencial. Fa 
quinze anys, a l’Estat espanyol poca gent sabia què era 
una aposta esportiva, més enllà de la tradicional traves-
sa de la Lliga i potser només amb l’excepció d’Euskal 
Herria, on sempre hi ha hagut tirada per les apostes 
d’esports amb tradició arrelada com la pilota o l’aizko-
laritza –la talla de troncs. Però, malgrat tot, l’afició més 
pionera cerca noves possibilitats a internet i comença 
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a jugar en cases d’apostes estrangeres que no tenen 
cap presència en el nostre territori. Així és com, a poc 
a poc, aquestes marques amb bons resultats en altres 
països d’Europa comencen a introduir-se, tot i que de 
forma marginal, a l’Estat espanyol. L’any 2004 el Betis 
esdevé el primer club de futbol de la Lliga a acceptar el 
patrocini d’una casa d’apostes, en aquest cas l’anglesa 
Globet, que ja no opera a l’Estat espanyol. La tempora-
da 2007-2008, l’austríaca Bwin, que fins feia un any es 
deia Betandwin, fa un pas més, aquest cop de gegant: 
compra el patrocini del Reial Madrid i estampa la seva 
marca a la samarreta del club blanc, un monstre global 
amb un mercat que no es limita a les fronteres espa-
nyoles. Sorprenentment, això passa quatre anys abans 
que s’aprovi la llei del joc en línia. Si bé és habitual que 
la legislació vagi a rebuf del canvi social, no ho és tant 
que hi hagi acords milionaris entre empreses amb la 
projecció pública dels clubs de primera divisió i actors 
que no operen de forma legal. 

Des d’aquesta regularització, que segons l’Associació 
Espanyola de Joc Digital el sector reclamava amb insis-
tència, el mercat de les apostes esportives ha crescut 
anualment a un ritme frenètic del 20% i les xifres de joc 
real s’han multiplicat per 2,5 en sis anys. El model de 
negoci dels grans clubs de futbol, que inclou la venda 
dels seus drets d’imatge a xifres milionàries, ha posat 
al centre de les pantalles les marques de cases d’apos-
tes, i totes, des de les més grans fins a les més petites, 
tenen la seva part del pastís futbolístic. Així, avui dia, 
Codere patrocina el Reial Madrid; BetFair, el Barça i el 
Sevilla; Bwin, l’Atlètic de Madrid i el València; Bet365, 
fins a deu clubs de primera divisió, entre els quals es 
troben l’Espanyol o l’Atlètic de Bilbao, i Sportium, del 
grup Cirsa, patrocina la Lliga. Avui, gràcies a la imatge 
de futbolistes i estrelles de la televisió i a la presència 
constant de l’esport als mitjans, les sales d’apostes gau-
deixen d’una respectabilitat difícil d’imaginar només 
cinc anys enrere. 

Nouvinguts d’Anglaterra
Els primers anys de la primera dècada dels 2000, els 
operadors tradicionals del joc somreien amb suficièn-
cia des de les taules dels seus consells d’administració 
i les seves reunions patronals. Això d’apostar per in-
ternet serà una moda, la gent no posarà el seu número 
de targeta ves a saber on per fer una tirada de ruleta. 
Tampoc la legislació encara no en feia cas. Coses bri-
tàniques, devien pensar. A mesura que passaven els 
anys i el greuge començava a albirar-se, els amos del joc 
es van adonar que allò era competència deslleial, que 
aquelles societats vingudes de fora ni pagaven impos-
tos ni se sotmetien al control públic que ells havien de 
suportar des de l’aprovació de la llei del joc l’any 1977. 
Amb la seva ascendència sobre qui havia de legislar, van 
pressionar tot el que van poder perquè s’aprovés una 
llei del joc en línia que posés fi a aquella suposada de-
sigualtat. Suposada perquè, malgrat tot, el volum de 
diners que es movia i es mou en l’entorn digital no es 
pot comparar encara ara amb les xifres exorbitades que 
factura el joc tradicional. 

Quan finalment es va aprovar la llei, els amos de les 
escurabutxaques i els casinos es van haver d’afanyar 

–sorprenentment encara amb els deures per fer, amb 
massa anys al damunt i la suor al front– per posar en 
funcionament les seves pròpies plataformes de joc en 
línia i competir amb els joves operadors digitals. La llei 
del joc havia d’evitar la competència deslleial, però el 
que feia era posar un marc legal que algunes d’aquelles 
noves empreses en part agraïen perquè les legitimava 
davant d’un públic de masses. 

Qui són els vells i qui són els joves en aquesta dis-
puta que encara dura, un cop els vells han intentat fer 
un lífting al seu model de negoci? Entre els operadors 
del joc tradicional, per una banda, tenim els dos grans 
grups de les escurabutxaques, Codere i Cirsa, que ja 
duien anys diversificant el seu negoci amb l’adquisició 
de casinos, bingos i hipòdroms. Avui estan en mans 
de fons d’inversió nord-americans. Un tercer grup de-
dicat als salons recreatius i les escurabutxaques, però 
un esglaó per sota dels dos monstres estatals, seria el 

nom. Per altra banda, hi ha els grups empresarials que 
exploten els diferents casinos arreu dels Països Catalans 
i l’Estat espanyol. Destaquen el grup Peralada a Catalunya, 
dels Suqué Mateu; el Grup Casino Gran Madrid, encara 
presidit pel fill del fundador, Ángel Escolano, o el grup 
Acrismatic, de la família valenciana Álamo Cristescu, 
que opera tres sales a Alacant. Els dos primers grups 

GLOSSARI
ESTABLIMENTS 
(de joc presencial)

CASINOS
Són establiments on es pot jugar a 
molts jocs d’atzar diferents, la majoria 
dels quals només poden trobar-se 
allà. El blackjack, la ruleta, els daus 
o el pòquer són jocs exclusius dels 
casinos, és a dir, que no poden ser 
jugats enlloc més. A banda, aquests 
establiments acostumen a comptar 
amb restaurants i sales de festa, 
també amb un cert aire glamurós 
potser vinculat a la seva tradició però 
també als límits d’aposta permesos, 
en general més alts que a la resta 
d’establiments. El nombre de casinos 
està molt limitat i les llicències 
s’atorguen amb comptagotes. A 
Catalunya, per exemple, només n’hi 
ha quatre, operats per dues empreses 
diferents. Al País Valencià, un per 
província. A les Balears, un per illa. 

SALONS RECREATIUS  
O SALONS DE JOC
Locals destinats a les màquines de 
tipus B, popularment conegudes 
com a escurabutxaques. En els 
darrers temps han donat pas també 
a les màquines d’apostes. L’any 2017 
n’hi havia un total de 626 als Països 
Catalans: 127 a Catalunya, 149 a les 
Illes i 350 al País Valencià. 

CASES D’APOSTES  
O SALES D’APOSTES 
Establiments destinats preferentment 
a les apostes esportives, amb 
màquines d’apostes i televisors des 
d’on veure els resultats dels partits i les 
curses. Són molt recents i venen de la 
mà de l’auge d’aquest tipus de joc.

BINGOS 
Locals on es juga al bingo. Malgrat 
això, per tal d’atenuar el declivi 
d’aquest joc, en la majoria hi trobem 
escurabutxaques o màquines d’apostes 
esportives. La meitat dels bingos estan 
en mans d’empreses amb menys de tres 
sales i l’altra meitat de grans cadenes 
com Cirsa, Orenes o Golden Bingo.

HIPÒDROMS I CANÒDROMS 
Espais on s’aposta (o s’apostava) 
sobre carreres de cavalls i llebrers, 
respectivament. A l’Estat espanyol 
només queden cinc hipòdroms on 
es pot apostar i només un d’ells es 
troba als Països Catalans, a Palma. 
De canòdroms, en canvi, no en 
queda cap. El darrer a tancar va ser el 
Meridiana, a Barcelona, l’any 2006. 

TIPUS DE JOC 
(presencial o virtual)

En tots els casos, l’administració 
delimita les regles dels jocs i estableix 
els premis mínims que cada operador 
ha de pagar. 

APOSTES ESPORTIVES 
Joc on s’aposta al resultat d’un partit 
o competició esportiva. Es juga contra 
la sala d’apostes, que és la que ofereix 
la quota de premi en funció de les 
probabilitats. 

JOCS DE CASINO 
Blackjack, ruleta, daus, pòquer. Són 
jocs exclusius d’aquest espai. 

MÀQUINES DE TIPUS B O 
ESCURABUTXAQUES
Màquines que a canvi del preu de la 
partida donen un premi eventualment, 
en funció del programa de joc. 
Les màquines de tipus A són les 
recreatives que no donen diners com a 
premi (les conegudes com a màquina 
del milió o pinball, per exemple).

grup Luckia, líder a Galícia i encara de propietat fami-
liar: n’és l’amo José González Fuentes, que als anys 80 
va fundar Egasa. Tots tres grups competeixen avui amb 
les grans empreses europees d’apostes esportives, amb 
les seves pròpies marques dedicades a aquest producte: 
Cirsa posseeix Sportium, constituïda l’any 2007, mentre 
que Codere i Luckia operen les apostes amb el mateix 

Des de la seva 
regulació les 
apostes esportives 
han crescut a un 
ritme frenètic del 
20% anual  
 
Gràcies a la imatge 
de futbolistes 
i estrelles de la 
televisió les sales 
d’apostes gaudeixen 
de respectabilitat
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DISTRIBUCIÓ DEL JOC SEGONS LA TIPOLOGIA EL 2017

Establiments (casinos, bingos, màquines B, cases d’apostes i hipòdroms)
Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat

ONCE
Jocs en línia

Loteries no autoritzades
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

48,12 %
34,64 %
10,37 %
6,12 %
0,39 %
0,34 %

PRINCIPALS EMPRESES DEL SECTOR DEL JOC A L’ESTAT ESPANYOL

EVOLUCIÓ DEL JOC A L’ESTAT ESPANYOL

PATROCINADORS A LA PRIMERA DIVISIÓ ESPANYOLA

0 €

2.000 M€

4.000 M€

6.000 M€

8.000 M€

10.000 M€

12.000 M€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10732 M€ 10161,7 M€ 9395 M€ 9023,04 M€ 8699,34 M€ 8269,78 M€ 7824,43 M€ 8636,22 M€ 8797,9 M€ 9382,24 M€
2,7% online1,3% online 3,2% online 3,6% online 5% online 6,1% online
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Al primer lloc del 
rànquing de les 
sales de joc hi ha 
la britànica Bet365 
que traslladarà la seu 
fiscal a Malta 
 
La marca líder en jocs 
de casino a l’Estat 
espanyol és 888, dins 
del grup israelià 888 
Holdings, amb seu 
central a Gibraltar

van aconseguir la llicència de la Direcció General 
d’Ordenació del Joc, depenent del Ministeri espanyol 
d’Hisenda, per operar sales virtuals. 

Nombroses seus radicades a Gibraltar
Entre la cinquantena d’operadors de sales de joc en 
línia, fonts del sector ens en destaquen cinc. Tot i que 
les dades econòmiques són difícils de conèixer al detall, 
són les cinc sales preponderants al mercat. En primer 
lloc, reina de les apostes esportives, destaca Bet365. 
És una empresa familiar fundada l’any 2000 en una 
petita ciutat del Regne Unit per Denise Coates i el seu 
germà. El pare posseïa una casa d’apostes presencial 
que van aportar com a garantia per demanar un prés-
tec de 15 milions de lliures esterlines i fundar l’empresa 
digital. L’any 2018, Denise Coates es va assignar un sou 
de 280 milions de dòlars, que la va convertir –no sen-
se polèmica perquè va ser acusada d’adjudicar-se una 
retribució excessiva– en una de les directives més ben 
pagades al Regne Unit. També és, en conseqüència, una 
de les dones més riques del món. El seu germà Peter, 
afiliat del Labour, ha donat milers de lliures al partit, 
i un d’aquests pagaments va coincidir, segons va publi-
car el Daily Mail, amb la relaxació de les normes que 
regulen el joc i la publicitat al Regne Unit. La seva seu 
central continua a Stoke-on-Trent, malgrat que tam-
bé tenen una seu offshore a Gibraltar, des d’on operen 
la majoria d’empreses de joc en línia. Ara es mudarà 
a Malta per evitar els efectes del Brexit. La seu per ope-
rar a l’Estat espanyol, amb el nom de Hillside España 
Leisure SA, és a Madrid. 

En segon lloc, la marca líder en jocs de casino a l’Es-
tat espanyol és 888, dins del grup israelià 888 Holdings, 
amb seu central a Gibraltar i fundada l’any 1997 per Avi 
i Aaron Shaked i Shay i Ron Ben-Yitzhak, dues parelles 
de germans. La majoria de la plantilla de l’empresa –que 
cotitza a la borsa de Londres– treballa també des d’Isra-
el i el seu actual conseller delegat és Itai Pazner. L’Estat 
espanyol és el segon mercat més important per aques-
ta companyia, que opera amb domicili fiscal a Madrid 
amb el nom 888 Spain PLC. L’any passat va facturar-hi 
68 milions de dòlars i suposa el 13% del total de la seva 
activitat. Les agressives campanyes de màrqueting hi 
han tingut un paper cabdal. 

Pel que fa al pòquer, l’empresa líder segueix sent 
Pokerstars, que acapara el 85% del sector en aquest 
producte. A l’Estat espanyol l’opera TSG Interactive PLC, 
que té la seu a Malta. La corporació propietària de la 

En un fragment de la seva novel-
la La vida en l’abisme, l’escriptor 
Ferran Torrent, veterà jugador va-

lencià, s’explicava així: “No pots exposar 
en un paràgraf, en una pàgina, el per-
què de la fal·lera pel joc. [...] En el fons, 
potser és molt simple i ens entestem 
a trobar la lògica en un oci mil·lenari. 
Si pensadors d’alçada no han sabut in-
terpretar-ho és que el joc, en si mateix, 
du la resposta implícita”. 

No són només els diners, no és només 
l’emoció de treure el cap a l’abisme. És el 
joc pel joc. I en cada època les tendències 
canvien i amb elles els perfils de les per-
sones que juguen. Als salons recreatius ha 
canviat el protagonisme de les màquines; 
però també les persones que els freqüen-
ten. Hom espera trobar-hi homes prop de 
la cinquantena o jubilats avorrits de no 
fer res durant el dia, però el cert és que 
la gran majoria de jugadors allà dins avui 
volten els vint anys. Francesc Perendreu, 
president de l’Associació Catalana d’Ad-
diccions Socials (ACENCAS) i membre del 
Consell Assessor de Joc Responsable del 
Ministeri espanyol d’Hisenda, ens explica 
que als anys 70 i 80, a les beceroles dels 
jocs d’atzar a l’Estat espanyol, la mitja-
na d’edat estava entre els 45 i els 55 anys, 
i que un dels trets distintius de l’actual 
problemàtica del joc és la disminució ra-
dical de la mitjana d’edat. Efectivament, 
avui el jugador té entre 25 i 35 anys i gau-
deix de més poder adquisitiu. 

A. C. | @crespix

marca és The Stars Group, amb seu a Toronto i a l’Illa 
de Malta, paradís fiscal des d’on controla el negoci en 
línia des dels seus origens. 

Per darrere d’aquestes, però també amb resultats 
destacables al mercat espanyol, hi ha Bwin i William 
Hill. La primera és una empresa austríaca, fundada el 
1997 i pionera en el sector. Ara està en mans del grup GVC 
Holdings PLC, que posseeix moltes marques del sector 
i també té la seu a l’illa de Man. A l’Estat espanyol va acon-
seguir la llicència per operar amb el nom Electraworks 
Malta PLC. Fundada l’any 1934 a Londres, William Hill és 
la més veterana de totes, més fins i tot que les empreses 
del joc tradicional, però arriba al nostre context només 
amb l’auge de l’aposta electrònica. La seva presència als 
carrers del Regne Unit, amb sales d’apostes a tot arreu, 
estava perfectament consolidada, fins al punt que va ar-
ribar a tenir el seu propi canal de televisió i encara ara 
ofereix contingut audiovisual del món del joc. Com gai-
rebé totes les seves competidores, l’any 2009 va moure 
la seva branca de joc en línia a Gibraltar, amb un domicili 
a efectes de notificacions a Madrid. 

Com veiem, la majoria d’aquestes empreses són angle-
ses i totes tenen seus a llocs com Malta, Gibraltar o l’illa 

de Man. La tradició d’apostes al Regne Unit explica la seva 
procedència i implantació, les característiques pròpies 
del negoci virtual i la facilitat amb què poden operar des 
de paradisos fiscals. Segons dades de la consultora H2 
Capital, el 2017 les prop de 17.000 empreses establertes 
a Gibraltar controlaven un 60% del mercat global del joc 
en línia. Potser per això, i amb l’ombra del Brexit com 
a oportunitat, els governs del PP a Ceuta i Melilla han 
volgut atraure aquestes empreses oferint-los avantatges 
fiscals que reduiran la càrrega impositiva del 25% al 10%. 

Menció a banda en tot aquest panorama de velles 
i noves empreses en el sector privat del joc mereixen les 
empreses públiques, que encara mantenen una posició 
preeminent gràcies al seu joc privilegiat: el de les loteri-
es. Si el total de joc real l’any 2017 era de 9.408 milions 
d’euros, la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat 
(SELAE) en facturava 3.230, és a dir, un descomunal 34,3%. 
L’ONCE, com a empresa semipública, en va facturar 980, 
és a dir, un 10,4%. A Catalunya, a més, té un paper relle-
vant l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, depenent de la 
Conselleria d’Economia i Hisenda, que comercialitza lo-
teries (la Grossa), els rasques o màquines de joc de bingo 
amb la col·laboració de Novomatic i Cirsa.�

EL NOU PERFIL, JOVE I POC PROTEGIT
Associacions i administracions públiques treballen per evitar la ludopatia regulant la publicitat 
que es dirigeix a una tipologia de persona cada cop més jove i que utilitza referents del món de l’esport
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Presentació l’any 
2009 del patrocini de 

Bwin al Reial Madrid

L’any 2017, les 
17.000 empreses 
amb seu a Gibraltar 
controlaven un 60% 
del mercat global 
del joc en línia 
 
Els governs del 
PP a Ceuta i 
Melilla han volgut 
atraure aquestes 
empreses oferint-los 
avantatges fiscals

Els anuncis de joc 
representen un 

percentatge d’un 
20% de la publicitat 
durant un partit de 
futbol i un 45% en 
la retransmissió 

per ràdio

Segons el Ministeri 
d’Hisenda, l’edat 

mitjana d’iniciació 
de les persones 
amb problemes 
relacionats amb 
la conducta del 

joc és de 21 anys

Segons un informe publicat l’any 2017 
per la Direcció General d’Ordenació del 
Joc, depenent del Ministeri espanyol d’Hi-
senda, que analitza el comportament pa-
tològic, l’edat mitjana d’iniciació de les 
persones amb problemes relacionats 
amb la conducta del joc és de 21 anys, 
i prop del 36% de les persones partici-
pants en l’estudi informa haver començat 
a jugar abans dels 18 anys. 
El mateix informe explica 
que en el sector més jove, 
el que va dels 18 als 35 anys, 
el tipus de joc preferit no 
són ni les màquines recre-
atives amb premi ni les lo-
teries, sinó les apostes es-
portives en línia. 

No és fàcil de dir si en 
els darrers anys ha crescut 
la ludopatia, perquè el fet 
que creixi el registre de 
persones en teràpia o que més gent per-
cebi la seva relació amb el joc com a pa-
tològica pot ser fins i tot un bon senyal: 
senyal que hi ha un major reconeixement 
del problema. Perendreu ens explica que 
fa 30 anys s’interpretava la ludopatia en 
clau de vici, no de malaltia. Però el que 
sí que és objectivable és el risc que su-
posen els nous jocs respecte dels antics, 
l’entorn virtual respecte del presencial: 
si per patir ludopatia amb les escurabut-
xaques, els casinos o els bingos calen de 
6 a 10 anys, des que es comença amb 
el joc digital només en calen 2. Això té 
a veure, com és senzill de copsar, amb la 
possibilitat de jugar 24 hores al dia i 365 
dies a l’any, i sense neces-
sitat de disposar d’efectiu: 
només amb un número de 
targeta de crèdit amb què 
reposar els diners perduts 
a l’instant. 

Un altre dels problemes 
de les apostes esportives, 
segons Perendreu, és la 
fantasia de control i pro-
fessionalitat: tots els juga-
dors entenen o volen en-
tendre d’esports i raciona-
litzen unes apostes el resultat de les quals 
no depenen d’ells. Aposten contra una 
sala d’apostes que per definició sempre 
guanya i, al final, el jugador, per molt que 
conegui l’esport sobre el qual juga, acaba 
perdent. D’altra banda, és habitual que 
la necessitat de més emoció i més risc 
empenyi a fer apostes de més risc, més 
elevades i d’esports o competicions –com 
les carreres de llebrers o de cavalls– de 
les quals el coneixement és molt menor. 
És fàcil, a més, acabar apostant en sales 
de poca fiabilitat que curses que ni tan 
sols es pot saber del cert que siguin reals. 

EL NOU PERFIL, JOVE I POC PROTEGIT
Associacions i administracions públiques treballen per evitar la ludopatia regulant la publicitat 
que es dirigeix a una tipologia de persona cada cop més jove i que utilitza referents del món de l’esport

Però on està el vertader cavall de ba-
talla en la lluita contra la ludopatia és 
en la publicitat: encara manca una re-
gulació que posi límits a l’activitat de les 
sales de joc en línia, a diferència del joc 
presencial, que està ben regulat des de 
l’any 1979. Perendreu ens explica que 
al Consell Assessor de Joc Responsable 
no hi ha manera d’acordar un decret 

que ho reguli degut a 
les pressions d’aquestes 
empreses. Avui en dia, 
i gràcies a les insercions 
a tot tipus de programa es-
portiu, podem veure pu-
blicitat de cases d’apostes 
a qualsevol hora, també 
a les de màxima protecció 
infantil. Són els mateixos 
personatges famosos que 
posen la veu i fins i tot la 
cara en aquestes campa-

nyes. O el que és pitjor, els mateixos ju-
gadors: ídols de masses globals. 

Des de la patronal del joc en línia 
Jdigital, el seu president, Mikel López de 
la Torre, ens diu que ja existeix una regu-
lació, els mecanismes d’autocontrol dels 
quals es doten aquestes mateixes empre-
ses. Però rebutgen que la qüestió neces-
siti un “desenvolupament normatiu més 
gran”, és a dir, que l’administració públi-
ca hi intervingui. Mentrestant, el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ja 
ha reclamat la prohibició dels anuncis 
de joc en línia en horari protegit, és 
a dir, de sis del matí a deu de la nit. Posa 
especial èmfasi en les retransmissions 

esportives, en les quals els 
anuncis de joc represen-
ten un percentatge eleva-
díssim: fins a un 20% de la 
publicitat durant un partit 
de futbol i un 45% en la re-
transmissió per ràdio. El 
CAC també demana que 
desapareguin les imatges 
de famosos en aquest ti-
pus d’anuncis i conside-
ra que la retransmissió 
i la publicitat d’apostes no 

haurien de ser fetes per les mateixes per-
sones, ja que pot causar confusió entre la 
comunicació comercial i l’esdeveniment 
esportiu en si. Un exemple de publici-
tat agressiva és la campanya que 888 va 
emetre l’any passat amb el presentador 
Carlos Sobera com a protagonista, on 
s’impel·lia l’audiència a apostar, a jugar, 
fins i tot a patir, amb imperatius repetits 
tres cops, amb insistència martellejant. 
Perendreu destaca també que cal limi-
tar les ofertes i els bonus de benvinguda, 
que suposen una forma d’acció comer-
cial “massa agressiva”.�
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LA GUERRA 
DELS GERMANS 

CAMBRERS
Les dues grans empreses del joc presencial, Codere i Cirsa, 

tenen uns orígens similars: els germans Franco Muñoz 
de Torrejón de Ardoz i els Lao Hernández de Terrassa

A. C. | @crespix

Arriben els anys 70. Estem a les acaballes del 
franquisme i moltes coses han de canviar, però 
la gent encara no ho sap. A Torrejón de Ardoz 

i a Terrassa, amb 600 quilòmetres de distància de pel 
mig, dues parelles de germans, cambrers tots quatre, 
tenen idees similars. A la barra de molts bars de l’èpo-
ca, quan encara no s’havia legalitzat el joc, hi havia una 
copa enorme amb centenars de butlletes que la cliente-
la podia comprar mentre es bevia els quintos i mirava 
el partit. Algunes venien buides, d’altres amb premi. 
Aquesta rifa senzilla, rudimentària i sovint tramposa 
(només calia tornar a omplir la copa de butlletes quan 
el premi encara no havia sortit per eternitzar el paga-
ment del premi gros) era una font d’ingressos òptima 
per als amos. Paral·lelament, a Torrejón, el bar s’om-
ple de nord-americans de la base aèria que van a jugar 
al pinball, una maquineta que no donava diners però 
que atreia l’atenció amb les seves llumetes i sorollets. 

Per una cosa o per una altra, a Madrid, els germans 
Franco Muñoz, i a Catalunya, els Lao Hernández, in-
tueixen que hi ha una manera més moderna i eficient 
que la copa d’aprofitar la fal·lera pel joc dels seus par-
roquians. I cada parella de germans per la seva banda 
comença a fer-s’ho venir bé per introduir un nou pro-
ducte al mercat espanyol: la màquina escurabutxaques. 
Extreballadors d’una d’aquestes empreses ens diuen 
que les primeres les van portar de la Xina, les desmun-
taven per entendre’n el funcionament i les copiaven. 
I comencen a distribuir-les. 

Abans de la legalització de l’any 1977 i del posterior 
reglament, el negoci era increïblement lucratiu per-
què no estava subjecte a cap mena de norma pel que 
fa al retorn de premis. Però alhora i per això mateix 
esdevenia fins i tot perillós. Un dels germans Franco, 
boxador a la joventut, conservava cicatrius vinculades 
a l’origen turbulent dels seus negocis amb l’orgull del 
milionari vingut de l’inframon. L’any 1980, ja aprovat 
el desenvolupament normatiu que regulava aquestes 

Un dels germans 
Franco, boxador a la 
joventut, conservava 
cicatrius vinculades 
a l’origen turbulent 
dels seus negocis  
 
Els dos grups 
empresarials donen 
feina a 10.000 
persones i operen 
milers de màquines 
arreu del globus

jar-se el fang de les sabates. Els Lao han muntat Cirsa, 
Compañía Internacional del Recreativo SA, i els Franco 
casen una de les seves filles amb José Antonio Martínez 
Sampedro i neix Codere, l’empresa familiar que es dedi-
carà a distribuir i explotar les màquines que Recreativos 
Franco fabrica. El negoci vertader està en l’explotació 
de les escurabutxaques, i Codere i Cirsa comencen 
a imposar-se al mercat. S’ofereixen a gestionar les mà-
quines a aquelles petites empreses que n’explotaven 
tres o quatre a uns pocs bars, i amb el temps acabarien 
acaparant entre les dues gairebé la totalitat del mercat. 
Encara avui, malgrat tot, queden alguns petits negocis 
que en tenen prou amb el seu grapat d’escurabutxaques 
per arribar còmodament a final de mes. 

Les dues grans també incorporen els salons recrea-
tius, que omplen amb les seves màquines després de 
signar contractes d’explotació amb petit empresariat 
que regenta locals. Gairebé no han de fer res: oferir 
l’espai, mantenir-lo i cobrar el percentatge acordat mes 
rere mes. Les escurabutxaques són cosa de Cirsa i de 
Codere, però tenen molt pocs locals en propietat. A co-
mençaments del segle XXI i per disputes familiars, un 
dels germans Lao, Juan, va decidir iniciar ell sol el seu 
propi negoci, Conei, i deixa Cirsa en mans de Manuel, 
que no perd la posició de privilegi i segueix competint 
amb Codere per l’hegemonia del mercat. 

Així arribem gairebé a l’actualitat, després de 30 
anys de duopoli absolut i de guerra comercial. Tots 
dos grups empresarials donen feina a més de 10.000 
persones i operen milers i milers de màquines arreu 
del globus, especialment a l’Amèrica Llatina. D’un dels 
viatges a l’Argentina de Manuel Lao, es va fer públic el 

màquines, la revista Interviu publicava la notícia de 
l’assassinat d’un coronel retirat que estava ficat en el 
negoci de la distribució d’escurabutxaques de la mà 
d’un conegut mafiós francès. No es podia entrar al ne-
goci sense ficar els peus al fang. 

Amb els anys podem dir que el mercat es professio-
nalitza, s’estabilitza, i alguns poden començar a nete-
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Exministres del PP 
com Rafael Català 
o Pío Cabanillas han 
treballat per a Codere 
al llarg de la seva 
carrera professional 
 
Alts càrrecs 
socialistes van 
ocupar places 
al seu consell 
d’administració 
i a la seva fundació

2006 que la duana del país austral el va retenir a l’ae-
roport per intentar introduir mig milió d’euros en cai-
xes de pernil i bosses de viatge. Segons El Confidencial, 
Cirsa ho va atribuir a una campanya orquestrada per 
competidors locals.

A banda dels conflictes amb altres empreses, tradicio-
nalment hi ha hagut pactes de no-agressió entre Codere 
i Cirsa. Si cal, però, es muntaven filials amb noms di-
ferents per saltar-se’ls i treure quota de mercat a l’al-
tre. A la pràctica i pels seus orígens, Cirsa té predomini 
a Catalunya (gestiona, fins i tot, alguns jocs de propietat 
pública mitjançant l’acord amb l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes), mentre que Codere domina a la capi-
tal de l’Estat espanyol. No és casual que des de fa uns 
anys aquesta darrera sigui patrocinadora oficial del Reial 
Madrid. Tampoc no és casual que exministres del Partit 
Popular com Rafael Català o Pío Cabanillas treballessin 

per l’empresa en diferents moments de la seva carre-
ra o que dos alts càrrecs de governs socialistes hagin 
estat respectivament vocal del consell d’administració 
i vicepresident de la seva fundació. 

Aquesta història familiar acaba, com era d’esperar, 
en un context de capitalisme hiperglobalitzat, amb la ir-
rupció en els darrers anys de fons d’inversió nord-ameri-
cans, àmpliament coneguts per les seves urpades al 
sector immobiliari i àvids de domini al sector del joc. 
Blackstone arriba a Espanya i compra Cirsa a Manuel 
Lao, amenaçat per un deute d’alt risc. Per la seva banda, 
després d’un procés de reestructuració financera, els 
Martínez Sampedro i els Franco són apartats del consell 
d’administració de Codere pels fons liderats per Silver 
Point, que controla el 22% del capital del grup empresa-
rial. Contra el que va publicar l’any passat determinada 
premsa sensacionalista, la fusió dels dos grans grups 
sota el bastó de comandament de Blackstone ni ve ni 
se l’espera, però sí que és cert que els dos gegants del 
joc a l’Estat espanyol han passat de ser grups familiars 
a empreses controlades per capital inversor estranger. 
El que als anys 70 no van poder les màfies ho han acon-
seguit els fons voltor: posar fi al domini totpoderós dels 
Lao, els Franco i els Martínez Sampedro.�

A l’esquerra, els ger-
mans Franco Muñoz, 
fundadors de Codere. 
A la dreta, els ger-
mans Lao Hernández, 
fundadors de CIRSA
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Antònia Adroher, Josep Mir, 
Josep Vilalta, Miquel Santaló, 
Pepita Macau... Podríem llistar 
noms i noms, almenys, fins 
a 568. Són mestres a l’exili 
que ha pogut documentar 
el pedagog i docent jubilat 
Salomó Marqués. Un dia, 
explica, va trobar-se Adroher 
al pont de pedra de Girona 
i li va preguntar per què 
no apareixia a la llista de 
mestres que havia depurat el 
franquisme. Ella va respondre-
li que no ho sabia, però que 
havia estat exiliada a París. En 
aquell moment, narra Marquès, 
se li va encendre la bombeta: 
no hi havia cap registre dels 
docents que havien hagut 
de fugir. Gran coneixedor 
de l’escola republicana, ha 
recollit testimonis de mestres 
no només a Catalunya, sinó 
també a l’Estat francès, Mèxic 
o Veneçuela. En parlem quan 
fa 80 anys de l’ocupació 
franquista.

La teva mare va ser mestra durant la 
República...
Va estudiar i va ser mestra durant la República. 
Acabada la guerra, va marxar a una escola de 

Santa Coloma de Farners, però l’any 1942, embarassa-
da, la directora li va dir que feia molt mal efecte que 
treballés amb panxa i va haver de plegar. Cap als anys 
70, va tornar a demanar el reingrés i li varen donar a 
Bordils. “Els hi he fet Montessori [un mètode educatiu] 
però sense dir-ho”, em va explicar aleshores. Encara li 
quedava la por dintre. Només tenia elogis per a l’escola 
republicana i em parlava de noms de mestres que vaig 
descobrir ja com a exiliats.

Quins trets bàsics tenia la política educativa de la 
República?
Transformar el país mitjançant l’educació. Es partia 
de la base que un país diferent era possible si s’inver-
tia també en educació, si s’aconseguia que tothom anés 
a l’escola, nens i nenes junts. L’escola havia d’ajudar 
a pensar. Torna la llengua catalana, la coeducació, l’ex-
perimentació i l’escola laica. Però només va durar sis anys. 

Què s’ha conservat millor fins als nostres dies? 
L’escola d’aleshores representa un sostre que mai 
hem superat?
En segons quins aspectes crec que no hem superat el 
sostre, però en d’altres, sí. A partir dels anys 70 vam re-
cuperar l’escola coeducativa i actualment també tenim 
una escola laica, tot i que alguns pretenen que tornem 
als ensenyaments religiosos. També crec que l’escola 
d’ara és força activa. Però, en canvi, al pla per formar 
mestres que va establir la República no s’hi ha arribat. 
Era un pla de quatre anys: tres de classe i un de pràc-
tiques. Havies d’entrar-hi amb el batxiller fet, ja tenies 

una certa cultura, i hi havia tres grans blocs d’estudi: 
matèries que et poden ajudar com a persona –psicolo-
gia, història–, aquelles que havies de conèixer perquè 
les hauries d’ensenyar –matemàtiques, geografia, llen-
guatge– i després, les didàctiques per aprendre a ense-
nyar. Quan aprovaves, tenies un any de pràctiques en 
una escola, al costat d’un bon mestre, i cobraves, no 
com ara. Quan l’informe del mestre era positiu, troba-
ves feina. Una escola així és un motiu més per tornar a 
demanar la República.

Manuel Azaña, president de la Segona República, 
opinava que l’escola era l’escut de la República, 
i Marcel·lí Domingo, primer ministre d’Instrucció 
Pública, va definir-la com “la República dels mes-
tres”. La consideració d’escola i mestres ha canviat? 
En aquests moments, amb els mestres s’hi atreveix tot-
hom. Tothom és capaç d’opinar sobre educació, capaç 
de renyar, cridar i jutjar els mestres. Si el nen és un male-
ducat, la culpa no és del mestre, perquè quan arriba 
a l’escola ja ha passat molt temps amb la seva família. 
En aquell moment, l’escola tenia un pes molt important. 
Ara no en té tant perquè hi ha més mitjans de comuni-
cació: el mòbil, la televisió, els esplais... i un munt d’ac-
tivitats que molts acaben fent perquè els progenitors 
treballen fins tard. Però, tot i així, tothom pressiona els 
mestres. Tenen unes pressions molt fortes de la socie-
tat, que crec que no es mereixen. També ha d’haver-hi 
el reconeixement de la feina que fan.

Creus que també és rellevant que a la República 
hi hagués responsables institucionals que eren 
mestres?
Si poses un polític que no ha estat mestre i mai no ha 
trepitjat una escola, es nota. Falta el contacte directe 
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Text: Gemma Garcia | @gemma_g_fabrega 
Fotografia: Carles Palacio | @CarlesPalacio

Salomó Marquès,
pedagog i docent

“Hi ha col·lectius afectats per 
les guerres, com els mestres 
exiliats, que no són als arxius”

Durant la República 
tenies un any de 
pràctiques en una 
escola, al costat 
d’un bon mestre, 
i cobraves, no com ara

El mestre 
t’acompanyava 
i deixava de ser “el 
senyor mestre”, en el 
sentit negatiu, per ser 
un senyor que en sabia

amb la realitat escolar. El més important de la República 
és que fa un discurs teòric i pràctic. Arriba el 14 d’abril 
i el mes de setembre ja hi ha un nou pla d’estudis, i el 
català a l’inici del curs ja ha entrat a l’escola. Hi ha una 
voluntat concreta i clara, i comencen a fer escoles noves 
que són com palaus. No perden el temps.

A principis dels anys 30 hi havia elevats nivells 
d’analfabetisme. Per a la República era una priori-
tat combatre’l. Quines mesures es van emprendre? 
Es va fer el mapa escolar. Girona, per exemple, es divi-
deix per carrers i a cada barri se li assigna una escola. 
Així es volia garantir que tots els nens anessin a escola. 
En el pla, òbviament, va haver-hi alts i baixos, perquè 
una cosa és el primer govern republicà progressista 
i l’altra, ben diferent, el govern conservador, amb el 
qual moltes polítiques, com la coeducació i l’edificació 
de centres, es frenen. Crec que el republicà és un model 
a tenir en compte, sent conscients que es va intentar 
desenvolupar en un període breu de temps i amb una 
guerra, és a dir, en una situació anòmala. A Girona, el 
juliol del 1938, quan ja havia començat la batalla de 
l’Ebre, encara van posar la primera pedra d’una escola 
que havia de ser un palau que tindria biblioteca, labo-
ratoris, piscina i calefacció. L’escola de la República ens 
serveix com a exemple. Si hagués durat divuit anys, els 
nivells d’analfabetisme haurien baixat molt més.

Hi ha un intent de cosir l’esquerda entre els àm-
bits rural i urbà. També d’apropar-se a la natura?
Ara estic pensant en la fotografia de l’escola de Darnius, 
inaugurada el 1932. Hi ha una façana preciosa, hi veus 
uns grans finestrals; davant, el pati on hi ha les por-
teries, i al costat, un hort. Era una escola molt més 
oberta. Mentre feies excursions, anaves aprenent co-

ses: el roure perd les fulles a la tardor, el pi, en canvi, 
no... L’ensenyament era sobretot per observació, més 
pràctic i directe. Miraves els rius i les rieres, aprenies 
trepitjant el terreny i tocant. No t’explicaven què era 
un golf, veies el golf de Roses. El mestre t’acompanyava 
i deixava de ser “el senyor mestre”, en el sentit negatiu 
de la paraula, per ser un senyor que en sabia, que esti-
mava els nanos i a qui els nanos estimaven. Aconseguien 
superar les parets de l’escola. L’escola era tot: les parets, 
els carrers, l’església del costat i la muntanya. Alhora, 
també responsabilitzaven els nanos. Hi va haver una 
política de portar biblioteques a les escoles, i tant la 
Generalitat com el Govern central donaven llibres. En 
una escola petita rural es feia una biblioteca i un dels 
alumnes n’era el responsable. Quan jo volia un llibre 
li deia a la Maria o al Joan, em feien la fitxa i em deien 
quan l’havia de tornar. Observar i experimentar eren la 
clau. Parlo en termes generals, és clar, perquè després 
també hi havia mestres autoritaris i gent que estava 
darrere la taula. En Cassià Cotal, que era el director de 
l’Escola Normal [institució educativa encarregada de la 
formació del professorat], deia: “Darrere d’una taula, 
sempre hi ha un dictador” i ho deia en el sentit que el 
mestre ha d’estar al costat dels nanos.

L’escola republicana es va convertir en una de les 
escoles més avançades d’Europa. De quins refe-
rents bevia?
Demanaves ajudes a la Junta que hi havia a Madrid i et 
donaven beques per anar a conèixer escoles renova-
dores a Bèlgica, França... Veies com feien Montessori 
o anaves a Bèlgica i veies Decroly. Quan tornaven no ho 
copiaven; els mestres eren vius i ho adaptaven. Fa 30 
anys, l’Escola Normal de Girona feia una sortida anual 
a l’estranger per visitar escoles renovadores. Vam anar 
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S’ensenyava als nens 
que quan hi hagués 

bombardejos s’havien 
de posar el llapis a la 

boca perquè l’esclat no 
els danyés els timpans 

El franquisme 
és l’aliança de la 

monarquia, l’església i 
els sectors capitalistes 

i, per tant, tallen en sec 
el model d’escola laica

a Bèlgica, on hi havia l’École de l’Ermitage, l’escola que 
va fer Decroly, qui deia que s’ha de partir de la base de 
desvetllar l’interès dels nanos. A l’aula on vaig entrar 
hi havia dinou nanos al voltant d’una taula rodona, així 
tots es podien veure, i la mestra anava voltant. Havien 
pactat que cadascú portaria una cosa de Setmana Santa 
i jugarien a endevinar què era. El primer que vàrem veu-
re va ser una carcanada de sèpia. La mestra va preguntar: 
Qui ho ha portat? D’on ho ha tret? On és aquesta platja? 
A partir d’aquí, aprenien geografia. Un noi va portar 
un pot amb menjar a dintre. La mestra va preguntar: 
Qui ho ha portat? I responien: en Mohamed. D’on ve el 
que hi ha dins? Del Marroc. I anava fent preguntes fins 
a arribar a: Per què és aquí en Mohamed? A partir d’un 
joc, doncs, anaves desvetllant en els nanos. A Tijuana, 
Mèxic, vaig preguntar a una de les mestres republica-
nes què feien a l’escola, i em va respondre: “Nosaltres 
els ensenyàvem a pensar, no pas a emmagatzemar”. És 
la frase més curta i més clara del que ha de ser l’escola. 

En el moment que comença la guerra, també es con-
sidera important que l’escola estigui a la trinxera.
Els nanos petits van avançant, aprenent, però quan es-
clata la guerra, hi ha soldats joves que són analfabets. 
Durant la guerra, molts mestres del front no van amb 
escopeta sinó amb llapis, ploma i llibres. Ajuden els 
soldats a aprendre, llegir, escriure, pensar, tenir criteri. 
Eren els milicians de la cultura. Un milicià del PSUC 
explicava diferent que un d’anarquista, però és igual, 
ambdós volien que els milicians sabessin llegir, escriure 
i pensar. Uns diran que el més important és guanyar la 
guerra i els altres, la revolució, però tots estan a favor 
de la cultura i l’educació.

Els desplaçaments de població a mesura que avança 
el front de guerra també afecten l’escola? 
I tant, però l’escola sempre és per a tots. A Girona venen 
nens refugiats i, com que la Congregació de Germanes 

Carmelites de la Caritat havia marxat i l’edifici s’havia 
quedat buit, s’hi acullen els nens refugiats. A Arbúcies 
hi va haver una colònia de nens refugiats de Madrid 
que s’hi van passar tres anys. He conegut testimonis 
que expliquen com de bé van estar-s’hi, el bon record 
que en tenen. Durant la guerra, l’esforç es dedica a fer 
que l’escola continuï funcionant tot i les dificultats. El 
mestre ensenyava que quan hi hagués bombardejos, 
s’havien de posar el llapis a la boca perquè l’esclat no 
els danyés els timpans o que havien de refugiar-se a la 
pineda. És un model d’escola revolucionària. L’escola 
és l’eina per transformar la societat, per a tots els nens 
i nenes, al marge de si tenen calers o no. 

És un espai que trenca amb la societat de classes?
Totalment. En el programa de la institució Consell de 
l’Escola Nova Unificada (CENU), que coordinava l’en-
senyament, hi ha un apartat de l’escola rural i també 
de llengua i escola. Definia una escola socialitzadora. 
Després van fer un programa per a la gent que treba-
llava però tenia interès a incorporar-se a la universitat, 
no només per a qui s’ho podia pagar. Malauradament, 
això es va quedar en els papers...

Va arribar el franquisme. Què significava aquell 
model educatiu per a la dictadura?
Era el model clar de tot el que els franquistes no volien. 
El franquisme és l’aliança de la monarquia, l’església 
i els sectors capitalistes i, per tant, tallen en sec el mo-
del de l’escola laica, renovadora, coeducativa i activa, 
i s’imposa l’ensenyament de religió, la segregació de nens 
i nenes... Però comencen per una cosa molt més forta: 
parteixen de la base que de l’escola no se’n cuiden, si-
nó que plantegen que se n’ocupin els pares i portin els 

fills on vulguin. Tornen totes les congregacions que ha-
vien hagut de marxar i ho fan amb una llista de frares i 
monjos assassinats. Com ensenyaran amb aquesta mot-
xilla? S’elabora un document l’any 1938 que estableix 
els criteris per triar els mestres; no parla de pedagogia, 
tot el contrari. Si a casa teva han matat dos familiars, 
passes per davant de qui només n’ha perdut un. I de 
nou, què ensenyaràs? Als franquistes també els varen 
regalar els estancs i les centraletes telefòniques. En un 
poble petit, amb una centraleta telefònica controlaves 
el poble. El franquisme va depurar els mestres repu-
blicans. I els exiliats, un 12%, van deixar d’existir per 
a l’administració franquista. Hi ha col·lectius afectats per 
les guerres, com els mestres exiliats, que no són als arxius. 

A més de l’exili, el professorat que es va quedar va patir 
les comissions depuradores. Quins càstigs va rebre?
N’hi ha a tots els nivells: per a mestres, treballadors 
d’ajuntaments, metges, govern... Hi havia dues comis-
sions depuradores a Barcelona i una a cada capital de 
província. La presideix el director d’un institut, l’inspec-
tor en cap i dues persones de “reconegut prestigi”, és 
a dir, dos falangistes. Podies dirigir-te a aquesta comissió 
per denunciar algú sense haver de demostrar res. Això 
vol dir que si eres un cagat, podies pensar que denunci-
ar algun mestre et protegiria. Altres també ho feien per 
enemistat o rancúnies. Quan algú denunciava, el mestre 
tenia quinze dies per demostrar que allò era fals. A més, 
si llegeixes els butlletins oficials de l’època, veuràs que 
la comissió depuradora fa una crida perquè es denunciï. 
El càstig més gros era l’expulsió de la teva escola d’un 
a cinc anys amb una penalització econòmica. Podien 
enviar-te a una població més petita fora de Catalunya 
i que no fos província veïna. Això també va generar que 
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Arrimadas és una 
mentidera, ha viscut 
a Catalunya i sap com 
funciona l’escola. 
El català és vehicle 
de cohesió social 

Em dol que el món 
universitari de 
fora de Catalunya, 
que ens coneix, 
s’empassi que l’escola 
catalana adoctrina

alguns mestres marxessin de la professió perquè no vo-
lien anar a treballar tan lluny de casa. Una mestra a qui 
van enviar a un altre poble sense aigua, llum, telèfon ni 
carretera, no va aguantar; es va posar les espardenyes 
i va començar a recórrer bosc fins a passar a França. 
Finalment, va acabar a l’Argentina. 

Tot i que s’exilien, no abandonen la seva vocació.
Els mestres que marxen, que eren els líders peda-
gògics, se’n van amb una mà a cada butxaca o una 
maleta. Als camps de concentració fan classes amb el 
mateix estil i, quan s’acaba la Segona Guerra Mundial, 
molts marxen cap a Mèxic, on encara ara hi ha es-
coles que continuen ensenyant amb la mateixa di-
nàmica i entusiasme d’aquella època. A Mèxic, que 
tenia nivells d’ensenyament força fluixos, hi arriben 
centenars de mestres de Catalunya i Espanya. A la 
ciutat de Córdoba, a Veracruz, em deien: “El mes-
tre, l’any 1950, ens venia amb una capsa de sabates, 
ens hi fotia una bombeta al darrere, ens feia abaixar 
les persianes i feia projeccions. I ens feia llegir el 
diari!”. Es referia a tres mestres de Girona, els ger-
mans Vergés. Mentrestant, aquí es va produir una re-
culada al segle XVIII. Pobresa per a uns i riquesa per 
a uns altres. Pensa que, als anys 60, l’inspector enca-
ra vigilava l’escola perquè els mestres no parlessin en 
català i les mestres havien d’anar amb mitges i no po-
dien ensenyar el colze. En aquesta època, per Nadal, 
l’única manera que teníem de continuar defensant 
la llengua era a través de cançons com “El Joan petit 
quan balla” o “La lluna, la pruna”. La resta estava tot 
prohibit. A vegades, fins i tot, ensenyaven “El general 
Bum-Bum”, que era antimilitarista, o “Els pastorets”.

Ara l’escola rep atacs al model d’immersió lingüísti-
ca i hi ha mestres amb acusacions d’adoctrinament. 
Precisament perquè a les aules és on es defineix el 
futur, són un espai en disputa?
Inés Arrimadas és una mentidera i se li ha de dir, per-
què ha viscut a Catalunya i sap com funciona l’escola. 
El català és el vehicle per cohesionar-nos com a societat 
i aquests partits ho saben. Per això volen carregar-se 
els mitjans de comunicació i l’escola, perquè ens co-
hesionen. El que em dol és que el món universitari 
de fora de Catalunya, que ens coneix, que ha estat en 
tribunals universitaris aquí, s’empassin que l’escola 
catalana adoctrina. 

Tu vas conèixer l’escola franquista com a alumne, 
però tens una mare mestra i has estudiat el model de 
la República. Què va ser per a tu l’escola franquista 
i com va canviar la teva mirada de l’escola després?
Ja va canviar abans. Em defineixo com un privilegiat: 
per la mare mestra i perquè vaig passar per l’escol-
tisme. Sempre he explicat que l’escola franquista, els 
Maristes, em varen instruir. Hi vaig aprendre moltes 
coses i en sé moltes de memòria. En canvi, a l’escol-
tisme, amb onze anys, em van donar una caixa blanca 
amb una creu vermella –hi havia tisores, mercromi-
na...–, i em van dir que n’era el responsable. Al cap 
d’un temps, em van anar fent responsable d’altres 
coses. El franquisme va ser una etapa profundament 
negra a l’escola: ni un mil·ligram de crítica ni de situ-
ació global del país. La meva escapatòria va ser per 
altres bandes. Tot i així, no podem mitificar el que 
va venir després de l’etapa negra. En la transició, van 
continuar els mateixos.�
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a doble espai

Música és treball
Després de tres anys de la celebració de la primera assemblea de professionals 
del món de la música, fem un balanç de la feina feta i de la que queda per fer 
en matèria de drets laborals i des d’una perspectiva feminista i combativa 

Ramon Vagué | @Sindicat_SMAC 
Músic i afiliat al Sindicat de Músics Activistes de Catalunya

Aquesta primavera es compliran tres anys d’ençà 
que uns quants músics ens assèiem davant les 
portes del Primavera Sound i organitzàvem una 

assemblea per debatre les mancances d’un sector que es 
dessagna per totes bandes. La icona dels festivals acabava 
de rebre 150.000 euros de fons públics, desmuntant els 
millors arguments a favor de les polítiques d’adjudicació 
de subvencions, mentre contemplàvem com un exèrcit 
de marques corporatives reclamaven la seva part del 
pastís a cop de talonari i convertien els escenaris en 
un photocall publicitari sense cap mena de regulació 
ni tarifació específica durant els concerts.

Tampoc s’hi valorava l’equitat de gènere, ni 
a sobre ni a darrere de l’escenari, perquè els mandats de 
la indústria són clars i patriarcals. I on la vulnerabilitat 
del gremi sobre el qual s’aguantava tot feia saltar les 
alarmes i era evident. La imposició mercantil de la 
indústria no reconeixia que els músics actuessin sense 
la corresponent alta a la Seguretat Social obligada 
a l’organització del festival, com clarament esmena el 
Reial decret 1435/85 en el règim d’artistes. Així doncs, 
ni estaven ni estem obligats a estar donats d’alta en el 
règim d’autònoms o qualsevol altra forma jurídica que 
per defecte no ens pertoqui.

Cruïlla, Sónar, Jazz Voll Damm, Black Music, Festival 
Grec, la Mercè, juntament amb el gruix de festes majors 
i esdeveniments culturals arreu del territori on la música, 
a més de ser omnipresent, n’és el principal reclam, han 
begut i continuen bevent del mateix elixir de l’èxit. 

Ha canviat alguna cosa en aquests tres anys? 
Fa massa temps que les lluites i queixes dels músics no 
han superat el llindar de l’estètica: manera de vestir, 
actitud, so, etc. Pocs d’ells s’han unit i han abordat el 
problema real de fons, més enllà del tipus de música 
que interpreten, posant damunt la taula els drets bàsics 
negats durant dècades, i molt menys des d’una perspec-
tiva profundament feminista i combativa.

Reunides en assemblea,  autoorganitzades 
transversalment i amb la certesa que les coses avancen 
si se les fa avançar, vam elaborar el “Manual de bones 
pràctiques per a la contractació musical”, aprovat per 
diversos ajuntaments: Barcelona, Madrid, Xixón, la 
Garriga, Tona, Palau Solità i Plegamans, Caldes de 
Montbui, Terrassa i Vilassar de Mar en són exemples. 
Mentrestant, anàvem i veníem de Madrid per fer 
valer les úniques aportacions de millora al Conveni 
Col·lectiu Estatal de Sales de Concerts, des de l’únic 
sindicat propi del gremi de la música, i seguíem 
participant activament en l’elaboració del nou Estatut 
de l’Artista i el Treballador Cultural abans de ser 
presentat al Parlament, alternant-ho amb els eterns 
estira-i-arronses propis de les taules de negociació 
amb ICUB, ASACC, ACATAM, AMJM o la Fundació 
Liceu, context on encara es fa evident que treballem 
en una indústria pervertida pel mercantilisme que 
gira l’esquena a l’Estatut dels Treballadors així com als 
drets fonamentals dels músics, i reticent a cedir marge 
a les formes del negoci, i encara menys al superàvit 
econòmic del qual gaudeix des de fa dècades. 
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Hem negociat 
convenis 
amb festivals 
i alertat dels 
diferents models 
d’explotació 
apareguts en 
convocatòries 
i contractacions 
de músics

E n  e l s  ú l t i m s 
m e s o s  h e m  e s t a t 
negociant convenis 
amb festivals i alertant 
dels diferents models 
d’explotació apareguts 
en convocatòries i 
contractacions de 
músics en diversos 
àmbits, pressionant 
l’organització a fi de 
ser modificats. Folc 
i Rumba a l’estudi 
(TV3, CCMA), Jazziam 
(Taller de Músics), el 
concert dels Amics de les Arts dins el Jazz Voll Damm 
Festival i Estiu al CaixaFòrum en serien alguns dels 
més recents, i d’on tampoc s’escapen malauradament 
molts ajuntaments. La llista no s’acaba mai, però 
d’un fet n’estem segures: com més denunciem i més 
accions prenem, més consciència generem dins el 
col·lectiu. Fruit d’això creix el nombre d’afiliades, així 
com l’assistència a les assemblees, als cursos en drets 
laborals impartits per l’advocada de l’SMAC i als debats 
de dones i música. També cal esmentar les xerrades 
d’àmbit jurídic, fiscal i pedagògic en centres oficials 
d’ensenyament (els pocs però valents que ens obren 
la porta) i en locals socials i d’autogestió. Queda clar 
que el problema hi és, segueix existint. Alguns ho volen 
tapar, l’administració comença a prendre-hi partit i les 
músics en volem debatre les solucions. 

Abracem la cohesió sindical. Per una banda, amb 
CNT Música, no ens cansarem de denunciar les alegals 
i falses cooperatives, reconvertides en empreses de 
contractació que actuen com a intermediàries en les 
altes dels músics a la Seguretat Social. Per altra banda, 
entenem que la lluita sindical no ha de ser unisectorial, 
i menys en els temps que corren, on és indispensable 
la solidaritat entre col·lectius que lluiten pels drets 
socials bàsics, com són les Kellys, l’Assemblea de Barris 
per un Turisme Sostenible o el Sindicat Popular de 
Venedors Ambulants.

Tot i adoptar forma jurídica de sindicat, fugim de 
l’organigrama vertical, masclista i tradicional. Així mateix, 
compartim praxis similars amb el món cooperatiu i de 
l’autogestió, aplaudint iniciatives dins i fora del gremi 
com Qsoni, Say it Loud, Coop57, La Comunal, diverses 
cooperatives reals d’artistes dins del món del circ, les 
arts escèniques i l’art, juntament amb les quals ens mou 
una mateixa visió sobre el món de la cultura.

En això últim, i aprofitant que la majoria de les 
afiliades hi participàvem, cal esmentar el No Callarem 
com a mobilització social i cultural per denunciar la 
gravetat de les condemnes de l’Audiència Nacional sobre 
músics, periodistes, artistes, humoristes i ciutadanes 
en contra de la censura i la repressió, i el seu paper 
fonamental per entendre que la solidaritat i la cohesió 
són les eines del canvi. 

Des de l’SMAC seguim exigint a l’organitzadora de 
l’esdeveniment musical que ens doni d’alta a la Seguretat 
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/ CAFEINA PRINTS

Social (RD 1435/85), el 
compliment del Conveni 
Col·lectiu de Sales on 
s’estableix un salari mínim, 
la regulació de marques 
als escenaris, un canvi en 
la política de subvencions, 
així com la recuperació 
de l’espai públic i els 
equipaments culturals 
sense subcontractats, la 
reforma de l’article 71 
de la Llei de propietat 
intel·lectual, i la necessària 
i profunda reforma de les entitats de gestió (SGAE, AIE). 

El Reial decret 1435/85, del règim d’artistes de la 
Seguretat Social, és la llei que regeix la contractació 
d’artistes en un esdeveniment. Per una banda, no 
penalitza l’empresària en els contractes temporals, 
ja que preveu la irregularitat pròpia de l’ofici, i, per 
l’altra, obliga l’organització de l’esdeveniment a donar 
d’alta directament als i les artistes, sense intermediaris 
ni tercers. Per desgràcia de les de sempre, l’herència 
de les males praxis de finals dels 90, juntament amb 
l’actitud cada vegada més neoliberal de l’empresària, 
que s’estalvia el 33% relatiu a la quota patronal del preu 
a pagar a l’artista, fa d’aquesta llei un trist postulat. 
També hi juga a favor la necessitat monetària del músic, 
víctima solitària, arrogant i massa sovint ignorant del 
món legislatiu i fiscal que l’envolta, que a diferència del 
que creu, el protegeix. 

Perquè ens fem una idea de l’espiral mercantilista, el 
paper de la majoria d’ajuntaments, en lloc de practicar 
amb l’exemple, han girat la mirada i han preferit 
predicar etiquetes pròpies de la societat mediàtica, 
mentre segueixen demanant factures, obligant totes 
les músics a costejar la nostra pròpia alta a la Seguretat 
Social sota la forma d’autònoms o altres formes 
jurídiques que no ens pertoquen. 

Aquest és el caldo de cultiu per a l’oportunisme dels 
intermediaris, aquells tercers no inclosos per la llei que, 
coneixent la impossibilitat per gran part dels músics 
d’assumir la quota d’IAE (règim d’autònoms), en gestionen 
l’alta laboral. Una gestió que, a banda de carregar al músic 
la quota patronal, quan adopta l’estructura de cooperativa 
elimina les bonificacions fiscals que li pertocarien com 
a treballadora per compte propi. 

A l’SMAC, amb la pedagogia com a llança, a poc 
a poc observem com les i els músics ens anem familia-
ritzant amb termes formalment allunyats de la nostra 
professió com són l’impost sobre activitats econòmi-
ques, cobertura in itinere (aquella que ens cobreix en 
cas d’accident en el desplaçament), quota del treba-
llador, atur, cobertura per baixa paternal, cobertura 
d’accident laboral, IRPF, IVA, conveni col·lectiu, etc., 
fet que representa el primer pas per assolir l’apode-
rament social legítim.

Potser per això se’ns acusa sovint d’estar posant preu 
a l’art pel fet d’estar defensant els drets laborals establerts 
per la societat a través de l’Estatut dels Treballadors, que, 
a més a més, dota de recursos humans i materials a fi que 
l’artista pugui manifestar-se millor públicament. Uns 
drets laborals fins ara invisibilitzats per sales, mànagers, 
entitats de gestió editorial, promotors i festivals.�

Tot i adoptar 
forma jurídica de 
sindicat, fugim 
de l’organigrama 
vertical, masclista 
i tradicional i 
compartim praxis 
similars amb el 
món cooperatiu
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La violència de la  
comunicació no violenta
Natàlia Wuwei Climent | @wuwei_
Feminista, activista crítica bisexual/plurisexual, 
no-monogàmies, relacions, tècniques de dominació 
i estructures de poder

He vist 
utilitzar 
aquesta eina 
comunicativa 
tantes 
vegades per 
manipular, 
maltractar 
i abusar 
que cal 
comprendre 
millor quins 
són els 
seus punts 
problemàtics
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pàgina oberta

La comunicació no 
violenta (CNV) ha 
esdevingut una de 

les eines preferides en 
molts dels nostres espais. 
Ex i s t e i xe n  ve r s i o n s 
crítiques i té punts útils, 
especialment relacionats 
a m b  l ’a p o d e ra m e n t , 
l’autonomia i l’autorespon-
s a b i l i t a t ;  p e rò  h e m 
d’entendre quines són les 
bases conceptuals sobre 
les quals s’ha construït per 
poder fer-ne un ús més 
conscient. En aquest text 
parlaré de la CNV definida 
per Rosenberg a inicis dels 
anys 60, que és la que ha 
ocupat tant d’espai en 
xerrades, tallers i debats, 
i que és la més estesa i la 
que ha creat més dogma.

He vist utilitzar aques-
ta eina comunicativa tan-
tes vegades per manipular, 
maltractar i abusar que ha 
resultat per a mi una alar-
ma prou important per 
decidir voler comprendre 
millor quins són els seus 
punts problemàtics. Bona 
part del discurs està basat 
sobre una visió individu-
alista que veu les perso-
nes com a éssers aïllats 
i independents que només 
s’afecten de forma puntual 
i voluntària, obviant i igno-
rant la interdependència. 
La CNV pot ser una bona 
eina quan estàs en una re-
lació horitzontal, però ob-
via les estructures de po-
der i les jerarquies que so-
vint hi ha en les relacions.

La responsabilitat
La CNV anomena violèn-
cia a negar la pròpia res-
ponsabilitat dels actes i les 
emocions. La proposta és 
interessant. El problema 
està en com es decidei-
xen distribuir les respon-

/ TÀNIA MANZANAL CERDÀ

sabilitats, ja 
que  depèn 
de molts fac-
tors: depèn del 
context (situaci-
ons socials) i tam-
bé del que es fa i del 
que es rep. La CNV es 
basa en un paradigma 
on les responsabilitats 
estan totalment se-
parades i on la re-
lació i el context 
s’esborren: tu 
ets totalment 
re sponsa -
ble del que 
fas i sents 
i jo soc to-
talment res-
ponsable del 
que faig i sento, i el que 
tu sentis degut al que jo fa-
ci és responsabilitat teva. 
Segons la CNV, assenyalar 
cap a fora és sempre un ac-
te de violència. 

Un dels exemples que 
utilitza la CNV per il·lus-
trar això és la crítica que 
fa a l’expressió “haig de 
fer (una cosa)”. Aquesta 
expressió utilitza el verb 
haver per expressar obli-
gatorietat: fem una co-
sa perquè ens hi sentim 
obligades, no perquè 
l’escollim. Segons la CNV, 
utilitzar aquesta expressió 
ens treu responsabilitat 
i consciència de la nostra 
llibertat d’elecció. La se-
va proposta és expressar 
que ho faig perquè ho es-
cullo. Aquesta visió ajuda 
a prendre consciència de 
les coses que fem i del po-
der que podem tenir en 
com ens sentim amb el 
que ens envolta. Tot i ai-
xò, com tot pensament li-
beral, es basa només en la 
llibertat d’elecció obviant 
totalment les situacions 
socials desiguals. Tenir 

menys opcions o escollir 
sota coerció no és escollir 
lliurement.

Finalment, moltes ve-
gades persones utilitzen la 
CNV per no responsabilit-
zar-se d’agressions o actes 
que afecten les seves rela-
cions, ja que si tu ets total-
ment responsable del que 
sents, com et sentis degut 
a les meves accions no és 
responsabilitat meva.

L’objectivitat
Segons la CNV, per comuni-
car-nos de forma no violen-
ta ho hem de fer a través de 
les observacions objectives 
i no amb valoracions sub-
jectives: per exemple, dir 
que una persona ens està 
ignorant és una valoració 
subjectiva, però dir que no 
ens ha respost és una ob-
servació objectiva. Fer ai-
xò ens permet no avaluar 
coses que desconeixem, ni 
atorgar a l’altra intencions, 
desitjos o emocions.

No obstant, per defec-
te, el que sovint és des-
crit com a observacions 
objectives sol caure en 

una defini-
ció concreta 

del món que 
ens envolta vin-

culada als privi-
legis (l’objectivitat 

sovint correspon a 
la mirada de l’home 

blanc, cis, heterose-
xual, de classe mitja-
na-alta, neurotípic, 

prim, sense diversi-
tat funcional, etc., 

els qui han tin-
gut el privile-

gi de poder 
d e f i n i r 
qu è  é s 
o b j e c -

tiu i què 
no), i, per tant, 

aquest tipus d’observaci-
ons a qui més sol benefi-
ciar és a qui més privilegis 
té. Seguint amb l’anterior 
exemple, suposar que l’al-
tra persona no ens ha res-
post també pot ser una va-
loració subjectiva que es 
correspon a una definició 
sobre què és una respos-
ta i què és acceptat com 
a comunicació vàlida: pot 
ser que la persona, dins 
de les seves capacitats co-
municatives, ens hagi res-
post però nosaltres no ho 
hàgim entès així quan ho 
interpretem a través de les 
normes culturals i neuro-
típiques sobre comunica-
ció. El context sempre és 
important.

Aquest  raonament, 
a més, no ens permet po-
der expressar que ens han 
manipulat o que ens han 
maltractat, ja que aquest 
tipus de valoracions les 
col·loca sempre en la clas-
sificació de subjectives.

L’empatia
Finalment, una de les 
estrelles de la CNV és 

el que anomena empa-
tia. La CNV descriu el 
procés empàtic com una 
interpretació sobre què 
necessita l’altra persona 
sense que aquesta ho ex-
pressi ni demani aquesta 
opinió. El que proposa 
la CNV és que quan algú 
t’assenyala alguna quei-
xa tu no pots ser respon-
sable del que ella sent i, 
per tant, ha d’estar sent 
un problema que necessi-
ta alguna cosa que no es-
tà podent satisfer-se ella 
mateixa, i li ho has de fer 
saber (incloent-hi una su-
posició de quina deu ser 
la seva necessitat no co-
berta). Des del meu punt 
de vista, dir-li a una per-
sona què és el que sent 
i què necessita, a través 
d’una lectura i sense que 
ella ho hagi expressat ni 
demanat aquesta opinió, 
és bastant violent. És més, 
el que es fa amb això és 
desviar l’atenció del que 
l’altra deia: passes de ser 
tu l’assenyalada a asse-
nyalar-la a ella.

He  v i s t  manipular 
moltes vegades a través 
d’aquest tipus d’empatia. 
Seguint amb exemples: si 
intentes assenyalar alguna 
agressió, el que automàti-
cament se’t qüestionaria 
és quines deuen estar sent 
les teves emocions i bus-
cant les teves carències 
que et porten a aquelles 
emocions, com si no fos 
l’agressió en si la que et 
provoqui l’emoció, ja que 
la persona que t’agredeix 
no és responsable de les 
teves emocions. Aquesta 
és una de les parts que 
a mi més ansietat em pro-
dueixen quan estic davant 
d’algú que utilitza aques-
ta eina.�
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Antiracisme
amb veu pròpia

Irina Illa | @IrinaMa39897555

Si bé el racisme fou instaurat com 
una idea abstracta per legitimar els 
processos d’esclavització i massacre 

i poder així ocupar amb tota impunitat 
les terres que configuraven el comerç tri-
angular (mitjançant documents com el 
Quadre de classes a l’Amèrica Llatina o 
l’Assaig sobre la desigualtat de la raça hu-
mana), el manteniment actual d’aquesta 
lògica es troba en la seva adaptació, com 
esmenta Eric Williams a Capitalisme i es-
clavatge. El racisme és, doncs, “la desper-
sonalització de l’esclavitzada, sotmesa a 
una subjectivitat de bestialitat i de sal-
vatgisme amb una carència total de la 
racionalitat i l’assignació de rols i de con-
ductes segons la seva procedència”. Així 
ho explica l’antropòleg francès Claude 
Meillassoux en el que defineix com a dis-
curs de l’alteritat. L’historiador Cheikh 
Anta Diop remarca: “Qui vulgui dominar 
la història d’un poble tindrà la seva àni-
ma, però qui domini l’espiritualitat d’un 
poble estarà obligat a viure sota el pes 
de la servitud”. 

Així doncs, fins i tot quan les persones 
esclavitzades eren alliberades havien de 

La Nova Usurpada, 
Ediciones Wanafrica 
i l’Espai de l’Immigrant 
són projectes gestats 
a Barcelona impulsats 
per persones migrants i 
racialitzades que tenen en 
comú la lluita descolonial 
i la necessitat de sortir 
d’espais on s’exerceixen 
rols de poder racistes

C
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a

Manifestació contra la 
llei d’estrangeria a les 
Rambles de Barcelona 
/ FREDDY DAVIES

passar per un procés de civilització a tra-
vés del prisma occidental de contracte so-
cial que implicava l’adopció de la religió 
cristiana. Aquest context fa reflexionar 
i debatre sobre què és integrar-se, inclou-
re’s o arrelar-se avui dia en una terra per 
obtenir el dret a ser-ne ciutadana dins del 
paradigma europeu. 

Els col·lectius presentats en aquest 
article basen la seva línia d’actuació en 
resposta a la lògica de legalitat-il·legali-
tat, els quals consideren que perpetua 
l’existència del ser i no-ser dins de la 
jerarquia social occidental. Tanmateix, 
aquests projectes destaquen per la seva 
capacitat de generar espais d’apodera-
ment i d’actuació integral en resposta al 
filtre de blanquejament, d’assimilació 
o d’expulsió i rebuig que comporten els 
processos relacionats amb l’obtenció de 
la nacionalitat, la llei d’estrangeria o la 
llei de seguretat ciutadana.

 
Espai segur a la plaça del Nord
La Nova Usurpada és un espai social oku-
pat a la plaça del Nord, al barri de Gràcia 
de Barcelona. El 12 d’octubre de 2017 
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Wanafrica està 
formada per gent 

d’origen africà i 
afrodescendent 

que cerquen 
i tradueixen 

obres d’autores 
panafricanistes

L’Espai de 
l’Immigrant neix 

el 2008 i enguany 
ha rebut el Premi 

Solidaritat de 
l’Institut de 

Drets Humans 
de Catalunya

es reokupa i es presenta com un espai 
artístic de barri que respon i trenca amb 
l’antic projecte que hi havia al mateix lloc, 
i convergeix ara en un nou espai auto-
gestionat per persones migrants i racia-
litzades. Com expliquen des del col·lec-
tiu, “la idea era crear un espai segur físi-
cament i emocionalment per convergir 
en la lluita, la construcció i el debat. Un 
dels objectius és construir un espai on 
les persones migrants, no blanques i dis-
sidents del sistema sexe-gènere puguin 
autorepresentar-se en primera persona 
mitjançant narratives i formes pròpies”.

Només entrar a la casa podem gaudir 
d’una sala d’exposicions, on la temàti-
ca actual està centrada en l’expressió 
artística antiracista, queer i descoloni-
al. L’espai és, doncs, un conglomerat de 
projectes, pensaments i cosmovisions 
les quals troben una sinergia en la lluita 
conjunta. Desconstruir en el caminar és, 
com l’activista Ixquic Kayapa ens descriu, 

“una manera de fer el projecte partint de 
les necessitats del col·lectiu o d’alguna 
de les integrants”. La Ambulante és un 
altre dels projectes de l’espai: una ham-
burgueseria vegana que sorgeix des de la 
necessitat d’autoocupació per mantenir 
econòmicament una de les participants 
davant de l’exclusió laboral reiterada, 
conseqüència de l’estatus d’il·legalitat 
que comporta la llei d’estrangeria i el 
procés de nacionalització. 

Finalment, el taller de ceràmica neix 
amb la idea de mantenir sabers i pràcti-
ques ancestrals, sortint del pensament 
abismal definit pel sociòleg portuguès 
Boaventura De Sousa. Christian, un dels 
talleristes, explica: “És una resposta exis-
tent a la ciutat que ve de la resistència de 
les cultures no acceptades per la societat 
occidental, de les quals només hi ha una 
apropiació de la part més exòtica”. Un 
espai de construcció i desconstrucció col-
lectiva que, com diu Diop, “permet passar 
de la prehistòria a la història conscient 
mitjançant una artesania que connecta 
amb la pròpia història”. 

 
Wanafrica, editorial i llibreria 
Ediciones Wanafrica neix l’any 2014, 
a partir del que el 2006 havia de ser un 
projecte de ràdio. La idea era publicar 
llibres d’autors i autores 
africanes que en el seu 
format original són en 
llengua anglesa o fran-
cesa i que són descone-
guts pel públic de l’Estat 
espanyol. “Tot i haver-hi 
llibres sobre història ne-
gra a les biblioteques i a 
les llibreries, trobàvem 
a faltar-ne en quantitat 
i en contingut. Faltava 
una mirada que trenqués 
la narrativa d’un context històric basat en 
una visió occidentalocèntrica”, explica 
l’Omar, un dels integrants de l’editorial. 
Així doncs, Wanafrica està exclusivament 
configurada per persones d’origen afri-
cà i afrodescendent que cerquen i tra-
dueixen obres d’autores panafricanistes, 
d’història sobre Àfrica i racisme que, “tot 
i ser un referent actual per a la nostra 

diàspora, té l’objectiu d’atansar aquesta 
literatura a un públic heterogeni”. 

Van començar publicant llibres úni-
cament d’autores africanes com Yves 
Antoine (Inventores y científicos negros); 
Aminata Sow Fall, escriptora senega-
lesa autora de La huelga de los mendigos, 
i Boubacar Boris Diop, escriptor i profes-

sor d’origen senegalès que 
ha escrit llibres en francès 
i en wolof entre els quals 
destaca Murambi, el libro 
de los huesos. Més tard, 
Wanafrica incorporà es-
criptores afroespanyoles 
com Remei Sipi, autora 
del llibre Mujeres africa-
nas, más allá del tópico de 
jovialidad, en el qual fa 
una reflexió des de què 
és ser dona negra en el 

context espanyol i català. 
A Wanafrica s’elaboren còmics, contes, 

assaigs, narrativa o material educatiu per 
aprendre mandinka –parlada a Gàmbia 
o el Senegal– o fula –parlada a gran part 
de l’oest africà. Compten amb la col·labo-
ració de Traficantes de Sueños per a l’edi-
ció i la distribució, i les publicacions les 
trobem en diverses llibreries amigues del 

projecte arreu de l’Estat espanyol, com 
La Ploma (Barcelona), llibreria especia-
litzada en l’Àfrica negra; United Minds 
(València), especialitzada en l’Àfrica 
i diàspora; Librerío de la Plata (Sabadell), 
especialitzada en autores llatinoamerica-
nes; Altaïr (Barcelona), especialitzada en 
viatges i antropologia, i la botiga Yarama 
África (la Corunya).

Enguany, en el seu cin-
què aniversari, tenen el 
desig d’ampliar la capaci-
tat de publicació i distri-
bució a partir de la inau-
guració d’una llibreria 
pròpia i la creació d’un 
lligam afroatlàntic per 
estudiar, treballar i pu-
blicar temes sobre la di-
àspora i el passat esclavit-
zador a l’Amèrica Llatina 
a partir de la incorporació de la histori-
adora Karo Moret. 

 
Espai migrant i rebel al Raval 
L’Espai de l’Immigrant, un projecte guar-
donat amb el Premi Solidaritat 2018 de 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya, 
neix l’any 2008 rere un procés d’ocupa-
ció en resposta a l’exclusió sanitària de les 

persones migrants. Segons la Rosa, una 
de les integrants del projecte, “l’objectiu 
de l’Espai és projectar l’apoderament au-
togestionat que visibilitzi amb identitat 
migrant els col·lectius i que influeixi en 
la política per a la transformació d’aques-
tes realitats mitjançant l’acció col·lectiva”. 
I afegeix que ho fan “davant d’aquesta 

violència exercida per la 
dreta i per la mateixa es-
querra, sortint dels rols de 
despolitització, infantilit-
zació i inferiorització on 
som posicionades”. 

La línia política de l’Es-
pai és fruit d’una cons-
trucció permanent i de 
la necessitat d’enfortir-se 
en un espai propi d’escol-
ta i de comprensió on no 
hi hagi lloc a l’apropiació 

per part d’altres lluites, sinó que aquesta 
es basi en la configuració d’una narrati-
va pròpia, constituïda per les afectades 
i usuàries de l’espai: treballadores de la 
llar, interines, recol·lectors de ferralla, 
manters i exmenes. La reivindicació es 
dona, doncs, en diferents fronts relacio-
nats amb el racisme, la institucionalitat 
excloent o el masclisme. 

Assemblea antiracista a 
la Nova Usurpada, 
a la plaça del Nord  
/ SANDRA MALANDRO
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L’Oficina de Drets 
de la Persona 

Migrant informa 
sobre els drets 
i els processos 
administratius 
del padró o la 

targeta sanitària

Al barri del Raval de Barcelona, on està 
situat, hi gestionen un menjador social 
propi, organitzen xerrades i participen 
en diverses campanyes de sensibilització. 
Operen en diverses línies d’actuació per 
donar resposta a necessi-
tats psicològiques, mèdi-
ques i jurídiques, i tenen 
una línia política de lluita 
i reivindicació social. 

El servei psicològic 
desenvolupa tasques 
d’acompanyament i de 
cura que requereixen els 
processos de migració. 
Ho fan des d’una òpti-
ca igualitària basada en 
l’empatia d’haver viscut 
dificultats, superacions i desarrelaments 
que les mateixes psicòlogues de l’Espai 
han conegut en els seus processos de mi-
gració. D’altra banda, l’acompanyament 
mèdic s’encarrega de donar una diagnosi 
i fer el seguiment del tràmit d’obtenció 
de la targeta sanitària.

En l’àmbit jurídic, una cita administra-
tiva, l’empadronament o una cita mèdica 
són tràmits que poden comportar situ-
acions racistes de caràcter institucional 

o simbòlic dels quals les persones mi-
grants poden ser excloses o rebutjades 
pel fet de no tenir la nacionalitat, un do-
cument determinat o bé per l’aparença 
ètnica. En aquest context, a l’Espai s’hi ha 

creat l’Oficina de Drets de 
la Persona Migrant, con-
formada per juristes que 
informen sobre els drets 
i els processos adminis-
tratius que requereix el 
padró, el procés de naci-
onalització o l’obtenció de 
la targeta sanitària. 

Finalment, per comple-
tar el repàs a la seva tasca 
ingent, destaquem la línia 
de campanyes i projectes 

sociolaborals de l’Escoleta Antiracista, un 
projecte realitzat per persones migrades 
que pretén conscienciar sobre els dife-
rents tipus de racisme quotidià i estruc-
tural a les escoles i als instituts; el Safari 
Raval, un contratour per desmuntar l’es-
tigma associat al barri, presentant-ne un 
de digne i rebel, i Mujer, Arte y Rebeldía 
(M.A.R), projecte on, mitjançant la seri-
grafia i la costura, fan front a la precari-
etat laboral, al racisme i al masclisme.�

Taller de serigrafia  
organitzat per l’Espai 

de l’Immigrant

Llibres de l’editorial 
Wanafrica a la botiga 
de Top Manta al Raval 
de Barcelona  
/ VICTOR SERRI
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Orgull de les
Tres Mil Viviendas 

La tasca d’associacions com Vencedores impulsa la transformació 
progressiva d’aquest barri sevillà, paradigma durant anys de l’oblit 

administratiu, la guetificació i el sensacionalisme mediàtic

Guille Larios | @La_Directa
Sevilla

“Quin míting, senyora ministra. Això no són les 
Tres Mil Viviendas, és el Congrés dels Diputats. 
I vostè és la ministra d’Hisenda presentant 

uns pressupostos”. Ho etzibava Ana María Oramas, de 
Coalició Canària, a la titular d’Hisenda, María Jesús 
Montero, durant una intervenció recent a la cambra 
baixa. Alguns xiulets des de les butaques parlamentàri-
es per reprovar el classisme de la frase. Una comparació, 
però, que reforça i s’alimenta d’un imaginari col·lec-
tiu atestat de violència respecte d’aquest barri sevillà. 

Una ràpida recerca a internet serveix per il·lustrar 
aquest imaginari compartit: “Així són els Perla, el clan 
que va assassinar una menor a les Tres Mil Viviendas” 
o “35 detinguts amb armes de guerra i partides de dro-
ga a les Tres Mil Viviendas”. Tal com succeeix amb al-
tres barris suburbials de l’Estat espanyol, com la Mina 
o Jinamar (Canàries), les Tres Mil Viviendas han que-
dat estigmatitzades per quatre dècades de titulars des-
contextualitzats i tendenciosos que inclouen sempre 
un sucós còctel de venda d’armes de foc, tirotejos, un 
exèrcit de ionquis, infants no escolaritzats, intervenci-
ons policials, brutícia i marginalitat extrema.

Una realitat social que sens dubte existeix i que no 
pot ser obviada a l’hora d’explicar una Sevilla incòmo-
da i oculta, formada per 145 hectàrees atapeïdes amb 
enormes blocs d’habitatges que acullen una població 
històricament lumpen proletaritzada i sense oportuni-
tats. Una marginació, però, que no ha impedit els brots 
d’associacionisme, lluita veïnal i projectes socials, es-
portius i pedagògics que impulsen la transformació del 
barri i deixen enrere l’estigma a poc a poc. Sense obli-
dar els nombrosos artistes flamencs que van créixer 
als seus carrers, amb els germans Raimundo i Rafael 
Amador, fundadors del grup Pata Negra, com a expo-
nents més mediàtics.

Transformar carrers, construir vides
“Hem fet bona feina al barri, tenim projectes molt bonics, 
però l’administració no ens ajuda perquè d’aquí no en 
treuen vots”, expliquen en Pedro i la Mari, membres de 
l’associació gitana Vencedores. L’entitat gestiona, entre 
d’altres, el bar, el recinte del camp de futbol municipal 
i els equips alevins a les Tres Mil Viviendas. L’associació es-
tà formada per veïnes del barri que ara aposten per trans-
formar els carrers i seguir-hi construint les pròpies vides.

El barri sevillà ha 
quedat estigmatitzat 
per quatre 
dècades de titulars 
descontextualitzats 
i tendenciosos  
  
Els germans 
Raimundo i Rafael 
Amador, fundadors 
del grup Pata 
Negra, van créixer 
als seus carrers

ESTAT ESPANYOL

Sevilla

És la família d’en Pedro i la Mari, i d’altres veïnes, 
qui ens acull a les instal·lacions esportives. Ens reben 
amb un sopar a base de gaspatxo fresc, pescaíto frito 
i truita de patates. Som una trentena de cooperativistes, 
activistes i estudiants d’un postgrau d’economia soci-
al i solidària vingudes a conèixer el barri i a compartir 
experiències, eines i recursos. “El barri ara està molt 
millor, més net –assegura la Mari, orgullosa– perquè 
els xavals puguin jugar amb normalitat. Hem netejat 
un fumador de droga: era un edifici de vuit plantes en 
runes, hi havia 32 pisos plens de gent dormint, fumant 
i punxant-se”. I continua: “També hem plantat arbres 
i hem clavat bancs a terra perquè la gent s’hi assegui. 
Això sí, amb molts cargols perquè ningú se’ls emporti 
a la seva parcel·la”, diu rient.

Urbanisme d’exclusió social 
Ens llevem a les mateixes instal·lacions esportives. Ens 
espera un dia llarg. Són dos quarts de vuit del matí i, tot 
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Vencedores ha 
impulsat projectes de 
revitalització social 
a Tres Mil Viviendas 
i a Las Vegas, un barri 
encara més marginat 
  
L’associació ofereix 
cursos d’alfabetització 
i de preparació 
d’exàmens de 
conduir; també hi ha 
un gimnàs i un bar

Seu de l’Associa-
ció Cultural Gitana 

Vencedores al barri de 
les Tres Mil Viviendas

i donant fama a tot el nucli. Ens hem distanciat poc 
més d’un quilòmetre de la seu de l’associació esportiva, 
però la sensació és la d’haver penetrat a la zona zero 
d’un conflicte armat, un barri en semiruna amb blocs 
d’habitatge tapiats, atrotinats i cremats, refugi de mas-
ses de població desplaçada i desclassada. “Això avui ja 
està millor”, afirma en Pedro. “El que hem aconseguit 
és crear normalitat en zones devastades com les Tres Mil 
Viviendas i fins i tot en una àrea més marginada, com 
són Las Vegas. L’administració no va fer res. Nosaltres 
vam apoderar el poble, tot el barri ens va ajudar a treure 
tones de brossa de l’edifici, vam omplir un tràiler sencer. 
Quan vam tancar el fumador de droga, vam canviar la 
realitat”. Amb suport econòmic de Coop57 Andalusia, 
Vencedores ha transformat els seus baixos en un centre 
social. S’hi desenvolupen cursos d’alfabetització i de pre-
paració d’exàmens de conduir. També hi ha un gimnàs, 
un bar i s’hi fan classes d’escacs i guitarra. “Treballem 
molt amb els xavals, a través del futbol i la capoeira; 

gestionem els casals d’estiu i els ensenyem valors i ha-
bilitats socials com el respecte”.

Seguim caminant fins a l’espai on es distribueixen 
els lots de productes del banc d’aliments local. De ca-
mí, ens creuem amb una cinquantena de persones que 
empenyen carros de ferralla, visiblement afectades per 
la droga. “Fixa’t que això va millorant”, explica en Juan, 
de Vencedores. “Ara tots els ionquis que veus aquí te-
nen més de 40 anys. Ja no hi ha una nova generació 
de joves consumint, perquè han vist els efectes de la 
droga en els seus pares. Aquesta és l’última generació”, 
assegura satisfet.

Tones de pots de llet, mongetes, arròs, pasta i to-
màquet fregit. Són alguns dels productes amb què 
Vencedores munta lots per repartir entre les famílies del 
barri. “El banc d’aliments no canvia res, no soluciona la 
pobresa... Hem d’aconseguir les eines per generar llocs 
de treball i de formació”, explica en Pedro. “Ens hem de 
formar en fontaneria, electricitat, jardineria... Aquí no 
som arquitectes, ni ministres, ni advocats, però tampoc 
volem ser mà d’obra barata, precària, ni treballar mil 
hores en contractes de pràctiques”. Amb l’acompanya-
ment del col·lectiu andalús Autonomía Sur, Vencedores 
s’ha constituït recentment en la cooperativa Campeones, 
des d’on volen generar llocs de treball per seguir fac-
turant feines com el muntatge d’escenaris, el treball al 
camp, la gestió de les casetes de la fira de Sevilla... “El 
problema més gran que avui tenim al barri és l’atur, 
aconseguir llocs de treball. Si dius que ets de les Tres 
Mil quedes descartat, duem un segell al front”.

Mirant al futur amb el cap ben alt
“Necessitem més associacions locals a la zona, no fun-
dacions poderoses i professionals que no coneixen el 
territori ni la nostra cultura. El treball de camp l’estem 
fent nosaltres. Si tots som arquitectes i oficials, no hi 
ha peons. Qui aixeca l’edifici? Qui fa el treball brut?”, 
assegura el Pedro.

I conclou: “Això és un producte de les males políti-
ques que hi ha hagut al llarg d’aquests anys. És el que 
el sistema ha volgut crear. Això és una zona de supervi-
vència diària; lluitem per tenir una vida una mica millor, 
estimem els nostres familiars i amics com en qualsevol 
altre lloc. Ets el que et rodeja, tot és qüestió de les opor-
tunitats que has tingut”.�

i ser al març, el dia ja amenaça amb un sol espatarrant. 
Ens rodeja un paisatge d’urbanisme de blocs. És el re-
sultat d’una política de concentració vertical en edificis 
d’habitatges públics i de mala qualitat en una zona de-
limitada per infraestructures viàries i ferroviàries que 
aïllen geogràficament i social el barri. 

Les Tres Mil Viviendas són una zona no oficialitza-
da formada per sis sotsbarriades que a la vegada inte-
gren el barri Polígono Sur de Sevilla. Dissenyades per 
l’Instituto Nacional de Vivienda franquista l’any 1968, 
les diverses promocions residencials que s’hi van de-
senvolupar tenien l’objectiu de pal·liar el creixement 
demogràfic a la regió i el problema del barraquisme. 
Segons Francisco José Torres, geògraf i analista dels 
assentaments de barraques a Sevilla, “aquestes promo-
cions anaven destinades a allotjar famílies obreres amb 
pocs recursos, la majoria d’ètnia gitana, provinents 
de la immigració rural o que havien estat expulsades 
d’altres assentaments de xaboles i del nucli històric de 
Sevilla, repoblat amb classes socials acomodades”. Per 
a Torres, “tot i que l’administració va vendre aquell 
projecte com a quelcom modern, no el va acompanyar 
d’uns serveis o equipaments urbans dignes i en pocs 
anys es va conformar la segregació espacial, amb ca-
rències urbanes i problemes socials importants com 
alts nivells d’analfabetisme, una taxa d’atur del 80% 
o la delinqüència”. 

L’oblit intencionat i progressiu al cap dels anys ha 
comportat la degradació de la zona, amb violència 
i exclusió social, que ha esdevingut un paradigma de la 
política de gueto i de barraquisme vertical. Així, des de 
fa 40 anys, el Polígono Sur representa una de les cares 
ocultes de l’antiga capital senyorial i imperial dels reis 
catòlics, avui capital turística i econòmica d’Andalusia. 
Al barri viuen més de 50.000 persones i exemplifica el 
fracàs i les conseqüències més extremes de l’utilitarisme 
i la inacció de les administracions sevillanes.

L’esport i els projectes socials
Guiades pel Pedro –conegut afectuosament com a 
tio Pedro–, la seva filla Antonia i per dos nois més de 
Vencedores, ens posem en marxa caminant cap a Las 
Vegas, un dels barris més marginals de Sevilla, epicen-
tre de la compravenda d’heroïna que ha acabat apro-
piant-se del nom original de les Tres Mil Viviendas 
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Haití, una crisi sistèmica 
enmig d’una calma 

enganyosa
Des de l’assassinat l’any 1806 de Jean Jacques Dessalines, el pare 

de la independència, l’existència d’Haití ha estat marcada 
per crisis intermitents que tenen formes i facetes diferents

Milo Milfort | @milforthaiti
Port-au-Prince
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El president ha creat 
la seva catorzena 
comissió, la darrera 
que té per objectiu 
el diàleg entre totes 
les parts del país  
  
La gent està 
apropiant-se dels 
carrers per exigir 
millors condicions 
de vida o fins i tot un 
canvi del sistema

Una calma precària regna a Haití els darrers dies 
després d’una desena de jornades de tensió que 
van provocar la paràlisi total del país, el saqueig 

de botigues, la crema de cotxes i edificis, i la mort de 
dotzenes de persones. Les escoles, l’administració pú-
blica i privada, el transport públic, les grans i petites 
empreses han retornat a la normalitat. La vida reprèn 
completament el seu curs. El president ha creat la seva 
catorzena comissió, la darrera que té per objectiu el di-
àleg entre totes les parts del país. Això en un moment 
en què l’oposició política es projecta cap al futur i que 
el president perd el seu primer ministre, Jean Henry 
Céant, desbancat del càrrec després d’una moció de con-
fiança al Parlament. Tanmateix, la crisi subjacent està 
lluny de resoldre’s i pot tornar a explotar en qualsevol 
moment. Es tracta, entre d’altres, d’una crisi sistèmica, 
caracteritzada per l’absència d’un projecte social capaç 
d’incorporar tota la societat haitiana.

Un context precari
En els darrers anys, aquest racó del Carib ha experimen-
tat períodes de disturbis populars intermitents, marcats 
per notables mobilitzacions i protestes, disturbis, ines-
tabilitat política, conflictes polítics i socials intensos. La 
gent està apropiant-se dels carrers per exigir millors 
condicions de vida o fins i tot un canvi del sistema. El 
6, 7 i 8 de juliol de 2018, el 17 d’octubre de 2018, el 18 
de novembre de 2018, el 7 de febrer de 2019, han estat 
moments d’explosió d’aquesta crisi latent. En la darrera 
data, i sense cap consigna de l’oposició, els municipis 
i els districtes es van organitzar per coordinar el blo-
queig total del país.

Haití ha vist aguditzada una crisi social, política i eco-
nòmica que afecta el país des de fa més de 30 anys. S’ha 
agreujat les darreres setmanes amb una inflació desen-
frenada, crisis humanitàries i alimentàries, una epidè-
mia de còlera, l’alt cost de la vida, l’atur, la corrupció, 
la misèria, l’augment dels preus de les necessitats bàsi-
ques, la guerra de bandes, la devaluació de la moneda 
nacional i l’afebliment del sistema polític. 

Per al catedràtic Pierre Négaud Dupénor, aquesta situ-
ació, que tendeix a perpetuar-se i amenaça de tornar-se 

HAITÍ

Port-au-Prince

líders de l’oposició. En els darrers temps, organitzacions 
i partits polítics opositors s’han manifestat al carrer per 
exigir-ne la dimissió. A més, hi ha moltes persones que 
demanen una tabula rasa, i exigeixen la marxa del po-
der de representants del Senat i el Congrés.

Des de l’agost de 2018, milers de joves s’han unit 
a la lluita popular. Al voltant del moviment Petrocaribe 
Challenge, el jovent reclama saber la veritat sobre el pi-
llatge de fons del Petrocaribe, que ha suposat un mal-
baratament de més de 4.000 milions de dòlars. Hi ha 
una dotzena de ministres i alts càrrecs d’Estat, inclòs el 
president, que estan involucrats en l’escàndol, segons 
posava al descobert recentment un informe del Tribunal 
Superior de Comptes.

L’Estat d’Haití té una crisi de valors que en causa una 
altra de confiança, que va vinculada a la manca de lide-
ratge. “La societat haitiana ja no té sistemes de valors 
als quals aferrar-se”, assegura Dupénor. La ciutadania 
ha deixat de creure en unes autoritats polítiques que 
no compleixen les seves promeses. Tenir un plat a taula, 
garantir 24 hores d’electricitat al dia o lluitar contra la 
corrupció són algunes de les promeses incomplertes pel 
president Jovenel Mois. “A Haití, els governs treballen 
per crear les condicions per al frau en lloc de posar en 
marxa mecanismes senzills, econòmics i convenients 
que facilitin l’accés de la ciutadania a béns i serveis pú-
blics”, afirma Dupénor, que prossegueix: “Els líders po-
lítics no tenen prou valentia per prendre les decisions 
necessàries per al progrés del país”. 

Una crisi que ve de lluny
Les protestes populars i els moviments dels carrers són 
només signes d’un ressorgiment d’aquesta crisi que ve 
de lluny. Pel sociòleg Armand Jean Jules, és un signe de 
la ruptura de l’equilibri social, amb una majoria que es 
troba exclosa de totes les estructures de repartiment 
de riquesa. Per Jules, la crisi actual és el moment més 
crític que pateix el sistema capitalista orquestrat pels 
Estats Units i iniciat amb l’ocupació nord-americana 
del país, que duraria fins al 1934. “Aquesta crisi rau en 
els projectes de les grans potències imperialistes com 
Anglaterra, Espanya, Portugal, Itàlia i França, consis-

estructural, reflecteix la voluntat d’un poble martiritzat 
que es vol fer escoltar a través de tots els mitjans vio-
lents, sense tenir la menor consciència que se suïcida 
econòmicament en matèria turística i política. “Davant 
de la negació total de les elits econòmiques i governants 
d’Haití, el poble, abandonat al seu destí, no té altra op-
ció que la violència. Mentre la classe política i el sector 
privat segueixin ignorant les seves demandes –que no 
són res més que aliments i uns mínims per satisfer les 
necessitats bàsiques–, aquesta crisi persistirà”, explica 
Négaud. El catedràtic assegura que la població haitiana 
és creativa fins i tot en la manera d’expressar la seva ira 
i trobarà innovadores vies per protestar.

Les reclamacions en qüestió
“El president Jovenel Moise simbolitza el sistema i ha de 
marxar al preu que sigui”, clama André Michel, un dels 
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Moltes de les 
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/ MILO MILFORT

tents en el saqueig sistemàtic dels béns i recursos del 
país”, prossegueix el sociòleg, qui pren com a exemple 
la invasió de l’illa per Cristòfor Colom el 1492. I recorda 
l’embargament imposat per aquestes potències després 
del moviment d’alliberament, de 1791 a 1803.

Un altre actor clau en les bambolines de la crisi és la 
comunitat internacional. Moltes de les principals potèn-
cies suposen un gran suport a l’actual president Moise, i, 
segons afirmen figures i grups opositors del país, sense 
aquestes garanties ja hauria marxat. 

Quina és la sortida de la crisi?
A cada repunt de la crisi, els actors nacionals i internacio-
nals evoquen el diàleg com a panacea o fins i tot la possi-
bilitat d’una nova ocupació estrangera. No obstant això, 
malgrat que es puguin generar diàlegs, la crisi ressorgeix 
de nou. “Els discursos que promouen el diàleg interhaitià 
volen fer-nos creure que l’agreujament dels problemes s’ex-
plica pel fet que els haitians es neguen a posar-se d’acord. 
És una mala interpretació de la qüestió. El problema és 
molt més profund”, diu Joseph Jules, i afegeix que el po-
ble d’Haití “està equivocat pensant que la crisi és només 
econòmica o política. Realment no tenen una resposta 
a la crisi. La repressió és la seva única alternativa”.

D’altra banda, per al professor Dupénor, la població, 
els actors polítics i els agents econòmics desconfien els 
uns dels altres. “El respecte a la paraula donada és gai-
rebé inexistent. Això és el que fa caure qualsevol intent 
de diàleg entre els actors. Tothom dubta de la bona fe 
de l’altre i continua a l’ofensiva”, conclou. Si les nego-
ciacions a vegades possibiliten una solució pacífica de 
la crisi, en aquest cas no contribueixen a resoldre-la. 

La situació segueix sent precària. El president, 
que no té intenció de renunciar, continua buscant 
per tots els mitjans mantenir l’statu quo, mentre que 
els membres del Parlament ja preparen la seva ree-
lecció. A l’espera del següent rebot de la crisi, Haití 
respira amb el ritme d’un aire de calma més que 
mai enganyós. La població viu diàriament esperant 
el següent bloqueig, cosa que provoca una certa psi-
cosi tant per als agents econòmics com per a la ciu-
tadania. Aquests bloquejos hermètics de carreteres 
s’han convertit en una nova forma de protesta social 
utilitzada per la població per expressar el seu dolor, 
el seu afartament, el seu malviure, la seva misèria 
i la desconfiança més absoluta envers tota la clas-
se política. Totes les condicions es compleixen per 
a noves explosions socials sense precedents.�
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La declaració no 
compta amb la firma 
de l’uruguaià Tabaré 

Vázquez ni del 
bolivià Evo Morales 
(Nicolás Maduro ni 
va ser-hi convidat)

LA DRETA NEOLIBERAL 
DE L’AMÈRICA LLATINA POSA 
EN ESCENA LA SEVA ALIANÇA 

Els presidents de l’Argentina, el Brasil, Xile, Colòmbia,  
el Paraguai, el Perú i l’Equador es reuneixen per crear  

un nou organisme d’integració regional

“Necessito que busqueu una tau-
la republicana per la cimera”. 
Va ser l’estranya petició que el 

president de Xile, Sebastián Piñera, va 
fer als membres del seu equip just un pa-
rell de dies abans de la trobada de presi-
dents llatinoamericans que es va celebrar 
a Santiago el 22 de març. Els equips d’as-
sessorament presidencial van encarregar 
als fusters de La Moneda una taula rodo-
na, que van enllestir just la nit abans de 
l’esdeveniment. És només un dels detalls 
que Piñera va voler cuidar conscient de 
la rellevància del moment que s’acostava. 

El dia D, l’argentí Mauricio Macri, el 
brasiler Jair Bolsonaro, el peruà Martín 
Vizcarra, el colombià Iván Duque, l’equa-
torià Lenin Moreno i el paraguaià Mario 
Abdo es van reunir al palau presidencial 
per posar en comú les bases d’un nou 
mecanisme d’integració regional que 
desplaci Unasur, que els agrupava fins 
ara. Unasur es va crear el 2008, quan 
el progressisme a la regió vivia un mo-
ment àlgid, de la mà del Brasil de Lula 
i sota l’empara i impuls del veneçolà 
Hugo Chávez. El seu objectiu era con-
trarestar la influència dels Estats Units 
al subcontinent a partir de la promoció 
de polítiques regionals amb un marcat 
segell social. Des d’aleshores, ha plogut 
molt a l’Amèrica Llatina. En els últims 
anys, l’organisme ha perdut influència 
i rellevància a la regió, afectat pels canvis 
als principals països que el van promoure. 
Els equilibris de forces han decantat la 
balança a favor dels governs de dreta i ul-
tradreta. De fet, només l’Uruguai i Bolívia 

–els presidents dels quals no van assistir 
a la cita presidencial– encara conserven 
governs afins al procés bolivarià. Aquest 
context l’ha aprofitat ara el president xilè 
per instar els seus homòlegs a posar les 
bases d’un nou projecte: Prosur. 

De moment, el més rellevant que se 
sap de Prosur es va fer públic ja abans de 

la trobada i va quedar recollit a la decla-
ració final: es vol construir i consolidar 

“un espai regional de coordinació i coo-
peració, sense exclusions” amb l’objectiu 

“d’avançar cap a una integració més efec-
tiva que ens permeti contribuir al creixe-
ment, progrés i desenvolupament dels 
països de l’Amèrica del Sud”. La decla-
ració no compta, però, amb la firma de 
l’uruguaià Tabaré Vázquez ni del bolivià 
Evo Morales –Nicolás Maduro ni va ser-hi 
convidat–, que van decidir participar-hi 
només com a observadors a través d’un 
representant. 

Els dubtes de Prosur
Tot i que la trobada no va concloure amb 
gaires novetats, sí que va deixar una foto 
per la posteritat: la dels set presidents 
asseguts al voltant de la mateixa taula. 
Tot un gol del president Piñera. La imat-
ge no és menor i posa de manifest el gir 
neoliberal que ha fet l’Amèrica Llatina. 
Un canvi que ha permès l’articulació de 
tot un bloc de països que fan el contra-

pès als pocs i més petits que encara són 
claus per al centreesquerra llatinoameri-
cà, i que col·loquen Mèxic en una posició 
estratègica per al progressisme regional.

“Parlen de Prosur, però en realitat els 
països participants són més pronord 
i busquen aliar-se amb els Estats Units”, 
diu el periodista i analista Raúl Sohr, 
recordant la trobada que la matei-
xa setmana van mantenir Bolsonaro 
i Donald Trump a Washington. Per 
a l’expert en relacions internacionals, la 
declaració dels mandataris llatinoameri-
cans “diu poc o res” i considera que les 
funcions del nou organisme –si prospe-
ra– es reduiran a “diversos acords sobre 
algunes matèries concretes, com cons-
truir una carretera o ajuntar un parell 
o tres de països per aconseguir recursos 
de centres de finançament internacional”. 

Sohr posa en dubte el recorregut que 
podria arribar a tenir el nou projecte, 
considerant que d’aquí a poc hi podria 
haver canvis polítics que podrien alte-
rar l’escenari actual. A l’octubre Mauricio 
Macri s’enfrontarà a unes eleccions que, 
per ara, no té assegurades. Segons les 
últimes enquestes, l’empitjorament de la 
situació econòmica de l’Argentina passa-
ria factura a l’actual president. Tampoc 
Bolsonaro surt gaire virtuós dels primers 
mesos de mandat. La seva popularitat ha 
disminuït considerablement i l’ombra de 
la corrupció pel finançament de la seva 
campanya electoral i les irregularitats fi-
nanceres del seu primogènit podrien sor-
tir-li cares. Per a Sohr, és difícil consolidar 
una entitat d’aquestes característiques 
quan “hi poden haver canvis a curt ter-
mini, entre dos i quatre anys”. 

Sigui com sigui, Xile estrena la nova 
tribuna i abanderarà el flamant projecte, 
almenys durant el primer any, període en 
el qual es farà càrrec de la presidència pro 
tempore. Després, quan tot plegat s’acosti, 
ja serà el torn del Paraguai.�
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El Pirineu, bressol 
de la cacera de bruixes
La primera llei contra el crim de la bruixeria en l’àmbit 

europeu data de 1424 i es va escriure a les Valls d’Àneu, amb la 
consegüent persecució de dones basada en l’estigma i el rumor
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El passat 8 de març es va rebatejar simbòlicament la plaça de Sant 
Eloi de Sort (Pallars Sobirà) amb el nom de Caterina Picona, una 
veïna del poble d’Estac que l’any 1534 va ser jutjada per bruixa. 

Com ella, moltes dones del Pirineu van ser condemnades i penjades 
a la forca durant els segles XV, XVI i XVII acusades d’aquest crim. 
Margarida Rugall de Mont-ros (Vall Fosca), coneguda com la Rugalla, 
també va ser assenyalada i jutjada com a bruixa i metzinera l’any 1548. 
Quatre-cents anys més tard, encara rondava l’estigma sobre les dones 
d’aquella casa, ja que sovint es transmetia per nissaga familiar. 

La vall on va viure la Rugalla va arribar a ser coneguda com “la ter-
ra dels bruixots” i el seu judici va ser el primer que l’historiador Pau 
Castell va tenir entre les mans. Ell és l’autor d’una tesi doctoral sobre 
els orígens i l’evolució de la cacera de bruixes a Catalunya i el comis-
sari de l’exposició “Se’n parlave... i n’hi havie. Bruixeria al Pirineu 
i les terres de Ponent”. La frase que dona títol a l’exposició itinerant –i 
al catàleg que s’ha editat posteriorment– va sortir de la boca de Mercè 
de casa Guem de Beranui, nascuda a la Vall Fosca el 1917, en una en-
trevista que serviria com a punt de partida de la recerca que ubica el 

Pirineu com a bressol i epicentre de la cacera de bruixes a Europa, en 
la qual analitza la pervivència del mite fins ben entrada la dècada de 
1940 i desmunta algunes de les creences associades als fets.

Terra fèrtil i precoç en la persecució

El text jurídic europeu més antic que fa referència a la bruixeria 
s’ubica a les Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà. El 1424, reunits al castell 
de València d’Àneu, els prohoms d’aquelles valls i el comte del Pallars 
van donar forma a les ordinacions d’Àneu, la primera llei coneguda 
a escala europea contra el crim de bruixeria. El fenomen també va 
irrompre de forma paral·lela al Llenguadoc, Suïssa i al nord d’Itàlia 
i ben aviat es va estendre pel continent. 

Pel que fa a Catalunya, tot i que el principal focus de persecució 
antibruixesca es va mantenir a les valls pirinenques, a poc a poc va 
anar arribant a la plana de Lleida. L’estigma i la fama perseguia mol-
tes de les dones (i alguns homes) que fugien al sud, a ciutats com 
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Lleida, Cervera o Balaguer, on acabarien sent represaliades. A tot 
Catalunya, l’historiador Agustí Alcoberro indica l’execució de 105 do-
nes i gairebé 200 processos judicials entre els segles XV i XVII. 

“Amb la documentació històrica fa temps que sabem que la majoria 
de judicis per bruixeria que es portaven a terme a Catalunya eren fets 
per tribunals civils, seglars, baronials”, explica Pau Castell, “estaven 
dirigits per un batlle o per un senyor, no eren tribunals eclesiàstics 
o inquisitorials”. Aquesta és una de les conclusions més rellevants de 
la investigació i trenca amb la creença popular que associa la cacera 
de bruixes amb la inquisició. “La majoria de casos provenien de la 
denúncia de veïns i veïnes en situació de desgràcies, morts, malalties, 
pedregades... Els tribunals locals o baronials eren els més salvatges”, 
afirma Castell, que determina que “la clau és que el crim de bruixeria 
i la secta de les bruixes no va existir mai. És un crim imaginari, una 
construcció mental dels perseguidors. Això és el que ho va fer tan 
terrible i que durés tants anys”. 

Al llarg dels segles, la justícia reial i inquisitorial a Catalunya va in-
tervenir per aturar la proliferació de les pràctiques antibruixesques, 
qüestionant les accions que es desenvolupaven a escala local. De fet, 
les poques dones que van aconseguir portar el seu cas davant el tribu-
nal inquisitorial de Barcelona van ser absoltes o condemnades a penes 
lleus. Amb el pas al segle XVIII, les elits intel·lectuals europees van de-
terminar que la secta de les bruixes no havia existit mai i això va deri-
var a la fi de la cacera, però no a la desaparició de la creença popular. 

Catalitzador de les tensions socials

“La visió de la cacera actual, basada en la recerca, és molt inquietant”, 
prossegueix Castell, “no en podem culpar a una minoria fanàtica ni 
als inquisidors; realment era tota la societat la que d’alguna manera 
participava en això i estigmatitzava determinades persones”. L’estigma, 
el rumor i la fama són els elements clau per entendre el fenomen. “La 
culpabilització de determinats grups socials és una constant que no és 
exclusiva de la cacera de bruixes, sinó que l’anem retrobant, tristament, 
al llarg de la història”, analitza Castells, que posa èmfasi en la idea de 
l’enemic intern: “Viuen entre nosaltres, es reuneixen, atempten con-
tra la nostra forma de vida i són la causa de les nostres desgràcies. És 
un tema de trista actualitat”. 

“La fama t’acabava portant a la mort”, afirma Oriol Riart, historiador 
que ha recollit una desena de casos de bruixeria fins ben entrat el segle 
XX a partir de diverses fonts orals i escrites al Pallars Sobirà. Trobem 
altres exemples en la persecució del comunisme als Estats Units durant 
l’època de McCarthy –que també es va dir cacera de bruixes– o en els 
episodis contra població de confessió islàmica i, sobretot, els discur-
sos i accions que es generen en relació amb la comunitat migrada. “El 
rumor és un tema candent avui en dia, està present rere les persones 
migrades, o bé quan es parla de terrorisme, i la resposta que es dona 
és a cop calent, no reflexiva”, sospesa Riart.

Per a Pau Castell, això condueix al “debat etern sobre seguretat 
i llibertat”. Quan el 2001 hi va haver l’atemptat als Estats Units, es 

va debatre intensament entorn la Patriot Act per tal de “renunciar 
a una sèrie de drets i llibertats per la seguretat, però això no és nou, 
ho trobem a l’època de la cacera de bruixes, són els desafurs o desa-
foraments”. Durant l’època de la cacera, la dificultat de provar el crim 
de bruixeria a les corts de justícia va motivar a utilitzar els desafora-
ments, un recurs d’excepció: “Les comunitats renunciaven als drets 
i les llibertats previstes per la llei i garantides pel dret processal per 
facilitar l’acció de la justícia local per trobar aquesta gent, jutjar-la 
i castigar-la”, especifica Castell.

En aquest context, Caterina Picona va ser una de les persones jutja-
des l’hivern del 1534 pel senyor de la baronia d’Estac a petició dels seus 
vassalls, que es van congregar el 3 de febrer al castell d’Estac per dema-
nar al seu senyor que procedís contra les bruixes i els bruixots del seu 
domini. Així renunciaven durant un any a totes les llibertats, immunitats, 
excepcions i privilegis, sotmetent-se únicament al baró Francesc Sorita.

La mirada de l’altre

Saber discernir què s’entén com a bruixa no és fàcil, ja que sovint 
s’arriba al terreny de les persones que es dediquen a les pràctiques 
magicomedicinals, a la sanació, a l’ús de plantes remeieres o a l’espi-
ritisme, per exemple. “La frontera no està gens clara”, afirma Núria 
Morelló, antropòloga que ha recollit diferents testimonis actuals de 
les terres de Ponent amb perspectiva de gènere per seguir l’evolució 
del mite fins a mitjans del segle XX, quan la cacera ja havia finalitzat. 

“Abans dels anys vint hi havia la concepció de la bruixa com una 
persona que dona mals. Les persones que tenien la capacitat de curar 
pertanyien a activitats diferents”, matisa Morelló. “Els actes malignes 
que he trobat a les històries del segle XX coincideixen amb els actes 
que es consideraven crims al segle XV, aquelles accions que generaven 
mal a la comunitat, els infanticidis, enverinar els animals o matar-los, 
provocar tempestes, convertir-se en animal per entrar a les cases i fer 
mals... És a dir, atemptar contra la reproducció social, contra la repro-
ducció de la vida”, detalla Morelló, que destaca que “aquest fenomen 
no és neutre en termes de gènere, ja que un percentatge molt elevat 
de persones acusades, més del 80%, eren dones”. 

“Tothom ho dive”, aquesta és una de les frases més pronunciades 
en les entrevistes contemporànies, ja que cap informant ha afirmat 
conèixer amb certesa si una persona era bruixa. “Ho creien perquè 
tothom ho deia”, destaca Pau Castell, fet que el porta a afirmar que 

“la figura de la bruixa es construeix a partir de la mirada de l’altre”, 
travessada per funcions econòmiques, socials i de gènere. Tot i que 
l’equip investigador evita alimentar tòpics i teories generalistes, en les 
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seves anàlisis han identificat diversos patrons a l’hora de descriure les 
persones titllades de bruixes. Un dels perfils seria el de dones (i alguns 
homes) socialment vulnerables, com persones velles, migrades o sol-
teres, així com les que havien desafiat veïnes o institucions locals. En 
un altre rang es troben els conflictes familiars i les tensions internes. 
En aquest sentit, s’han analitzat les relacions de poder a l’interior de 
les famílies, com el conflicte sogra-nora, que és força recurrent i que 
està relacionat amb l’enveja i el domini de la llar.

A la localitat de Biosca s’ha identificat un cas representatiu, datat l’any 
1806. La Baquirol era una dona gran, vella i pobra que va ser acusada 
d’embruixar un membre d’una família del poble. La dona va aconseguir 
escapar quan aquesta família va intentar assassinar-la i es va refugiar 
a la casa del capellà del poble. Un cop guarida, va intentar tornar a casa, 
però la família, acompanyada d’un grup de veïns, la va anar a buscar i 
la va cremar a l’entrada de la població. “Va ser un linxament popular”, 
qualifica Morelló, que considera que “la bruixa acaba sent un operador 
simbòlic negatiu, es jutja el seu comportament i encarna un estereotip 
que forma part de processos d’estigmatització i de construcció social 
del gènere a les societats patriarcals contemporànies”. 

Apropiacions simbòliques

El significat social de la bruixeria ha variat al llarg de la història 
i diferents col·lectius o persones han reivindicat el terme. En clau fe-
minista, el llibre Caliban i la bruixa. Dones, cos i acumulació primitiva, 
de Silvia Federici, que analitza la transició del feudalisme al capita-
lisme des de la perspectiva de gènere i la historiografia marxista, va 

irrompre amb força fa uns anys, nodrint debats profunds en el marc 
de diferents moviments socials. Segons Castell, avui en dia el llibre 
de Federici no s’integra en el debat de la histografia feminista, ja que 
es basa en fonts documentals de fa anys i alguns dels tòpics “avui es-
tan desmentits”. Però per a Castell, aquestes interpretacions són útils 
i necessàries en les reivindicacions i postulats actuals. 

Precisament, el cap de setmana del 23 de març, Silvia Federici va 
participar en unes jornades a Navarra on Núria Morelló va assistir 
per explicar el cas català, ja que es vol formar un grup d’estudi per 
analitzar la cacera de bruixes a l’Estat espanyol des d’una perspec-
tiva feminista. Per a Morelló “és important que les dones es posin 
a investigar aquest tema”.�

Els diferents focus on 
va néixer el fenomen 

de la cacera de 
bruixes a Europa   

/ PAU CASTELL

Document de la 
condemna de 
Francina Redorta de 
Menàrguens (1616)

Bruixes  
penjades a la 

forca a Escòcia 
l’any 1678  

/ GEORGE 
MACENZI
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Vomitar-me

30    EXPRESSIONS

El relat d’Elena Guardiola

Al plaer negat. A la culpa rere cada arcada. Al desig. A la por. 
A la vergonya de ser sense ser. Al silenci. A totes elles, les 
escric per a reconèixer-les en mi. “Relatar-se”, que deia 
la Sònia Moll en un escrit preciós. Així, aquí, un petit in-
tent de relatar-me entre el vòmit i un diagnòstic: bulímica. 

El temps passa. I que el temps passi és bonic. Passa que, a vega-
des, el temps passa i pesa. Una mica. Aquí, al pit. I, a vegades, penso: 
Deu tenir a veure, aquest pes, amb la manera com em narro, m’explico 
i situo? I quant deu tenir a veure, tot això, amb les paraules que descri-
uen, normalitzen, assenyalen i defineixen el marc en què ens trobem? 
Perquè no cauen del cel per ordre diví. Recordo que tenia un professor 
a la universitat de periodisme que, precisament, parlava d’això quan 
parlàvem sobre l’aparent objectivitat dels mitjans de comunicació. 
De la paraula com a acció. I ho veiem cada dia. És per això que pro-
vo de repetir-me aquest mantra quan penso en el vòmit i en la meua 
experiència amb un desordre de l’alimentació, altrament conegut 
per la psicologia clínica i el DSM (manual diagnòstic i estadístic dels 
trastorns mentals) com a trastorn de la conducta alimentària. I és 
que, amb els anys, he pogut significar el vòmit d’altres maneres que 
van més enllà de la simptomatologia. 

Una de les primeres pistes la vaig trobar en un llibre: No menjaràs. 
En aquest recull, s’aborda i es parla del vòmit com a pràctica i no pas 
com a símptoma. I, per a mi, descobrir que podia parlar i anomenar 
el vòmit d’aquesta manera em va servir, després de molts anys com-
batent la bulímia, per a mirar-lo i situar-lo en mi d’una manera dife-
rent. Acció directa davant el llenguatge estigmatitzador que refereix 
a la salut mental. Ara la paraula és la meva manera de resistir, però 
durant molts anys ho va ser vomitar. I em servia. Treure, explotar. 
Plantar-me davant el que s’esperava de mi.

Però la primera pista, sens dubte, va arribar en el moment que 
vaig entrar a participar d’un col·lectiu transfeminista. “Allò personal 
és polític”. De cop i volta, vaig començar a sentir parlar de sistemes 
i estructures. I vam començar a posar al descobert l’emocionalitat. 
També a experimentar la força de la manada. Jo era la diagnosticada, 
però el que m’estrenyia la panxa també estrenyia la panxa d’altres 
companyes feministes. I no és casual que ens dolgui el mateix. 

A mi m’ha dolgut el silenci. I la vergonya i la culpa. M’ha dolgut fa-
llar perquè no arribava a les expectatives esperades. M’ha dolgut la por 

malalletra

/  PAULA R. ZAPATA

a la por. I el fer veure que. M’ha dolgut guardar-me en silenci cinc anys 
vomitats. Tota una adolescència, em dic. I m’ha dolgut sentir-me sola, 
odiar el meu cos i no trobar les paraules per a significar què em passava. 
I, entre tot, vomitar, el més plaent davant la frustració. Vomitava per 
a fer front al sistema, i vomitava el mateix sistema. El que dibuixa la fa-
mília heteropatriarcal, la identitat de gènere binària i heterosexual, la 
violència i el poder adult. L’autoritat de la norma sobre el cos i en cos. 
L’autoritat de la conducta permesa: ocupa poc espai. 

Ens fa por parlar del malestar perquè sembla que ens sigui únic. 
Només em passa a mi. Això és el que aconsegueix la medicina clíni-
ca: fer-te creure que és cosa teva, que alguna peça en tu no funci-
ona correctament. I el diagnòstic és la clau que t’assenyala i aïlla. 
És el teu problema. Però és que a mi em fa mal la panxa de tanta 
emoció continguda. 

Fa cinc anys vaig deixar el centre on anava a tractar-me. I vaig des-
cobrir que estava completament domesticada. Redirigida, novament, 
a la normalitat a través de la teràpia conductual. Ja no vomitava diàri-
ament, havia après a entendre-ho tot i a modificar la meva conducta. 
Però vaig descobrir que duia tot el fàstic acumulat a la gola, físicament, 
en forma de nus. I que em feia mal. 

Així, aquest text és un petit intent de desfer el nus que m’aixafa la 
gola. De significar el vòmit. I d’assenyalar que hi ha causes estructu-
rals que s’emmascaren entre tanta malaltia i patologia. Aquest és un 
intent de compartir i polititzar l’experiència. Perquè vaig convertir-me 
en un subjecte polític sense adonar-me’n. Perquè vomitar és polític 
en un sistema gordofòbic. I perquè el vòmit va més enllà de la pell. 

Recordo que, fins fa poc, cada vegada que anava a dinar amb 
el meu pare acabava vomitant. Fins que un dia vaig buidar-me 
per dins a través de la paraula. Estic cansada i no has entès res. 
I no he tornat a vomitar després de dinar amb ell. Vomitar és com 
escopir-li a algú a la cara. Només que impacta en tu i per això no 
acaba de satisfer del tot. Fa mal. Així, no és que li desitgi el vòmit 
a ningú, però sí que vull estendre la idea del vòmit com a pràcti-
ca i acte de resistència davant un sistema que té les paraules, els 
sentits i les emocions al seu servei. Un sistema que factura llits per 
a cada malalta en centres privats, i al qual li és més fàcil assenyalar 
la dissidència i emmalaltir-la que no pas fer-se’n càrrec. Perquè, al 
cap i a la fi, la nostra violència és existir.�
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Desmantellament 
del gènere d’espies 
i de l’heroisme 

Anys abans d’iniciar el 
seu període més neta-

ment polític amb La chino-
ise, Weekend i els films sig-
nats pel col·lectiu Dziga 
Vertov, Jean-Luc Godard 
(Al final de la escapada) 
va signar una particula-
ríssima mirada al conflic-
te francoargelià. En plena 
recta final cap a l’assoli-
ment del poder per part 
del Front d’Alliberament 
Nacional algerià, el realit-
zador va filmar una obra 
d’espies enrarida, descre-
guda, amb vestigis de la se-
va pròpia biografia. 

Com el protagonista de 
la pel·lícula, Godard era un 
francès que havia marxat a 
Suïssa per evitar el servei 
militar. L’antiheroi de la 
ficció es veu obligat a tre-
ballar per un grup armat 
francès, potser emanat de 
les clavegueres de l’Estat, 
que l’amenaça d’impulsar 
una ordre de repatriació si 
obeeix les ordres que rep. 
Bruno té quelcom de tite-
lla, de personatge sacsejat 
per forces enigmàtiques i 
arbitràries que el superen. 
El resultat té un punt d’an-
ticipació menys hiperesti-
litzada del futur Godard 
d’Alphaville que partia 
de la narrativa de gènere i 
barrejava el material pulp 
amb les referències cultes. 
Els ressons del cinema ne-
gre conviuen amb el qua-
si inevitable flirteig sublim 
amb una dona que sembla 
un instrument d’accés a 
l’amor més que un sub-
jecte en si mateix. 

Parlar del cos 
sense tabús

Obreres del llapis

BLU-RAY / DVD
El soldadito (1960)
Jean-Luc Godard
Editora: Divisa
Durada: 88 minuts

LLIBRE
Gràfica cooperativa 

a Barcelona
Marc Dalmau i Torvà

ICG Marge
224 pàgines

LLIBRE
Descobrint el cos, 
sembrant paraules
Montserrat Catalan 
Morera i Aina Sallés 
Perramon
Pol·len Edicions, 2018 
40 pàgines
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Descobrint el cos, sem-
brant paraules és un 

breu llibret ple de co-
lor perquè progenitores 
o educadores puguin ini-
ciar un diàleg amb els in-
fants i posar nom a les 
parts dels seus genitals. El 
conte, publicat per Pol·len 
Edicions en col·laboració 
amb Migjorn, està escrit 
amb un llenguatge senzill 
i concís i ben acompanyat 
de les il·lustracions plenes 
d’imaginació d’Aina Sallés.  

La intenció de l’autora 
i ginecòloga Montserrat 
Catalan Morera és que 
l’educació sexual comen-

A través de 480 imat-
ges, Gràfica coopera-

tiva a Barcelona és una re-
presentació iconogràfica 
del moviment obrer a la 
Barcelona de finals del se-
gle XIX i principis del XX. 
Marc Dalmau, llibreter 
i cooperativista, desen-
terra fotografies, il·lustra-
cions, cartells, octavetes, 
gràfics, dibuixos o bitllets 
produïts entre el 1875 i el 
1939, anys daurats del mo-
viment obrer a Catalunya 
i de l’eclosió del coopera-
tivisme a Barcelona.

En un context d’anal-
fabetisme generalitzat, 
aquesta publicació pren 
especial rellevància, ja 
que “el llenguatge i la sà-
tira gràfica oferien menys 
barreres que el llenguat-
ge escrit” per poder en-

ressenyes

Ignasi Franch | @ignasifranch

Irene Alerm | @La_Directa

Pau Fabregat | @pau_fabregat

ci des de ben petites i en 
el reconeixement i l’ac-
ceptació del propi cos 
i del cos de les nostres 
criatures. Normalitzant, 
visualitzant i posant nom 
a cada una de les parts la 
conversa pot començar 
a fluir. El llibre és el punt 
de partida perquè els in-
fants encuriosits per les 
diferències visibles que 
poden veure entre els 
genitals femenins i mas-
culins, comencin a sentir 
i a identificar les paraules 
que, en un futur proper, 
els brindaran seguretat 
i més coneixement.�

tendre i comprendre la 
realitat.

El llibre, editat per 
Marge Books i publicaci-
ons de l’Ajuntament de 
Barcelona, “posa al centre 
les imatges per aprofitar la 
força comunicativa de la 
cultura visual”. Diverses 
són les publicacions que 
han narrat l’auge del co-
operativisme català, però 
cap havia recopilat exclu-
sivament el patrimoni ico-
nogràfic de fotògrafes, di-
buixants, rostres i plomes 
del moviment obrer.

En resum, una obra 
que exhuma “un art que 
està muntat damunt la 
base del Progrés, de la 
Justícia i la Llibertat”, 
deia Revista Tremp en la 
seva edició de l’1 d’octu-
bre de 1936.�

A El soldadito les coses 
passen sense motius gaire 
concrets i tot desprèn un 
aire kafkià. Aquest enfo-
cament surrealista no va 
evitar que el film fos pro-
hibit a l’Estat francès: fins 
a la independència d’Algè-
ria, la tortura era material 
sensible i irrepresentable 
a les pantalles. El prota-
gonista comença a tenir 
problemes perquè diver-
ses casualitats impedei-
xen que mati la persona 
a qui li han assignat com 
a objectiu. Després, ar-
riba el viacrucis del pro-
tagonista. A través d’un 
desenllaç indiferentment 
desolador, Godard acaba 
de fer esclatar la concep-
ció clàssica de l’heroi i la 
tendència de l’espectador 
a identificar-s’hi: a la seva 
història plena d’humans 
buits, desapassionats, no 
hi ha espai per a l’elegia, 
ni tan sols per a un mínim 
drama. Davant les situaci-
ons més letals, Bruno no-
més es proposa “aprendre 
a no amargar-se”.�



Substituir la discapacitat per la diversitat funcio-
nal va més enllà de l’etimologia?
En la mesura que canviem les paraules, també orien-
tem el pensament cap a una altra direcció. Ja no parlem 
sobre què pot fer la persona, sinó sobre qui som i com 
funcionem de forma diferent i que cal organitzar-nos 
socialment per atendre aquesta realitat.

Per tu, què significa tenir una vida independent? 
És un terme històric i seria més apropiat parlar d’in-
terdependència. No es tracta de fer les coses sol, sinó 
de ser responsable i tenir el control dels suports que 
necessites. És molt important, perquè passes de ser ob-
jecte a ser subjecte. 

El relat sobre la diversitat funcional no ajuda 
a aquesta nova mirada? 
Al món acadèmic es parla que la discapacitat és una cons-
trucció social i cultural. A partir d’aquí, 
hem de decidir si volem veure les perso-
nes com un problema en si mateixes –per-
què no són com creiem que haurien de 
ser– o si, com passa actualment, aquest 
entorn social no és el més adequat. 

També denuncies el que anomenes 
pornografia inspiracional? 
Fa referència a la idea que se’ns assigna el 
paper d’inspirar els normals. Aquest exhi-
bicionisme de la superació tampoc no ajuda a transformar 
res, sinó a perpetuar aquesta manera de viure de segona. 

En aquest sentit, què penses de l’èxit que ha susci-
tat la pel·lícula Campeones?
Aporta coses molt positives. Ara bé, hi ha unes inèrci-
es que duen a perpetuar certs estereotips. Per exem-
ple, el fet que en tota la pel·lícula no hi ha una so-
la paraula sobre discriminació, opressió o política. 

Està poc polititzada la diversitat funcional? 
Hi ha un intent de despolititzar-la i naturalitzar la depen-
dència. Mentre sigui un problema personal, no calen po-
lítiques estructurals per canviar-ho. D’altra banda, hi ha 
tota la indústria de la discapacitat que viu de la depen-
dència. A més, en qualsevol grup oprimit sempre és difícil 
conscienciar l’oprimit que ho és i que té dret a no ser-ho.

Quines maneres hi ha de polititzar la diversitat 
funcional?
N’hi ha moltes, però cal entendre que no som davant 
d’una qüestió tècnica. De què servirà que puguem 
entrar als bars perquè hi ha rampes si després ningú 
no vol parlar amb nosaltres? La qüestió de fons té 
a veure amb el sistema de valors que cal canviar. Per 
tant, hem de posar fi a les polítiques que generen 
espais segregats i fer una feina que abraça des de 
l’educació fins al cinema, la televisió, la literatura 
o qualsevol altre àmbit de la cultura.

Per què des de l’esquerra es parla poc de diver-
sitat funcional?
Si s’assumís que la persona amb diversitat funcional 
està oprimida per un sistema capacitista, segurament 
es construiria un discurs molt potent. Però ens hem 
instal·lat en els universos paral·lels de les escoles es-

pecials o els centres especials de treball, 
cosa que ens exclou dels àmbits social, 
sindical o polític.

Amb el lema “Avortament selectiu 
no, avortament lliure sí!”, què pre-
tens reivindicar?
Dic que els motius pels quals una dona 
decideix avortar són seus. Una altra co-
sa és quan s’aprova un text legal que 
afirma: “No pots avortar tret que el fe-

tus tingui aquestes característiques”. Doncs bé: a tra-
vés d’aquest supòsit es construeix un discurs negatiu 
de les persones amb diversitat funcional, quan la so-
lució exigeix reconèixer el dret a l’avortament lliure. 

Normalitzar la sexualitat de les persones amb di-
versitat funcional pot ser un antídot per descons-
truir els actuals prejudicis?
Sens dubte. Hem de posar fi a la mirada infantilit-
zadora sobre la diversitat funcional i fer visible que 
totes les persones som sexuals siguem com siguem. 
En la mesura que no se’ns miri com a nens, es farà 
evident que les situacions de dependència es donen 
per decisions polítiques i socials. Al marge que, en 
lloc de presentar la sexualitat com un problema per 
nosaltres, hem d’entendre-la com un motor molt po-
tent de millora vital.�

Ha conviscut amb la seva 
tetraplegia des dels tretze 
anys, però no busca inspirar 
ni emocionar ningú. Tip 
de Ramons Sampedros i 
Pablos Echeniques, Centeno 
reivindica la quotidianitat 
invisibilitzada i defensa la 
importància de controlar els 
suports necessaris per ser 
lliures. Des de l’activisme 
reivindica la politització 
de la diversitat funcional 
i veu la sexualitat com la 
clau per obrir les portes 
d’aquest procés. Demana 
un canvi cultural i social que 
obligui la gent a deixar de 
parlar de discapacitat per 
entendre que el problema 
és, sobretot, d’un sistema 
dissenyat per i per a la 
normalitat estadística. En 
aquest sentit, ha començat 
a fer camí col·laborant amb 
produccions audiovisuals 
com Yes we fuck, Vivir y 
otras ficciones o, més 
recentment, amb el 
programa Trèvols de 4 fulles, 
de Betevé, guanyador del 
Premi Zapping 2019 de 
televisió local. Centeno 
té un discurs crític i 
transformador sobre la 
diversitat funcional, una 
perspectiva que, avui dia, 
costa trobar tant a la dreta 
com a l’esquerra. 

L’univers paral·lel 
de les escoles o 

centres de treball 
especials ens 

exclou de l’àmbit 
sindical o polític

“Hem de posar fi a les 
polítiques que generen 

espais segregats”
Joan Ballart | @La_Directa

Antonio Centeno,
activista a favor de la 
diversitat funcional
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