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Amb aquest número, acomiadem el disseny de la maqueta que ens ha acompanyat des de l’octubre de 2014 i que, durant aquests
dos anys i mig, ha vestit els textos que hem publicat al quinzenal. Atentes, el 19 d’abril arriben les novetats. #SomPaper
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oordinar un quinzenal en paper i un web amb una mitjana de 350.000 visites úniques mensuals no és una
tasca fàcil. Gràcies a –o per culpa de– les noves tecnologies, podem estar connectades les 24 hores del dia, fet que
agilitza enormement les tasques periodístiques. “Et passo la
foto de la manifestació”; “Demà per la vesprada, tindreu la
peça”;“El destacat d’aquesta notícia no es veu bé”; “Algú pot
encarregar-se d’aquest tema?”. Aquestes són algunes de les
frases que cada dia es poden llegir en algun dels més de deu
grups de missatgeria instantània amb què compta la Directa. El
principal s’anomena Comunitat Directa i agrupa 67 persones
que, amb graus d’implicació diferent, col·laboren amb el mitjà.
S’utilitza per vehicular les propostes, però també serveix per
comentar l’actualitat o arranjar excursions de domingueros.
Coordinació Directa és un grup més aviat tècnic. En formen

part 22 persones, entre les coordinadores de les seccions del
paper, la coordinació web, audiovisuals, fotografia i disseny.
Canalitza les comunicacions urgents que afecten el web i, en
moltes ocasions, serveix per consensuar posicions respecte a
debats interns en moments en què no es pot esperar a l’assemblea setmanal. Els grups de missatgeria de mòbil també han
ajudat a dinamitzar molt la coordinació territorial de la Directa.
Cada nucli de treball disposa de xat: el País Valencià –amb un
canal específic per Castelló–, Mallorca, Lleida, el Baix Camp,
Osona... La constel·lació Directa no s’acaba aquí: moltes àrees
de treball disposen d’un grup propi (fotografia, audiovisuals...),
però també hi ha espais per parlar de feminisme, per tractar
els temes que afecten les treballadores de la cooperativa o per
dinamitzar el Grup d’Investigació. Fins i tot hi ha un grup dedicat al futbol i els esports en general, anomenat Romeritos. Una
estrela més de la galàxia mòbil de la Directa.3

Fe d’errades: a la gràfica de l’article “La tragèdia de Rigopiano” (pàgina 11 de la Directa 427), es diu que l’allau mortal es va
desencadenar el 18 de febrer de 2017 quan, realment, els fets es van produir el 18 de gener de 2017.

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

La Directa rep una subvenció estructural de la Generalitat de Catalunya pel fet de ser un mitjà en llengua catalana, que suposa menys d’un 2% del pressupost.
Per això hem de posar el seu logotip.
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Mentre el qui fou totpoderós president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, ja fa un any que gaudeix del
tercer grau penitenciari (l’any 2013 va ser condemnat a quatre anys de presó per sis delictes fiscals), els seus
successors a l’ens provincial s’esforcen per desempallegar-se del passat. Amb tot, l’oposició política denuncia
que, d’una manera més subtil, l’organisme es continua emprant per agrair favors i serveis a persones afins, amb
càrrecs i encàrrecs de feines. L’obtenció d’una plaça de funcionària per part d’una educadora social que formava part de l’última llista electoral a Castelló en seria l’últim exemple

Herències fabristes a
la Diputació de Castelló
Sis anys després de la caiguda de la nissaga Fabra a les comarques de Castelló i malgrat els intents de rentat d’imatge del
nou president, Javier Moliner, el Partit Popular manté les pràctiques clientelistes dins l’organisme provincial
/ ELEPTRIC

Paula Duran i Vicent Almela
@Paula__Duran / @La_Directa

“L
“El vot captiu suposa molt de poder en
un ajuntament i en una diputació. No
sé la quantitat de gent que dec haver
col·locat en dotze anys”, deia Carlos
Fabra en una conversa enregistrada

’intern evoluciona favorablement, té més de 70 anys
i hi ha poc risc de reincidència”. Amb aquests arguments, la jutgessa de vigilància penitenciària del jutjat número 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, justificava
la concessió del tercer grau a Carlos Fabra Carreras –president
de la Diputació de Castelló entre el 1995 i el 2011–, ara fa un any.
Aquesta mateixa jutgessa, l’any 2003, va ser suspesa de les seues
funcions per part del Consell General del Poder Judicial per exercir pressions a una altra jutgessa a favor de la concessió del tercer
grau a l’exbanquer Mario Conde, que complia condemna pel cas
Banesto. Des de l’abril de 2016, l’expresident de la Diputació de
Castelló –que va entrar a la presó d’Aranjuez el desembre de 2014
per complir una pena de quatre anys per l’evasió de 700.000
euros a Hisenda– l’únic que fa al centre penitenciari madrileny
és dormir. Ell mateix va elegir aquest centre per poder estar a
prop dels seus fills, ja que tres d’ells viuen a la capital de l’Estat.
Tot i que, finalment, els advocats de Fabra van aconseguir
eludir les acusacions per suborn i tràfic d’influències –en un cas

que es va eternitzar judicialment durant més d’una dècada–, el
modus operandi que van instaurar Fabra i el Partit Popular al
llarg de vint anys de control de les institucions, especialment a
la Diputació provincial, encara és molt present en l’imaginari
col·lectiu de la societat castellonenca. Una gravació feta per un
militant del PP a Carlos Fabra abans de les eleccions de 2007 –i
emesa per la Cadena Ser el febrer de 2009– deixava ben clara
l’herència caciquista de tota una època al voltant de la seva
figura: “Perquè el que guanya les eleccions col·loca una infinitat de gent. I tota aquesta gent és un vot captiu. Aquest vot
captiu suposa molt de poder en un ajuntament, en una diputació. Jo no sé la quantitat de gent que dec haver col·locat en
dotze anys, no ho sé. Però, entre Penyeta, Hospital, Institut de
Promoció Ceràmica, Escola Taurina, la Diputació, el port... ni
sé”. En aquesta gravació, Fabra també posava exemples concrets d’aquest vot captiu: “Mare que vol entrar al col·legi de la
Consolació de Borriana (...) que està molt difícil (...) i aquesta
senyora és un vot agraït. Per tant, no cal que m’estenga molt
més”, deia Fabra, sense embuts.
Continua a la pàgina següent >>>
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Batalla pel co
l’Hospital Pro

La reivindicació de la Generalitat d’integrar l’
el consorci amb la Diputació de Castelló ha to

>>> Ve de la pàgina anterior

L’entrada de Carlos Fabra a la presó i els múltiples casos de
corrupció que han esquitxat i condemnat diferents membres
del seu partit van tindre conseqüències greus per als populars
als resultats electorals de 2015, quan el PP va perdre el govern
a la capital –que controlava des de 1991– i també als nuclis de
població grans de la província, com Vila-real, Borriana, la Vall
d’Uixó o Onda. Malgrat els escàndols, però, el partit conservador ha mantingut el poder a molts ajuntaments de poblacions
petites i mitjanes i també a la institució que s’encarrega de la
gestió de totes elles: la Diputació Provincial de Castelló.

Un nou model clientelista
Segons Anna Peñalver, actual regidora del grup Castelló en
Moviment (CseM) a l’Ajuntament de Castelló i exdiputada
provincial: “El PP castellonenc continua utilitzant l’ens
municipalista per teixir xarxes clientelars, especialment els
anomenats organismes autònoms, societats públiques tutelades per la Diputació però amb una gestió independent i, per
tant, més difícils de controlar i fiscalitzar per part de les forces polítiques de l’oposició. És el cas del Consorci Hospitalari
Provincial de Castelló, el Consorci Provincial de Bombers, el
Centre socioeducatiu Penyeta Roja” –que formalment depèn
de la Diputació.
Segons la regidora, “el substitut de Carlos Fabra i actual
president, Javier Moliner, no ha deixat de cultivar el vot agraït
de què parlava Fabra –i que ha sigut clau en l’hegemonia del PP
en els darrers anys– utilitzant la institució i els seus ens autònoms com a xarxa d’agraïment de serveis”. Això sí, hauria canviat el modus operandi per una estratègia més subtil i respectuosa amb els procediments legals, “consistent a assignar places
de treball concretes, dirigides a perfils prèviament designats –i
afins al partit– i formalment obertes a concurs públic per donar
a entendre que qualsevol s’hi pot presentar”.
El cas més recent que exemplificaria aquesta praxi s’ha produït al centre socioeducatiu Penyeta Roja, un complex amb
diversos equipaments fundat l’any 1979, orientat a l’educació
de menors amb diversitat funcional i a l’acollida de joves amb
entorns sociofamiliars amb dificultats. Maria José Arquimbau,
que va figurar com a número 7 a les llistes del Partit Popular a
la capital castellonenca en les últimes eleccions municipals, ha
obtingut una plaça de funcionària a l’àrea de pedagogia terapèutica d’aquest ens, en el qual ja prestava serveis d’educació especial amb el rang d’interina. Treballadores del centre que prefereixen reservar la seua identitat assenyalen que “ja hi ha massa
places laborals en l’àrea d’Arquimbau i que les necessitats del
centre són unes altres”.
Es dóna la circumstància que, el mes de maig de l’any passat, poc després d’eixir regidora electa a Castelló, Arquimbau
–a petició del partit– va renunciar a l’acta perquè Vicent Sales
pogués entrar al consistori. Sales és una figura clau en l’actual
estructura del PP castellonenc i, gràcies al gest d’Arquimbau,
va poder obtenir l’escó a la Diputació, Ja dins la institució, va
acabar sent escollit vicepresident i mà dreta de Javier Moliner.
Maria José Arquimbau, que formalment no és militant del PP,
va ser incorporada a la candidatura electoral a la capital per
reforçar el seu perfil de professional independent en l’àmbit de
l’educació especial i l’activisme en suport de les persones amb
diversitat funcional. Amb tot, l’ombra de l’etapa més obscura
del fabrisme també plana sobre ella, ja que el seu nom apareix
com a administradora, fins al 2004, de la societat Libel XXI, que
figura en el sumari de l’anomenat cas Naranjax com una de les

P. D. i V. A.
@Paula__Duran / @La_Directa

L’
Entre els càrrecs col·locats a
l’Hospital Provincial, hi trobem
una neboda de l’expresident,
Begoña Fabra, psicòloga de
l’Institut de Salut Mental
El conflicte naix quan una auditoria,
impulsada per la conselleria, va
lliurar fins a 33 milions d’euros en
factures irregulars a la fiscalia entre
els anys 2003 i 2015

empreses que haurien fet pagaments a l’expresident provincial
(factures per valor de 60.000 i 30.000 euros en el cas de Libel
XXI). Carlos Fabra va acabar sent condemnat a quatre anys de
presó per delictes fiscals en relació amb aquest cas.
Un episodi molt similar al d’Arquimbau –també conegut fa
ben poc– és l’obertura a concurs d’una plaça de tècnic esportiu
a la Diputació, tot i que, des de fa dos anys, s’han estat concedint contractes menors per assistències tècniques esportives
(per un valor de 17.500 euros cadascun) al regidor del PP de
Catí Adrià Puig. Aquest 2017 es va decidir formalitzar la plaça
i Puig ha passat a incorporar-se a la plantilla de la Diputació.

Operació rentat d’imatge
La derrota electoral sense precedents i la situació actual del
partit, tacat de casos de corrupció per diverses bandes, també

Hospital Provincial de Castelló funciona sota la forma
jurídica d’un consorci entre la Diputació de Castelló i
la Generalitat Valenciana. Durant els 24 anys de majories absolutes del PP a totes les institucions valencianes, Carlos Fabra va convertir aquest centre sanitari en un vedat propi.
Per exemple, entre tots els càrrecs col·locats a l’Hospital Provincial, també hi trobem una neboda de l’expresident, Begoña
Fabra, psicòloga de l’Institut de Salut Mental del centre i cap
de serveis sociosanitaris. “El problema del Provincial és que
sempre ha sigut com una illa fora del control de la Conselleria
de Sanitat, on les decisions s’acabaven prenent sempre entre
tres o quatre persones i amb el vistiplau del llavors president
de la diputació, Carlos Fabra”, afirma un empleat que fa més
de quinze anys que treballa a l’hospital i ha preferit ocultar la
seua identitat per por de represàlies.
Amb l’entrada de Carmen Montón (PSPV-PSOE) a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat, l’equipament s’ha convertit
en un camp de batalla entre populars i socialistes. La reivindicació de la Generalitat d’integrar l’hospital a la xarxa de la
Conselleria de Sanitat i dissoldre el consorci amb la Diputació
de Castelló ha topat amb l’obstacle dels estatuts del consorci,
que assenyalen que la dissolució sols es pot efectuar amb el
beneplàcit de les dues parts. I l’organisme provincial es nega a
cedir la gestió del complex sanitari.

han mogut l’actual president de la Diputació, Javier Moliner
Gargallo, a invertir tots els esforços possibles perintentar revertir aquesta imatge i fer un rentat de cara, de dalt a baix, a l’actual Partit Popular de Castelló (PPCS). Tal com va manifestar
després de les eleccions municipals de 2015, la Diputació de
Castelló havia de ser “la Covadonga” des d’on reconstruir, amb
recursos i personal, les condicions per assolir una remuntada
electoral l’any 2019. Per aconseguir-ho, el substitut de Fabra fa
servir tot el marge de maniobra que li ofereix el seu departament de comunicació i el pressupost de què disposa a l’organisme, un total de 131 milions d’euros el 2017.
Actualment, Juan Lozoya Albacar, un periodista que va arribar a la Diputació de la mà del nou president després de dirigir la redacció d’El Mundo-Castellón al Dia durant deu anys,
es troba al capdavant del gabinet de comunicació. El principal
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ontrol de
ovincial de Castelló

’hospital a la xarxa de la Conselleria de Sanitat i dissoldre
opat amb l’obstacle dels estatuts del consorci
Seu de l’Hospital
Provincial de Castelló
/ DÍDAC RAMÍREZ

A més, la diputació ha encetat una escomesa mediàtica contra
la Generalitat a través dels mitjans més afins. El conflicte naix
quan una auditoria, engegada per la conselleria, va lliurar fins
a 33 milions d’euros en factures irregulars a la fiscalia entre els
anys 2003 i 2015. Entre les empreses emissores d’aquestes factures, trobem l’empresa PIAF SL, propietat del castellonenc Alejandro Pons, que va reconèixer que havia finançat el PP en el marc
de la investigació oberta per la trama Gürtel.
Ara per ara, l’Hospital Provincial de Castelló es troba immers en
un procés de regularització de desenes de llocs de treball en frau
de llei segons el Tribunal d’Arbitratge Laboral. Dels 120 contractes
en qüestió, la Conselleria n’eliminarà dèsset emparant-se en un
informe de dos professors de la Universitat Jaume I. L’amortització
d’aquestes places ha provocat la protesta airada de la diputació:
“Encara que a Moliner no li agrada tant l’hospital com li agradava
a Fabra, sí que l’està gastant com un filó mediàtic per tirar-li a la
Generalitat i fer campanya. Ara ens diuen que ‘València mos vol
furtar l’hospital’, cosa que es ven fàcilment a la premsa i són vots
per a ells”, comenta el treballador. “Sincerament, les diputacions
no haurien de tindre hospitals perquè la gestió de la sanitat hauria
de recaure en mans de la Generalitat”, expressa. “Amb el tema dels
pressupostos, l’Estat espanyol paga una quantitat de diners cada
any a la diputació per mantindre l’hospital i, després, des de la
diputació, diuen que els han posat ells, quan és mentida. En canvi,
la part de la Conselleria sí que la posa l’autonomia”, sentencia.3

repte de Lozoya ha estat desvincular Moliner, el successor polític de Fabra, de la seua unió simbòlica i d’amistat.
El PP compta amb 21 assessores o càrrecs de confiança, repartits entre el govern de l’ens provincial i el grup polític popular a
la institució, que suposen una despesa d’1.026.100 euros l’any.
Només Lozoya, l’assessor amb el sou més alt de la Diputació,
cobra un total de 49.000 euros anuals. Majoritàriament, tenen
perfils periodístics. En un article publicat al diari Levante de
Castelló, el periodista Jordi Ruiz, cap de premsa de l’aeroport
de Castelló, va explicar que els populars van remetre un correu
electrònic a la premsa en què detallaven les assessores designades per a la gestió de la informació del PP provincial, estratègia
encetada l’any 2011 amb l’entrada de Moliner com a president:
una per al PP de Vila-real i Onda; una altra per al d’Almassora,
Borriana i l’Alcora; i una tercera per a municipis de menor gran-

dària. Aquesta tercera periodista és Sandra Sandalinas, filla del
dirigent popular del poble de Montanejos Laureano Sandalinas.
Una altra pota de l’estratègia de rentat d’imatge de la diputació són les campanyes publicitàries, que permeten mantenir
una relació comercial intensa amb els mitjans de comunicació
locals, fins al punt que, en alguns casos, esdevé el seu principal client. En aquest sentit, destaca el diari Mediterráneo, el
més llegit de Castelló, propietat del grup Zeta. Segons la documentació lliurada a Hisenda per la diputació i les seues entitats
autònomes, l’any 2014, Promociones y Ediciones Culturales SA
(PECSA), l’empresa que edita aquest diari, va rebre un total de
392.357 euros en publicitat de l’organisme provincial.

Continua a la pàgina següent >>>
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El doble negoci de l’externalització
Una altra de les vies per generar impactes positius entre la ciutadania es basa en la creació de continguts per part de tots els
organismes pertanyents a la diputació. Aquesta tasca s’ofereix
a empreses privades a través de l’externalització de part dels
serveis de comunicació.
Un cas especial és el d’Arcana de Comunicación SL, empresa
propietat d’Ana Rosa Sanfeliu, encarregada de la comunicació
de l’Ajuntament de Castelló entre els anys 2001 i 2011 i assessora d’Alberto Fabra mentre aquest era alcalde de la ciutat.
L’any 2014, Sanfeliu va registrar Arcana i, pocs mesos després,
va aconseguir que la diputació es convertira en la seua clienta
principal. Així, el 2014 va cobrar 30.000 euros per diferents treballs. Alhora, Susana Marqués, l’alcaldessa del PP de Benicàssim, imputada per prevaricació per la dissolució d’una societat
mixta dedicada al turisme, també l’ha contractat per ocupar-se
de la comunicació de l’ajuntament.
En la mateixa línia, l’any 2016, la Diputació de Castelló va contractar els serveis de l’empresa Intur Sport SL –el gerent de la
qual és Javier García Ovejero– per 20.000 euros amb la finalitat
de fer la cobertura informativa de diversos esdeveniments. García Ovejero és conegut perquè és l’amo d’altres empreses com
Mediterránea Gestión i el protagonista de polèmiques concessions de contractes per part d’ajuntaments governats pel PP,
com els de Benicàssim o Castelló –alguns per valor d’un milió
d’euros. Casualment, la secretària d’una de les meses de contractació era familiar de García Ovejero.
A més, Carlos Pérez Arnau, parella sentimental de Sanfeliu,
dirigeix La Agencia, empresa de disseny i comunicació que ha
rebut contractes de la institució provincial. Entre el 2012 i el
2015, el Patronat de Turisme, un altre organisme autònom de
la diputació, li va abonar 125.000 euros per diferents treballs
relacionats amb el disseny gràfic i la publicitat.
El llast fabrista
Tot i que, dins i fora de la Diputació de Castelló, encara perviuen reductes lleials al fabrisme, l’actual president provincial ha
deixat caure, un darrere l’altre, els caps polítics més significats
d’aquest període per renovar la imatge del PPCS. En alguns
casos, ho ha fet desempallegant-se’n de manera fulminant.
És el cas del periodista Manuel Vives, amic personal de Fabra,
destituït l’any 2012 de l’equip de premsa de la diputació, poc
després de l’entrada de Moliner.
En altres casos, l’estratègia ha consistit a deixar-los caure
per la pressió judicial i mediàtica. En l’afer de la depuradora
de Borriol, dos dels imputats van ser Francisco Martínez –
exvicepresident de la diputació, alcalde de la Vall d’Alba i mà
dreta de Fabra durant molts anys– i Adelino Santamaría, diputat provincial i alcalde de Borriol. Processats per prevaricació,
tràfic d’influències, frau i negociacions prohibides, ambdós
van ser cessats per Moliner, encara que Santamaria, davant
dels mitjans, adduïra que abandonava el càrrec d’alcalde perquè es jubilava.
Un episodi a banda és el d’Esther Pallardó, companya sentimental de Carlos Fabra Experiodista de Levante, va ser fitxada
com a cap de premsa a la Diputació de Castelló i, una legislatura
després, va saltar cap a la política com a regidora de Borriana i
diputada provincial. L’any 2012, Moliner va cedir a les pressions
de Fabra i la va nomenar vicepresidenta de la diputació. L’any
2015, amb Fabra empresonat i defenestrat, Pallardó va anunciar
la seua baixa del PP perquè, com es desvelaria posteriorment,
el partit no comptava amb ella i pretenia obrir-li un expedient
d’expulsió perquè liderava un sector crític contra Moliner.
Tanmateix, cal destacar que Moliner encara manté altres
cares fabristes menys conegudes, malgrat la seua clara vinculació amb el passat clientelista i amb algun litigi obert. És el cas de
Luís Rubio, alcalde de Villahermosa del Río per majoria absoluta
des de fa 26 anys (municipi on encara hi ha una plaça dedicada a
Carlos Fabra), diputat provincial i president del Consorci Provincial de Bombers, organisme autònom que pertany a la diputació.
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La donació de
vehicles 4x4 a alts
càrrecs del cos de
Bombers ha estat
polèmica
/ GUILLERMO
ORTEGA

Complex Penyeta Roja
/ DIPUTACIÓ DE
CASTELLÓ

Segons Iñaki Vallejo, advocat i portaveu del grup CseM a la Diputació de Castelló, “el Consorci de Bombers, gestionat per Rubio,
és mantindria com un clar reducte de nepotisme”.
Una investigació elaborada per aquesta agrupació política
apuntava que 41 persones afins al PP treballen en aquest organisme provincial, classificades entre candidates i familiars de
càrrecs públics. De totes elles, 34 són candidates o alcaldes
del PP, a més de dues cunyades del mateix Rubio. La majoria
d’aquestes 41 persones provenen dels pobles de l’interior de les
comarques de Castelló –l’Alt Millars i l’Alcalatén–, on el PP continua mantenint la majoria d’alcaldies. Segons Vallejo, aquesta
seria “una de les possibles raons per les quals Moliner no es vol
desfer d’aquest càrrec”.
Per acabar, cal explicar que la Diputació de Castelló va gastar 128.000 euros en l’adquisició de quatre vehicles de gamma
alta –concretament uns Land Rover, model Discovery– per regalar als alts càrrecs del Consorci de Bombers. Un d’ells, segons
denunciaren els sindicats representats a l’ens, anava destinat
a Luís Rubio. Aquesta adquisició de cotxes de luxe –que no
estan pintats ni retolats amb els colors del Consorci Provincial
de Bombers tot i que el plec de condicions obliga a fer-ho– es
va fer aprofitant l’adjudicació de nous vehicles per a les Brigades Forestals i de Protecció Civil de l’Alt Palància. A diferència
de tota la resta d’adquisicions de l’ens provincial, l’equip de
premsa de la diputació no va fer pública aquesta informació.3

Una investigació de Castelló en
Moviment apunta que 41 persones
afins al PP treballen a l’organisme
provincial, entre candidates i
familiars de càrrecs públics
La Diputació de Castelló va gastar
128.000 euros en l’adquisició de
quatre vehicles de gamma alta –Land
Rover, model Discovery– per regalar
als alts càrrecs del cos de Bombers
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Les dues ànimes latents
del PP castellonenc
Una és més pròxima als postulats liberals, amb una actitud més oberta en qüestions com l’homosexualitat o, fins i
tot, assumir la unitat de la llengua; l’altra és una ànima conservadora, liberal tan sols en doctrina econòmica

Vicent Sales,
Carlos Fabra i
Javier Moliner
posant davant les
càmeres

P. D. i V. A.
@Paula__Duran / @La_Directa

I

gual que en l’àmbit estatal, el PP castellonenc també té dues
ànimes: una, més pròxima als postulats liberals, amb una actitud més oberta en qüestions com l’homosexualitat o, fins i tot,
assumir la unitat de la llengua; l’altra és una ànima conservadora,
liberal tan sols en doctrina econòmica, però amb unes profundes
conviccions catòliques i d’herència franquista. Ambdues cohabiten en certa competència, però de forma disciplinada, principalment perquè les fissures no transcendisquen a la llum pública.
En aquesta radiografia del PP provincial, hi apareixen alguns
dirigents clau. Javier Moliner Gargallo, president provincial del
PP i de la diputació, i Vicent Sales, vicepresident a la diputació
i mà dreta de Moliner. Formen part del sector oberturista del
partit i intenten donar-li una pàtina moderna espolsant-se l’herència fabrista sense escarafalls. Segons fonts de l’Ajuntament
de Castelló, Sales va provocar divisions internes quan va forçar
el suport del PP en una declaració institucional de condemna
del cop d’estat franquista proposada al plenari del consistori.
Ambdós són regidors a la capital, Castelló, i comparteixen bancada al consistori municipal amb altres dues persones clau del
partit local. Són Begoña Carrasco –que va substituir Alfonso
Bataller com a portaveu de l’agrupació a la ciutat després que
aquest perdera l’alcaldia l’any 2015 i dimitira– i Juan José Pérez
Macián. Aquest últim és un clar representant del sector més
conservador, catòlic i dretà del partit, tal com es pot comprovar
quan es visita el seu perfil de Facebook, on es poden trobar
afirmacions contra l’ús i la promoció del valencià, exaltacions
de la Guàrdia Civil i altres cossos policials, així com mostres de
suport a les principals reivindicacions de l’integrisme catòlic.

Vallejo també denuncia el favoritisme del Partit Popular
castellonenc a l’hora d’assignar el pressupost de la diputació
entre els diversos municipis, ja que considera que “hi ha un
clar favoritisme i una estratègia de vot captiu respecte als que
estan governats pel mateix PP”. Però, més enllà d’aquest fet,
diu Vallejo: “L’hegemonia dels postulats del PP a Castelló també
assenta les seues bases sobre una xarxa densa, el rastre de la
qual es pot resseguir en desenes d’entitats representants de
la societat civil. En aquest àmbit, recull un suport ampli entre
les aficionades a les festes de bous al carrer”. Aquest gruix de
població, dispersa entre els nuclis més poblats i els pobles més
remots, és cooptat per la defensa de la festa taurina des del
partit i també a través de les subvencions a associacions i festes
taurines per part de la diputació. A més, també s’ha creat l’Escola Taurina de Castelló, una entitat acollida dins el paraigües
de la diputació –i impulsada inicialment per Fabra– i destinada
a instruir la gent més jove en el món de la tauromàquia.
Però el PP castellonenc també troba suports dins l’associacionisme veïnal. Segons explicava el periodista Vicente Cornelles
al seu bloc Ciudad Turquesa y Naranja, aquestes associacions
“van perdre el seu caràcter reivindicatiu per abraçar les subvencions que el PP entregava tan generosament durant els 24
anys que ha manat a Castelló” i es preocupaven per “paelles
monumentals, festes d’estiu, classes de bolillos i cursos de ioga
mentre els barris s’ensorraven als seus peus perquè el PP no
oferia solucions als problemes veïnals”. Una mostra d’això
és que els presidents d’algunes d’aquestes associacions, com
Francisco Cabañero, són militants del partit conservador.3

Javier Moliner, president provincial
del PP i de la diputació, i Vicent Sales,
vicepresident a la diputació i mà
dreta de Moliner, formen part del
sector oberturista del partit
Juan José Pérez Macián és un
clar representant del sector més
conservador, catòlic i dretà del partit,
tal com es pot comprovar quan es
visita el seu perfil de Facebook
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Els CIE a l’escola:
un examen de
consciència
Diferents instituts de Barcelona acullen una proposta didàctica que, per primer cop, apropa els
centres d’internament d’estrangers (CIE) a l’alumnat. Amb el suport de la plataforma Tanquem
els CIE, l’activitat permet apoderar les aules en la lluita contra aquestes instal·lacions

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

F

Les adolescents de secundària han
connectat ràpidament amb una
problemàtica que fins llavors els
era aliena o de la qual tenien una
percepció molt difusa
Tant a l’Institut Montjuïc com al
Miquel Tarradell, l’alumnat ha
coincidit a valorar el perill que suposa
pujar en una pastera o enfilar-se a les
tanques per entrar a la UE

a mesos que Pau passa per davant del Centre d’Internament
d’Estrangers (CIE) que hi ha al polígon de la Zona Franca,
a Barcelona. Ho fa cada vegada que puja a l’autobús que el
porta a l’Institut Montjuïc, on participa en el programa Èxit, un
projecte del Consorci d’Educació de Barcelona destinat al reforç
educatiu per a alumnes de 3r i 4t d’ESO. Des del primer dia que
va veure la instal·lació se li va remoure la consciència, ja que la
majoria del seu alumnat podria ser descendent de les persones
migrants que hi són confinades abans de ser deportades al seu
país d’origen. Tan sols per no tenir els papers en regla.
Mogut per aquest neguit, l’octubre passat, Pau va pensar que
calia parlar a l’alumnat de l’existència d’aquesta instal·lació que,
malgrat estar en funcionament des de fa onze anys a la Zona
Franca, la majoria ignora. Ho va plantejar a la resta de l’equip
docent, que, després de conèixer les sessions que organitza la
plataforma Tanquem els CIE per a col·lectius i centres cívics, va
perfilar l’activitat Els CIE i les migrants. Una seqüència didàctica
que introdueix a l’aula el fenomen migratori i la problemàtica
vinculada a una fortalesa on, segons diferents organismes internacionals, es vulneren els drets humans sistemàticament.

Pedagogia en dansa
La primera sessió de l’activitat, que també s’ha desenvolupat a
l’Institut Miquel Tarradell del barri del Raval de Barcelona, es
va iniciar el gener passat i va consistir en la lectura de “Balas y
Fronteras”, una cançó de Los Chikos del Maíz en què la banda
de rap valenciana al·ludeix al periple de la gent que, fugint de
la guerra o la penúria econòmica, intenta entrar a Europa a la
recerca d’una vida més digna.
El text inclou deu buits que l’alumnat ha de completar i que
fan referència a aspectes definitoris del drama que suposa la ruta
de la migració. “A través de la música, treballem conceptes que
després els expliquem”, afirma Pau, que recorda algunes reacci-

ons: “Ens van preguntar què eren les concertines i la resta d’obstacles que troben les migrants quan intenten travessar els murs”.
Gràcies a la melodia de Los Chikos del Maíz i la projecció de dues
imatges –una de la frontera d’Hongria amb Sèrbia i l’altra de la
tanca de Melilla amb el Marroc–, les adolescents van connectar
ràpidament amb una problemàtica que fins llavors els era aliena
o de la qual tenien una percepció molt difusa.
Tot seguit, amb l’ànim d’aprofundir els coneixements, els
tutors van obrir un segon bloc destinat a parlar del racisme
institucional i altres conceptes que hi estan estretament relacionats. És el cas de l’anomenada “preferència nacional”,
aplicada a les minories i per la qual advoca l’extrema dreta;
el principi de “classe obrera”; o l’explotació laboral que
pateixen les treballadores del Sud en benefici de les grans
companyies. Això va donar peu a conèixer les rutes migratòries que hi ha entre Mèxic i els Estats Units o les que trobem a
les dues ribes del Mediterrani, com les que transiten a cavall
del Marroc, l’Estat espanyol, Tunísia, Líbia, Itàlia, Grècia i
altres països de la zona.
Tant a l’Institut Montjuïc com al Miquel Tarradell, l’alumnat
va coincidir a valorar el perill que suposa pujar en una pastera o
enfilar-se a les tanques per entrar en territori espanyol. A través
d’aquestes situacions, es van endinsar al sistema de fronteres que
va regir l’època colonial o les normes adoptades posteriorment a
cada Estat en relació amb el col·lectiu migrant. I aquí va aparèixer la figura del ministre de l’Interior, encarregat de la seguretat,
el control de les forces policials, els centres penitenciaris (també
els CIE) o la regulació en matèria d’estrangeria. Una autoritat
que, segons Pau i la resta de monitores, les escolars identifiquen
com a responsable de la situació en què es troben les migrants.
L’altra part de l’activitat es va centrar en el visionat d’Express, un curt produït per SOS Racisme de Madrid sota la
coordinació de l’actor Carlos Olalla que reconstrueix un cas
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/ MANU GÓMEZ
(FOTOMOVIMIENTO)

/ HEURA MOLINA

de deportació. El documental, de deu minuts de durada, narra
el viacrucis d’un home d’origen subsaharià que, després de
ser retingut per la policia, és deportat en menys de 72 hores
sense poder avisar les seves familiars, cosa que els provoca una
gran impotència. “Veient Express, les alumnes s’adonen dels
riscos de quedar-se sense feina d’un dia per l’altre”, comenta
Pau. “Un alumne volia saber com afecta els fills una deportació exprés; un altre ens va preguntar per què els policies adormien el detingut amb pastilles o bé si la botiga on comença la
història podia ser a Barcelona”. Segons Pau i Maryam, l’altra
monitora, l’audiovisual va permetre que el grup d’adolescents
s’adonés dels entrebancs que han d’afrontar les migrants per
falta d’assistència lletrada o suport administratiu. “Observen
que podrien ser els seus pares i això els genera un sentiment
d’injustícia molt elevat”, afegeix.

Tanquem els CIE, obrim les ments
El programa Els CIE i les migrants es completa amb dades sobre
els centres d’internament per a estrangers. Una sessió organitzada per la plataforma Tanquem els CIE que, a més d’explicar
a l’alumnat la funció d’aquests equipaments, l’acosta al desemparament que viuen les migrants que hi ingressen.
Mercè Duch, activista i conductora d’aquesta part, assenyala
l’empatia cap a les persones confinades que mostren la majoria
de nois i noies. No sols perquè els recorda l’esforç dels seus
pares i mares en el procés migratori, també per la indefensió
–segons confessen– de veure vulnerats els drets a la sanitat, la
tutela judicial, la intimitat o la comunicació.
En general, l’existència dels CIE suscita un gran rebuig entre
la quarantena d’alumnes de catorze a setze anys que han participat a les sessions fetes amb l’acompanyament de la plataforma. Alumnes de 3r i 4t d’ESO –la majoria descendents de
migrants que ja han nascut a Catalunya– als quals es demana

un darrer exercici: redactar una carta adreçada a les persones
recloses dins un CIE o bé escriure’n una al ministre de l’Interior
espanyol per exposar les reflexions que han adquirit a classe.
Es dóna la circumstància que, si bé la reacció de l’alumnat
és similar als dos centres, a la Zona Franca, la majoria ha escrit
textos adreçats a migrants, mentre que, a Ciutat Vella, s’han
inclinat per expressar el seu rebuig a aquestes instal·lacions
al ministre. “És probable que, atesos els problemes que tenen
al barri, els de la Zona Franca sentin llunyà el poder i això fa
que es dirigeixin a persones per les quals ningú no s’interessa”,
explica Pau. Entre els comentaris recopilats, alguns manifesten
la valentia de la gent que s’ha jugat la vida creuant la frontera
o mostren la “ràbia” pel fet que les migrants estiguin tancades.
“No heu comès cap crim per no tenir papers”, afirma un dels
alumnes; mentre un altre afegeix: “M’imagino que no és agradable i no us ho mereixeu”.
En canvi, a l’Institut Miquel Tarradell, les cartes exhorten
el ministre espanyol a desmantellar els CIE. “No m’agrada la
manera de donar la benvinguda als estrangers”, li retreu un
dels alumnes; “Hauria de tancar la instal·lació perquè tothom
té dret a ser lliure”, li etziba un altre; o “no és just que la policia agafi els estrangers i els tanqui sense saber si seran deportats o sortiran al carrer”. Una altra alumna també li recorda
que “Catalunya, sense els migrants, no seria Catalunya”.
Les apel·lacions a eliminar aquestes “presons per a immigrants” afloren amb claredat i desfan la resistència inicial amb
què l’alumnat havia entrat a classe. “Arriben induïdes pel relat
que associa la immigració a la delinqüència, però, després de
l’activitat, aquests prejudicis s’esvaeixen”. Així ho subratllen les
monitores, segons les quals l’alumnat considera que s’està trepitjant la dignitat de les persones tancades als CIE. En aquest
Continua a la pàgina següent >>>

Els han demanat que redactin cartes
adreçades a persones recloses dins
un CIE o bé dirigides al ministre de
l’Interior espanyol per exposar les
reflexions que han adquirit a classe
“Arriben induïdes pel relat
que associa la immigració a la
delinqüència, però, després de
l’activitat, aquests prejudicis
s’esvaeixen”, subratllen les monitores
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Celebració del judici
popular contra el CIE
de Barcelona el 30 de
gener de 2016
/ SERGI RUGRAND

>>> Ve de la pàgina anterior

sentit, afegeixen, l’activitat fa que empatitzin amb el dolor aliè
fins al punt de rebel·lar-se davant una instal·lació que, sens
dubte, els resulta ignominiosa.

De la pissarra al carrer
Després d’aconseguir que l’alumnat construeixi la seva pròpia
opinió, l’activitat genera un debat ampli entre l’equip docent.
Les diferents monitores celebren que cada escolar entengui
què conforma el fenomen migratori –sigui raonant l’existència
de murs o estudiant el laberint de fronteres existent– i que,
sense excepció, tot l’alumnat rebutgi l’existència dels centres
d’internament. No n’hi ha cap que aprovi la deportació exprés
i tothom verbalitza que qualsevol persona necessita ajuda per
poder arrelar a la societat d’acollida.
“Han entès què és el poder i les conseqüències que tenen
determinades decisions per als seus iguals”, expliquen les
monitores. També en aquesta línia, Mercè Duch recorda que
Tanquem els CIE havia fet xerrades a joves de grups escoltes,
però mai en l’àmbit acadèmic. Segons ella, l’experiència als instituts ha demostrat que, malgrat les dificultats d’idioma i les
diferències culturals, l’alumnat “té un gran respecte mutu i es
posiciona obertament en defensa dels drets humans”.
Més enllà d’això, queda el dubte de si és necessari aprofundir en el fenomen migratori i que l’experiència salti de l’aula
per arribar al carrer. Pau i Maryam s’hi refereixen quan recorden que un noi filipí els va proposar “anar al CIE a protestar”,
mentre d’altres volien “conèixer els manters i altres col·lectius
que suporten situacions de vulnerabilitat”. Una possibilitat que
l’equip docent estudia implementar i que serviria per posar el
llacet a l’activitat, “perquè una de les queixes és que les matèries es memoritzen, però no tenen traducció fora de l’aula”.
Per materialitzar-ho, l’equip de monitores estudia la possibilitat de dur les cartes a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania de la Generalitat perquè, al seu torn, les traslladi al
Ministeri de l’Interior espanyol. Un tràmit burocràtic que creuen que tindria un efecte alliçonador. “Si aconseguim fer-ho,
altres escoles poden veure el valor pedagògic de la proposta i
incorporar-la al seu currículum formatiu”. Un dels primers centres que s’hi ha interessat ha estat l’Institut Pau Claris, situat al
districte de l’Eixample de Barcelona, que segurament aplicarà
la seqüència didàctica abans de finalitzar el curs acadèmic.
En aquest sentit, la proposta impulsada amb Tanquem els CIE
ha possibilitat l’apoderament dels nois i les noies respecte a una
instal·lació que exemplifica les polítiques d’apartheid de què són
víctimes les persones migrants en situació irregular. Tan sols això
ja anima la plataforma a mantenir viva l’activitat i ampliar-la amb
noves eines educatives. De moment, la llavor ja està plantada.3

Alumnat de l’IES
Miquel Tarradell
/ HEURA MOLINA

L’equip docent estudia implementar
visites al CIE que posarien el llacet a
l’activitat, “una de les queixes és que
les matèries es memoritzen, però no
tenen traducció fora de l’aula”
L’Institut Pau Claris, situat al districte
de l’Eixample de Barcelona, s’ha
interessat per l’activitat i segurament
aplicarà la seqüència didàctica abans
de finalitzar el curs acadèmic

Alumnat de l’IES
Montjuïc
/ VICTOR SERRI
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IKER I ARIADNA, ALUMNES DE L’IES MONTJUÏC

“Quan els veig creuar el
Mediterrani amb pasteres,
penso que ha de ser terrible”
À. R.
@AlexRomaguera

L’Institut Montjuïc està de celebració. Fa trenta anys va deixar l’antiga
Central Logística d’Hidrocarburs per
mudar-se al carrer Cisell, un edifici
aparentment fred però on brolla molta activitat acadèmica.
Entre l’institut i el CIE hi ha poc més de
quatre quilòmetres i, no obstant això,
gairebé cap alumne no en sap res. Ni
l’Iker ni l’Ariadna, nascuts a la Zona
Franca, no n’havien sentit a parlar i
saber que hi ha persones detingudes
els provoca una barreja d’intriga i perplexitat gens dissimulada. Intueixen
que les migrants han arribat a Catalunya empeses per les circumstàncies,
però que puguin ser deportades no
encaixa en els seus paràmetres: saben
que, a causa de la Guerra Civil, els seus
avantpassats van haver de marxar a
França o Alemanya per guanyar-se el

pa. “Se’ls haurien de facilitar les coses,
com ara accedir a un advocat, però
tampoc saben que el necessiten”, diu
l’Ariadna, que té disset anys.
L’Iker, que aviat en farà quinze, també
considera que aquestes persones no
haurien d’estar confinades, sinó tenir
les mateixes oportunitats que la resta
de la ciutadania. Tot i que pensa que
un CIE pot ser necessari en casos excepcionals, opina que les persones
detingudes han de ser ateses, sobretot quan han passat un calvari durant
la seva fugida. “Quan els veig creuar
el Mediterrani amb pasteres, penso
que ha de ser terrible”.
Igual que els seus companys i companyes, l’Iker i l’Ariadna se senten
impactats pel documental Express i,
alhora, es mostren escèptics davant
la possibilitat de resoldre el proble-

ma. “Cal protestar, però dubto que
ens facin cas. Aquí, a la Zona Franca, fa anys que reivindiquem el metro i no ha servit de res; només han
asfaltat la zona que hi ha a l’estació
d’Europa-Fira”, comenta l’Ariadna.
L’Iker també es pregunta com es pot
acabar amb els CIE tenint en compte que, malgrat la pressió del veïnat,
els polítics han donat l’esquena a
les reivindicacions plantejades en

aquesta barriada de Barcelona. Tot
i així, ambdós valoren l’activitat proposada per les monitores positivament perquè creuen que els fa veure
que ningú no és bo ni dolent a causa
del seu origen. “Hi ha gent de tot tipus”. Tan sols consideren que, si els
governants sabessin què passa al carrer, potser actuarien per garantir els
drets de les migrants i, arribat al cas,
tancarien els CIE.

que, en el seu entorn d’amistats, els
clixés i les mentalitats desapareixen
gràcies al contacte diari.
La Fatima, que voldria ser advocada,
creu que tothom pot empènyer per
acabar amb els CIE. “Per petita que
sigui, alguna cosa podem fer”. Una
opinió compartida pel Kamal, segons
el qual cal explicar la situació de les

persones migrants i exigir que “se’ls
faciliti un traductor i una feina per
poder sostenir-se”. Lluny de la resignació, l’alumnat del Miquel Tarradell
confia que les seves cartes obliguin
les autoritats a tractar les persones
nouvingudes com a catalanes de ple
dret i valorar la riquesa que aporten al
si de la societat.

/ VICTOR SERRI

FATIMA I KAMAL, ALUMNES DE L’IES MIQUEL TARRADELL

“Els CIE han de desaparèixer
i dedicar recursos a un pla
de suport als immigrants”
À. R.
@AlexRomaguera

Als passadissos del Miquel Tarradell,
s’hi respira la tradició progressista
que emanava de la República. Alguns
rètols ho recorden i, tot i que l’alumnat ha canviat de fesomia, l’institut és
un exemple dels valors de llibertat i
igualtat que es vivien en aquell període. Dins el grup de 22 nois i noies
que han participat a l’activitat Els CIE
i les migrants, només hi ha un noi que
no provingui d’altres contextos culturals, cosa que fa que el respecte i la
diversitat planin a l’ambient i que el
CIE no deixi ningú indiferent.
Segons la Fatima, una estudiant de
quart d’ESO, “no es pot empresonar
cap immigrant i, encara que hagi entrat de manera irregular al país, cal
ajudar-lo”. Filla de mare i pare pakistanesos, el seu rebuig als centres

d’internament li ve de petita, quan un
parent d’una amiga va ser retornat al
Pakistan després de quedar-se sense
papers. “No van deixar que parlés
amb els familiars per explicar-los la
seva situació”, comenta.
En un to més pausat, el Kamal, de
catorze anys, expressa que “els CIE
haurien de desaparèixer i dedicar
els recursos a programes de suport
als immigrants”. També fill de pare
i mare pakistaneses, Kamal havia
sentit a parlar dels centres d’internament, però va ser a partir del visionat
d’Express que es va adonar del que
suposen. Són espais que, segons diu,
només contribueixen a projectar una
imatge negativa del col·lectiu migrant. També ho nota la Fatima quan
es passeja amb vel pel Raval, per bé

/ HEURA MOLINA
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Pau Pérez, psiquiatre

“Hi ha tortura a qualsevol lloc on
hi hagi una persona retinguda en
contra de la seva voluntat”

El Tribunal Europeu de Drets Humans
ha condemnat l’Estat espanyol en diverses ocasions per no haver investigat casos de tortura. Un estudi sobre aquesta
pràctica al País Basc va identificar més
de 4.000 casos des de 1960. La Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura ha recollit, entre 2004 i 2014, 7.500
casos de persones que han denunciat
haver estat víctimes de maltractament
policial. No obstant això, la resposta
sistemàtica del govern és que no es tortura. Una afirmació que contrasta amb
les denúncies de diverses organitzacions de drets humans. Parlem sobre
la situació actual de la tortura a l’Estat
espanyol amb Pau Pérez, psiquiatre de
l’Hospital La Paz de Madrid, consultor
de l’Organització Mundial de la Salut i
president de la Secció de Conseqüències Psicològiques de la Tortura de l’Associació Psiquiàtrica Mundial.

Sònia Calvó Carrió
@scalvocarrio

L

a societat és conscient que avui dia encara es practica la tortura a l’Estat espanyol?
El problema és que la paraula tortura espanta. Quan
parlem de tortura, a l’imaginari col·lectiu, ens vénen al cap situacions horroroses del passat. Però també hem de parlar i pensar
en centres d’internament d’estrangers (CIE), on entra la policia
antidisturbis i on, amb l’excusa de controlar una situació d’indisciplina, estomaquen tothom. En aquest cas, hi ha una desproporció en la intervenció. D’això, en diem tortura o abús de la força?
Entrem en matisos legals que són complicats. El que queda clar
és que hi ha un funcionari públic que està exercint una violència
greu sobre una persona i una intimidació. Penalment, el jutge
dirà el que vulgui, però, des del punt de vista mèdic i psicològic,
això és tortura. Per tant, la societat és conscient que hi ha situacions d’ús excessiu de la violència en què es creuen línies vermelles. Ara bé, probablement, no ho etiquetarien com a tortura
i dirien que, actualment, a Espanya, no n’hi ha.
Però, aleshores, com definim la tortura?
La tortura té una definició legal, segons les Nacions Unides,
que diu que és qualsevol patiment greu físic o psicològic fet de
manera intencional per aconseguir una confessió, una autoinculpació, un càstig, una humiliació... Però el debat té a veure
amb quin paràmetre fem servir per separar la tortura del maltractament. Hi ha una escola tradicional de pensament que diu
que el maltractament és una forma lleu de tortura. Per tant,
quan la severitat del patiment que es provoca no és tan alta,

parlem de maltractaments? Aquí sorgeix el dilema d’establir
quan un patiment és suficient per arribar a ser considerat tortura. Això introdueix un element de subjectivitat molt perillós.

Pots posar algun exemple?
Hi ha un cas molt conegut en la legislació internacional, el cas
d’Irlanda contra el Regne Unit. El govern d’Irlanda va denunciar el Regne Unit a la Cort Europea dels Drets Humans pels
interrogatoris a què van ser sotmesos 300 ciutadans irlandesos
per part de l’exèrcit britànic en el marc del conflicte d’Irlanda
del Nord. Aquestes persones van ser sotmeses a interrogatoris
que duraven més d’una setmana. Durant aquells interrogatoris,
s’estaven tot el dia a peu dret, de cara la paret, encaputxats;
quasi no els donaven menjar i els tenien durant hores amb els
interrogadors. Això, ho consideraríem tortura? Nosaltres sí,
però, l’any 1974, la Cort Europea va dictaminar que el grau de
patiment que van sofrir aquestes persones no arribava al nivell
de tortura. La sentència va condemnar el Regne Unit per maltractaments, no per tortura. És molt difícil decidir on és la línia
vermella i, per tant, això dóna peu a la impunitat, ja que la
majoria de legislacions no contemplem el maltractament com
a delicte, només contemplen la tortura.
Això, pel que fa a una visió més tradicional de la tortura...
Hi ha una altra visió, la contemporània, en què l’important no és
el nivell o el grau de patiment, sinó que es pugui acreditar que hi
ha una intencionalitat i una motivació clara. És a dir, que hi ha
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fotografies de l’entrevista:

FREDDY DAVIES

Per tant, es tortura avui dia?
De tortura, n’hi ha a qualsevol lloc on hi hagi una persona retinguda en contra de la seva voluntat. L’exrelator especial sobre
la tortura de l’ONU, Juan Méndez, en un dels seus últims informes, parlava de tortura a les institucions sanitàries. Posem el
cas de les residències geriàtriques, els centres de discapacitats
o els hospitals psiquiàtrics. Allà, hi ha gent lligada a una cadira
o un llit perquè, suposadament, no caigui ni es faci mal, però,
en realitat, és perquè no doni feina ni molesti. Això, per a Juan
Méndez, és tortura. Són llocs on hi ha un potencial de tortura.
Quines garanties té una persona presa que vol denunciar
un abús policial o una tortura a la presó?
Cap. Si un pres vol denunciar, ha d’escriure la queixa, posar-la en
un sobre tancat i enviar-la al jutjat de vigilància penitenciària. Però
els funcionaris saben que el pres ha enviat la queixa. El primer que
farà el jutge de vigilància penitenciària és demanar un informe al
director de la presó. Per tant, a partir d’aquell moment, tothom
sap qui ha posat la queixa i contra qui. No es protegeix el pres, es
protegeix el funcionari. Quan hi ha algun tipus d’incident, mai no
apareix el nom del funcionari, apareix el seu número. En canvi,
en el cas del ciutadà no és així, sempre surt la denúncia amb el

seu nom; i això l’exposa. No hi ha cap tipus de salvaguarda. Hi ha
moltes dificultats per denunciar la tortura perquè és molt difícil
tirar endavant un judici. La persona pot ser contradenunciada
per resistència a l’autoritat o per atemptar contra l’autoritat. Hi ha
molts elements que configuren un autèntic obstacle pel ciutadà
que vol denunciar maltractaments. Per això hi ha poques denúncies. Ara bé, de situacions, n’hi ha moltes.

Aquestes dificultats fan que es denunciïn menys casos
dels que realment ocorren?
El que fa aquesta estructura, finalment, és que el nombre de gent
que denuncia no suposi ni el 5% de les situacions que passen realment perquè denunciar és frustrant i descoratjador també. És cert
que hi ha presos que exageren i posen queixes que no són reals,
però també n’hi ha de reals. El que no podem fer quan arriba una
denúncia o una queixa és dir que totes les situacions són inventades i no obrir una investigació. Només que una sigui veritat ja es
mereix una investigació amb totes les garanties. Això vol dir parlar amb tots els testimonis, de manera confidencial i privada, algú
independent, que no siguin processos intimidatoris i que es pugui
fer una avaluació de credibilitat i aplicar el Protocol d’Istanbul.
El Protocol d’Istanbul és la guia principal per l’avaluació
de persones que al·leguen haver patit tortura i maltractament. S’aplica a Catalunya?
És una eina per la documentació pericial de víctimes de tortura. Requereix un treball molt intens. Per una banda, el que

“

A residències geriàtriques o centres de
discapacitats, hi ha gent lligada a una
cadira o un llit perquè, suposadament,
no caigui ni es faci mal, però, realment,
és perquè no doni feina ni molesti
Hi ha molts elements que configuren
un autèntic obstacle pel ciutadà que
vol denunciar maltractaments. Per
això hi ha poques denúncies. Ara bé,
de situacions, n’hi ha moltes

“

una acció d’un funcionari públic que clarament vol obtenir una
confessió o una autoinculpació i, per aconseguir-ho, utilitza eines
o instruments que no són acceptables per aconseguir que la persona faci coses contra la seva voluntat, com donar informació.
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Perquè el Protocol d’Istanbul es pugui
aplicar a les presons, el primer que
caldria de fer és dotar els metges
i els psicòlegs que hi treballen
d’independència institucional
Quan una persona viu en una
situació en què no té cap estímul de
l’exterior, el seu cervell comença a
produir estímuls i és quan apareixen
al·lucinacions, deliris o paranoies

fa és aclarir què ha passat i quines són les conseqüències i, per
l’altra, veure quina és la credibilitat de tot plegat. Jo he fet moltes
formacions sobre aquest protocol a funcionaris, però, perquè
el Protocol d’Istanbul es pugui aplicar a les presons, el primer
que caldria fer és dotar els metges i els psicòlegs que hi treballen
d’independència institucional, fer que quan ells veuen un cas de
maltractament el puguin documentar i reportar-lo directament
fora de la presó. Fins que no creem aquesta estructura de garanties, formar la gent amb el Protocol d’Istanbul és un brindis al sol
i no té massa sentit.

Recentment, l’Observatori del Sistema Penal i els Drets
Humans de la UB (OSPDH) ha presentat el SIRECOVI, un
sistema de registre i comunicació per la protecció de
víctimes de violència institucional.
El SIRECOVI és una eina interessantíssima i un gran avenç
perquè permet la denúncia de situacions de manera anònima i, sobretot, perquè complementa. No substitueix la
via judicial, sinó que complementa la tasca mitjançant un
mecanisme que, automàticament, dóna a conèixer el cas de
maltractament a les autoritats competents en primera instància i, tot seguit, als organismes europeus de salvaguarda
dels drets humans. Ja veurem quant dura, però, perquè és
complicat fer això si es prohibeix l’entrada a la presó de les
organitzacions de drets humans.
Actualment, el Parlament de Catalunya té un grup de treball sobre els Departaments Especials de Règim Tancat
(DERT), un règim sota el qual la gent presa passa més de
21 hores al dia tancada en soledat.
És un règim que estableix una limitació extraordinària dels moviments i del contacte social de la persona, justificada –segons la
llei– en funció de la seva inadaptació a un mitjà menys restrictiu
o de la seva perillositat. El que passa és que no hi ha uns criteris objectius per decidir qui és inadaptat i qui és perillós. Per
tant, s’entra en una situació d’arbitrarietat que implica posar la
gent en un pou, que és el que suposa l’aïllament. És el règim que
s’aplica a una sèrie de gent que és incòmoda per la presó. La
presó, simplement i purament, ha fracassat amb la manera de
treballar amb aquesta gent. L’aïllament és la millor expressió del
fracàs del sistema penal en la seva funció suposadament rehabilitadora. La conclusió principal del grup de treball hauria de ser
el tancament de les cel·les d’aïllament. És una oportunitat única
perquè Catalunya se situï a l’avantguarda dels drets humans respecte a la resta de països europeus.

La presó pot causar danys irreversibles en les persones?
Això és relatiu. Les regles Nelson Mandela o el Protocol d’Istanbul
parlen d’estar un màxim de quinze dies tancat en aïllament, ja
que, si no, estaríem parlant de tortura. I parlem d’un aïllament
complet. És a dir, una persona que està en una cel·la de la qual
no surt, que rep el menjar per una porteta i amb la qual ningú
no parla. Quan una persona viu en una situació en què no té cap
estímul de l’exterior, el seu cervell comença a produir estímuls i
és quan apareixen les al·lucinacions, els deliris o les paranoies.
Ara bé, parlar de danys irreversibles, jo no ho diria. És un dany
molt greu que deixa seqüeles molt severes, això sí. No tenir absolutament res a fer durant tot el dia et va destruint lentament.
La taxa de risc de suïcidi a les presons triplica la de fora
d’aquests centres. Per què?
Això s’explica perquè estàs en una situació en què tens molt
poca cosa a perdre i això genera desesperació. També hi ha
qui entén el suïcidi a la presó com una manera d’agredir el
sistema i revelar-s’hi en contra. És el que diem temptatives
autolítiques. Són moments de moltíssima ràbia contra la institució o els funcionaris, en què el pres s’autoagredeix com
una manera d’atacar-los. També per dir-los: “Ara m’escoltareu”. Un intent de suïcidi és un recurs desesperat de la
persona que no troba un tractament psiquiàtric ni un suport
psicològic i fa servir l’últim recurs que li queda. Això no és
una manipulació, és la punta de l’iceberg de la desesperació
de la persona i el fracàs d’un sistema. És el cas de la Raquel
E.F., una presa que es va suïcidar després d’estar prop de
nou mesos tancada en aïllament a la presó de Brians I. La
presó destrossa persones i l’aïllament, definitivament, les
destrossa moltíssim més. Una persona reclosa a la presó ha
de tenir els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà que
visqui fora i, per tant, no hi ha cap raó per negar-li l’atenció
psiquiàtrica que li donarien fora de la presó.
L’aïllament penitenciari és un entorn de tortura?
Sovint, quan parlem de maltractament o de tortura, pensem
en una pallissa o en cops físics. Això es dóna en aïllament.
Però, moltes vegades, els entorns de tortura es creen a partir
de petites coses com humiliacions o provocacions. Per exemple, que els funcionaris no et deixin dormir a la nit perquè
piquen a la porta tota l’estona. Són petits elements que distorsionen i que fan que la persona estigui constantment en alerta
i en estat de por. Parlar d’entorns de tortura és parlar de com
alguns elements subtils que no apareixen com un mètode de

“
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Posa’m més exemples.
La utilització de les contencions mecàniques o químiques en
alguns centres. Sobretot, ho trobem a centres de menors, on
s’utilitza la medicació per aconseguir que la gent estigui tranquil·la i no causi problemes. També hi ha centres que utilitzen
la contenció mecànica amb corretges per emmanillar la gent i
tenir-la controlada. Dins l’ambient penitenciari, les contencions es fan de boca a terra, una posició en què no veus qui et
pega ni et pots defensar; no et donen menjar o et fan fer les
teves necessitats –com pixar o cagar– a sobre. Això, el que busca
no és controlar, sinó simplement castigar i humiliar la persona.
Fa tres anys, vau presentar l’informe ‘Incomunicació i tortura’, en què analitzeu el cas de 45 testimonis en situació
incomunicada basant-vos en el Protocol d’Istanbul.
És un estudi pioner i exemplar. Hi va participar un equip de més
de vint pèrits metges, psiquiatres i psicòlegs, que van fer una avaluació seguint diferents metodologies independents entre si. Al
final, hi ha una persona independent de totes les altres que mira
el conjunt i fa l’avaluació final de credibilitat. És un estudi amb
unes salvaguardes científiques que conclou que les 45 persones
que van ser estudiades tenien narracions creïbles de maltractaments i tortures. L’estudi va generar un gran debat al País Basc,
es va crear una comissió parlamentària i es va encarregar un
estudi amb 200 casos. Els resultats van confirmar el que dèiem
nosaltres: que al País Basc hi ha una gran quantitat de persones
que han patit tortura i maltractament en règim d’incomunicació.
Ha evolucionat la tortura?
Sí. Als anys 80, la tortura era més física i s’utilitzaven més els
cops, l’electricitat o l’ofegament. La dels anys 2000 és molt més
psicològica, d’amenaces, de tenir la persona a peu dret davant
d’una paret durant hores. Però hi ha un fil conductor de coses
que no canvien i que demostren que la tortura s’ha anat practicant en totes les èpoques. El que veiem és que hi ha una sèrie de
metodologies més o menys compartides entre els diferents cossos policials, ja sigui la Guàrdia Civil, la Nacional o l’Ertzaintza.
L’ús de les pistoles elèctriques, les Tàser, es pot considerar tortura?
Moltes organitzacions, com Amnistia Internacional, denun-

cien que les pistoles elèctriques són un instrument de tortura
i ho fan amb tota la raó. És clar que es pot considerar que una
arma que aplica 15, 20, 25 o 30 descàrregues a una persona és
un instrument de tortura. Aleshores, si això pot ser considerat
tortura, fins a quin punt es pot autoritzar l’ús d’aquestes pistoles? Des d’un punt de vista de drets humans, quan tu tens un
instrument que saps que té moltes probabilitats de ser utilitzat com a instrument de tortura, el més lògic seria prohibir-lo
i tallar el tema d’arrel.

Hi ha molts casos de tortura en què les persones han
oblidat el que els va passar. Per què succeeix això?
Oblidem per moltes raons. En primer lloc, perquè l’ésser
humà és una màquina d’oblidar, perquè estem programats per
intentar oblidar les situacions traumàtiques. Si conservéssim
tota la memòria, seria insuportable. Per altra banda, la vida
a la presó és monòtona. La presó té aquest efecte de crear
memòries uniformes en què es barreja el present i el passat.
Quan parlem de tortura, estem parlant d’un fet traumàtic,
sobretot per les persones que han estat en una situació de
tortura continuada. El que fa el cervell és crear un mecanisme
de defensa. Una confusió al cervell entre què és realitat i què
no. Els símptomes traumàtics apareixen fora de la situació
traumàtica, a la vida quotidiana. El trencament del trauma té
a veure amb aconseguir reconstruir el que va passar, fer un
fil temporal i lògic i ser capaç d’explicar-se a un mateix, del
principi al final, què va suposar aquesta situació traumàtica.
En la mesura del possible, s’ha de donar coherència al relat,
separar nítidament el món intern de l’extern i aconseguir no
tenir aquests flashbacks.
Acabes de publicar el llibre ‘Tortura Psicológica. Definición, evaluación y medidas’.
És un intent, després de cinc anys de treball, de crear eines que
ens permetin tenir una definició operativa i objectivar les situacions de tortura. Quan un professional treballa amb una persona
víctima de la tortura, no es pot basar en l’opinió del jutge o el
pèrit, ha de fer un treball científic i objectiu. El que fa el llibre és
repassar totes les evidències que tenim des del punt de vista de
la neurobiologia i de les branques de la medicina, contrastar-les
amb el que diu el món legal que seria tortura psicològica i el
que en diuen els filòsofs i, a partir d’aquí, construir un concepte
que sigui transdisciplinari i proposar una sèrie de qüestionaris i
instruments de mesura. El llibre ha de ser una eina per poder fer
recerca del que anomenem entorn torturant.3

“

Dins l’ambient penitenciari, les
contencions es fan de boca a terra,
posició en què no veus qui et pega ni
et pots defensar; no et donen menjar o
fan que et pixis i et caguis a sobre
Quan un professional treballa amb
una persona víctima de la tortura,
no es pot basar en l’opinió del jutge o
el pèrit forense, ha de fer un treball
científic i objectiu

“

tortura al Protocol d’Istanbul, al final, són els que determinen
que puguem considerar que la vida d’aquesta persona ha estat
una vida sota tortura.
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Pis Zero, sostre
d’oportunitats
Visitem un projecte d’Arrels Fundació, una alternativa
habitacional pionera –marcadament diferenciada d’albergs
i pisos tutelats– destinada a persones sense sostre

Marta Molas
@martathegoodone

S

Un espai diàfan amb una topografia
de grades que s’estén fins a la terrassa
genera un conjunt versàtil que, amb
l’ajuda de matalassos, es converteix en
l’espai de llits per descansar
És obert, s’hi pot entrar i sortir quan
es vulgui i s’hi pot consumir alcohol
i tòxics legals. També hi permeten
animals, ja que la terrassa ho facilita,
però no s’ha donat el cas

ón les nou del vespre en un carrer cèntric del Raval de
Barcelona. Els grups de turistes encara vagaregen; les
botigues d’ultramarins i tot a cent són plenes de llum i
vida; algunes veïnes tornen cap a casa. Al portal, un home de
mitjana edat truca al timbre, obre la porta i empeny un carro.
És el primer sense sostre que acudeix al Pis Zero d’Arrels Fundació aquesta vesprada de març. És una primera planta, fregant el carrer; els llums són encesos i els balcons, oberts de bat
a bat. “Que es ventili, que hi corri l’aire”, diu somrient Ester
Sánchez, responsable del pis.
Ja han arribat els primers usuaris, tots homes de mitjana
edat, que, silenciosos i expectants, cerquen un lloc a la casa.
Dos voluntaris d’Arrels, també homes, ja són dins. Joves, vigorosos i molt actius, donen la benvinguda als que arriben i preparen els matalassos i els cafès amb llet de bona nit. Ells seran
els encarregats de vetllar per un bon son.
El Pis Zero va començar a funcionar el 23 de gener d’enguany.
És un habitatge auster cedit per l’Ajuntament de Barcelona i
gestionat per aquesta fundació, que treballa perquè ningú no
dormi al carrer. Disposa de 80 metres quadrats amb una terrassa espaiosa i acolorida que saluda el veïnat de l’illa. Serveix
per fumar i dissipar les boires dels que hi habiten. La part del
pis que dóna al carrer és l’habitació i el lavabo de les persones
voluntàries; la segueix una zona d’office amb cuina i taula destinada a la socialització de totes les inquilines. El pis continua
amb un espai diàfan amb una topografia de grades que s’estén
fins a la terrassa i genera un conjunt versàtil que, amb l’ajuda
de matalassos, es converteix en l’espai de llits per descansar.
Unes parets mòbils generen racons i permeten intimitat a les
persones que hi passaran la nit. També hi ha una cambra de
bany adaptada. El projecte és un treball coral dissenyat per l’estudi català Leve_projects en col·laboració amb Arrels i l’escola

de disseny ELISAVA. Finalista dels premis FAD 2016, el jurat va
reconèixer el seu valor pel fet de ser “un petit plec en la ciutat
on el carrer puja el primer esglaó i ofereix una oportunitat de
tornar a establir vincles perduts”. L’Ester ho fa més simple: “És
un espai similar al carrer, però segur i tranquil”.

Sostre digne com a prioritat
Darrerament, es parla del model primer habitatge en relació
amb la problemàtica del sensellarisme. És un model que prioritza que les persones sense llar tinguin un sostre digne per,
després, poder treballar la resta de problemàtiques socials i laborals. Però el Pis Zero no sempre compleix aquesta funció: “Pot
ser l’avantsala d’un pis individual, però no sempre està concebut
com a trànsit. Pot ser un recurs de llarga durada per a les persones que ho necessitin. No volem que sigui de per vida, però,
si no és temporal, tampoc no passa res”, explica l’Ester. Segons
l’experiència d’Arrels, el 20% de les persones sense llar mai no
s’adaptaran. “Els albergs tradicionals tenen un model escalable:
arribes allà i comences un pla de treball fins a obtenir un pis individual. El Pis Zero és obert, s’hi pot entrar i sortir quan es vulgui
i s’hi pot consumir alcohol i tòxics legals”. Arrels també permet
que les usuàries hi portin animals. La terrassa ho facilita, tot i que
encara no han tingut cap resident de quatre potes.
Fa trenta anys que Arrels treballa el sensellarisme i coneix
molt bé les dades de la problemàtica a Barcelona. Segons el darrer recompte a la ciutat, 3.267 persones no tenen llar: 941 dormen al carrer, 419 dormen en solars i fàbriques en desús i 1.907
dormen a albergs i recursos públics i privats. Des de 2008 (any en
què la crisi econòmica es fa més present), el nombre de persones
sense sostre ha crescut un 37% a Barcelona. Per districtes, l’Eixample és el que concentra més persones dormint al ras (220);
Sant Andreu és on n’hi ha menys (18). Però no tot són dades: per
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El projecte Pis Zero
inclou una terrassa,
on les persones
sense sostre
poden dur animals
de companyia
/ JOAN LEMUS

sobre de tot, hi ha persones, protagonistes d’aquesta trista història que les treballadores i les voluntàries d’Arrels coneixen bé.
Fan una selecció acurada de les convidades al pis, “persones que
han fracassat a pisos individuals, gent en situacions cronificades,
persones que han provat altres recursos i no els han funcionat o
gent que està esperant un altre allotjament”, exposa l’Ester.

Pau i tranquil·litat ‘sense condicions’
Al cap de poca estona, van arribant tots els usuaris: un home de
mitjana edat pren un cafè, tot callat; un altre jove i ben vestit arriba
i saluda educadament; un usuari en cadira de rodes ha pujat amb
l’ajuda dels voluntaris per les escales de l’immoble i espera, pacient, que l’atenguin per disposar-se a descansar. Un dels convidats
de la nit és David Pascual. Fa cara de nen entremaliat. Simpàtic i
xerrador, a voltes es molesta si no li agrada el que parlem. És una
tensió que percebem per tot el pis: l’equilibri del petit món que
cada nit s’aixeca en aquest habitatge compartit és fràgil.
En David feia tres setmanes que no dormia al Pis Zero. Era
a l’hospital. Arriba amb la cama dreta envoltada de cintes compressores que delaten la seva batalla mèdica. Té 46 anys i en fa
set que rep l’ajuda d’Arrels. Va viure cinc anys d’okupa i ara en
fa vuit que és al carrer. Al seu historial, també s’hi sumen disset
anys de presó. Va tenir problemes amb les drogues, va passar per
la metadona i es va llançar a l’alcohol. A l’hospital, ens diu, s’ha
begut prop de vint Voll Damm al dia, comprades al supermercat de la cantonada. Al llarg de la seva vida, ha tingut diversos
ensurts: delírium trèmens i dos comes etílics. Ha intentat resoldre-ho amb interdictors d’alcohol (substàncies que impedeixen
la metabolització de l’alcohol i creen intoxicació amb simptomatologia dissuasiva), però no li han fet efecte: “Ets tu el que ha de
fer el canvi. Et poden donar eines, però tu has de fer el 80% de
la feina, cal força de voluntat”, diu. Ha passat per cinc centres
diferents, com l’equipament de la Zona Franca o un centre de

rehabilitació a l’Empordà: “Vaig seguir el programa durant dos
anys, vaig deixar l’alcohol i pensava que estava preparat... Però
no ho estava”. Ha aconseguit desempallegar-se de les drogues
il·legals, però no de l’alcoholèmia.
Al pis, en David s’hi sent a gust: “M’agrada el bon tracte del Pis
Zero, entenen els problemes de cadascú i això és important. No
m’agraden les normes ni un lloc on, de bon matí, et diguin què
has de fer”. Li preguntem què no li agrada del pis. Ens retorna
una mirada intensa i un silenci acabat en somriure. Desconcert
i canvi de tema. Arrels li està buscant un pis individual, tot i que
no hi ha data per la mudança, ja que no és fàcil trobar un pis,
explica l’Ester. En David rondina i contesta que cercarà un pis
o una habitació amb la paga de 753 euros que té per incapacitació. Altre cop, la tibantor. Cada dia, deu persones dormen sota
aquest sostre, a més de les dues voluntàries que les acompanyen.
“Hi ha hagut problemes de convivència, tots reconduïbles. No
deixa de ser una convivència estreta, hi ha consum...”, ens fa
veure la responsable. De vegades, si a les onze de la nit no hi
són totes les convidades, les voluntàries surten al carrer a trobar inquilines: velles conegudes del carrer de les quals Arrels ja
coneix la història. Mai no hi convidaran una desconeguda.
El pis obre de 9 de la nit a 8 del matí. Però no és l’únic a
Barcelona. Altres entitats socials ofereixen pisos amb finalitats
molt semblants. “Els de Vincles van ser els primers, tot i que
el model és diferent: és obert a tothom, és un pis més auster,
menys adaptat i no permet el consum d’alcohol. La idea de provar un nou model d’habitatge per a les persones sense sostre és
un experiment pensat especialment per al 20% de sense sostre
cronificats”, explica Sánchez.
Nosaltres marxem amb la sensació que la iniciativa suposa
esperança i futur pels qui hi habiten, ja sigui durant molts anys
o només temporalment. “Vull pau interior, tranquil·litat, sortir-me’n”, s’acomiada en David.3

Projectes
per acabar
amb el
sensellarisme
Al llarg de l’any, Arrels Fundació desenvolupa i dóna suport a molts projectes que pretenen visibilitzar i acabar amb aquesta problemàtica social:
exposicions per explicar la cruesa
d’aquesta realitat; reptes esportius o
vendes solidàries per recaptar fons;
recollida de recursos per a la gent
sense sostre, o fins i tot pel·lícules
de ficció per visibilitzar què significa
no tenir llar. És el cas de Sense sostre, una pel·lícula de Xesc Cabot i Pep
Garrido que es rodarà el novembre
d’enguany, protagonitzada per Boris
Ruiz i Geraldine i Oona Chaplin. El film
també comptarà amb la participació
de persones que havien estat sense
sostre i voluntariat actual d’Arrels com
a actors i actrius secundàries. Arrels
Fundació ha col·laborat en tot el procés de documentació i escriptura del
guió de la pel·lícula, un projecte que
es troba en fase de micromecenatge
per recaptar els 30.000 euros que es
necessiten pel rodatge.3
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Les oficines jurídiques
del 36: l’assaig de la
justícia revolucionària
Durant els primers mesos de la revolució de 1936 a Catalunya, es va posar a prova un nou
model d’impartició de justícia orientat a les necessitats populars: judicis orals, denúncies orals
i escrites i lluita contra la usura. L’autor ens presenta una síntesi de la recerca sobre una experiència poc coneguda i sovint tergiversada
José Luís Villar Ferrero
autor de ‘Las Oficinas Jurídicas de Catalunya. Justicia durante
la guerrra’, publicat per El Grillo Libertario

L
Els ocupants del Palau de Justícia,
immediatament, van iniciar la revisió
dels expedients politicosocials, que
entenien que representaven clars
abusos contra la classe obrera
L’Oficina Jurídica de Barcelona va
suprimir tots els formulismes que
dificultaven la justícia i la feien
incomprensible per als ciutadans i va
substituir els codis per l’equitat

a nit del 10 a l’11 d’agost de 1936, Àngel Samblancat Salanova, juntament amb les milícies del barri del centre i amb
el suport de Josep Maria Batlle Salvat i Antonio Devesa
Bayona, del Comitè Pro Presos de la CNT-FAI, van ocupar el
Palau de Justícia de Barcelona.
Però, què va succeir perquè això passés? A Catalunya, la rebel·
lió dels militars contra la República va originar uns canvis polítics i socials transcendentals en tots els àmbits de la vida. En el
militar, l’exèrcit classista va desaparèixer i se’n va formar un de
popular, el de les milícies antifeixistes. En l’àmbit econòmic, es
va passar d’un sistema capitalista a una economia socialitzada,
es van crear les col·lectivitzacions i els controls obrers. Pel que
fa a la religió, l’Església catòlica, abans molt present en tots els
aspectes de la vida social, gairebé va desaparèixer i els seus béns i
immobles van ser socialitzats. En l’esfera política, van desaparèixer els partits i les organitzacions afectes als rebels. Durant el primer mes de la guerra, només mancava renovar l’administració
de justícia, que, pel que sembla, era la que menys interessava.
D’altra banda, cal tenir en compte el funcionament dels
tribunals de justícia de l’època: lent, classista i car, amb un
llenguatge i una parafernàlia poc comprensible pel ciutadà
mitjà i amb uns jutges procedents de les classes socials més
benestants i, per tant, allunyats del coneixement de la vida i
les misèries dels més pobres. Tot plegat possibilitava una justícia únicament per a rics.

Nou règim, noves prioritats
Els ocupants del Palau de Justícia, immediatament, van iniciar
la revisió dels expedients politicosocials, que entenien que
representaven clars abusos contra la classe obrera. La Generalitat va evitar que aquesta situació s’escapés del seu control
mitjançant el dictat d’un decret el 17 d’agost de 1936. El decret
creava l’Oficina Jurídica de Barcelona, a la qual s’atorgava un
seguit de competències, la majoria indefinides, com: la creació
d’un nou ordre jurídic i interpretar i aplicar el nou dret; repa-

rar les injustícies comeses durant la monarquia i les dictadures,
sota la inspiració de l’ideal de justícia i equitat; aplicar una nova
legalitat nascuda de les exigències del moment; incorporar l’esperit del poble a l’administració de justícia, i també promoure
una renovació jurídica.
Ángel Samblancat va ser nomenat cap de l’oficina, però,
pocs dies després, el van designar com a magistrat de l’Audiència, motiu pel qual va ser substituït per Eduardo Barriobero
Herrán, un prestigiós advocat. Samblancat s’havia envoltat
d’un grup d’advocats de tendència esquerrana –un d’ells, José
Merino Blázquez, en representació de la UGT– i d’una majoria
de republicans federals –com Luís Cordero Bel, Ricardo Gordó
Fornés i Antonio Bonafós Amezúa– i d’altres sense adscripció
política coneguda.
Tot seguit, es va produir una allau de consultes que van
donar peu a peticions de revisió i intervenció d’expedients en
fase de tramitació o judicis ja resolts, així com d’altres assumptes que no havien estat denunciats. Davant la situació de desbordament, l’Oficina Jurídica de Barcelona va suprimir tots els
formulismes que dificultaven la justícia i la feien incomprensible per als ciutadans i va substituir els codis per l’equitat, el dret
escrit al cor de tots els homes justos i la consciència del jutge; a
més, es jutjava amb llibertat d’esperit i de criteri.
Per evitar els judicis i les seves sentències, que mai no eren
agradables pels condemnats, en un principi, exercien com a
componedors amigables, sempre que fos acceptat per ambdues
parts. Un cop presentada la demanda o la denúncia, per escrit
o de manera oral, l’impuls processal requeia sobre el lletrat de
l’Oficina Jurídica, no pas del demandant. Aquest canvi implicà
l’absència de terminis, defectes de forma, fonaments de dret o
prescripcions que fessin decaure el dret del demandant. Es van
deixar d’aplicar les normes contràries al sentiment del poble per
jutjar, en el seu defecte, d’acord amb la consciència. Així doncs,
el jutge esdevenia legislador i la norma aplicada havia de ser aplicable com a norma general en judicis que sempre havien de ser
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públics. El més important no era la sentència, sinó la restitució,
ja que una resolució no valia res si no es podia executar.
Aquesta manera de procedir no era cap novetat, sinó que van
aplicar el pensament jurídic de diversos autors defensors d’aquests
procediments com Menger, Salvioli, Cosentini, Panunzio, Cimbali,
Joaquín Costa, Dorado Montero o Godwin, entre altres.

Ampli ventall de competències
Les competències que van assumir incloïen assumptes civils, de
família i sobre la usura i la repressió de les activitats contràries al
règim. Pel que fa a les qüestions civils, van tractar sobre assegurances, deutes i indemnitzacions. Respecte a la família, van jutjar
divorcis, protecció de menors i matrimonis; pel que fa a l’àmbit
laboral, acomiadaments, salaris, invalideses, indemnitzacions...
Amb l’objectiu d’eradicar la usura, aquesta pràctica es va castigar amb condemnes que decretaven la devolució de la quantitat
cobrada de més juntament amb una multa. La repressió de les
activitats contràries al règim es va concretar en la persecució de
donants de diners pels militars dels successos del 6 d’octubre de
1934 i donants a congregacions religioses i enemics declarats del
règim en general, sanció consistent en una multa pecuniària.
El procediment seguit per l’Oficina Jurídica en matèria de
divorcis representava un avenç en senzillesa en comparació amb
la llei de divorci de 1932. L’oficina resolia els divorcis de mutu
acord el mateix dia de la compareixença dels cònjuges, sempre
que s’adjuntessin els documents exigits. Els divorcis contenciosos requerien una prova rellevant, a banda de la documentació
exigida, fet que endarreria uns dies la resolució final.
Mentre l’Oficina Jurídica de Barcelona va estar en funcionament, la premsa va enaltir la seva tasca amb comentaris laudatoris sobre la persecució dels usurers i la rapidesa amb què es
resolien molts dels assumptes que tractava.
L’expansió territorial de les oficines
Mitjançant una ordre del 8 de setembre de 1936, es van crear les

oficines jurídiques de Girona i Tarragona, amb competències
similars a la de Barcelona. Així mateix, al llarg de la seva curta
vida, es van crear delegacions a altres poblacions com Mataró,
Badalona, Granollers, Tortosa i Manresa.
Les oficines jurídiques van ser organismes amb una jurisdicció i un procediment especials. Els ciutadans podien escollir sempre entre la jurisdicció ordinària i la revolucionària. Els
jutjats ordinaris de família, civils, industrials... van continuar
actius, tot i que la seva tasca es va veure minvada per la manca
de jutges, que havien fugit amb els feixistes.
El 18 de novembre de 1936, la Generalitat va emetre un decret
per dissoldre les oficines jurídiques de tot Catalunya, ja que les
qüestions que havien motivat la seva creació, tres mesos abans,
estaven sent cobertes per una activitat sindical cada vegada més
forta i perquè considerava que la revisió de tots els processos
penals s’havia portat amb un zel innegable. Tot seguit, es va procedir a la confecció d’un inventari de tot el que hi havia a les sales
i els locals on va actuar l’Oficina Jurídica. Més de 2.400 expedients
van quedar pendents; vuit jutjats ordinaris se’n van fer càrrec.
Mitjançant una ordre del 12 de desembre de 1936, es va reconèixer la validesa de les sentències, tant de les dictades i executades
com de les fermes, l’execució de les quals es va impulsar, ja que
eren conformes a les exigències revolucionàries del moment que
s’estava vivint. Els expedients no sentenciats van continuar endavant amb un nou procediment, el dictat final del qual només es
podia recórrer a través d’una revisió davant l’Audiència Territorial.
Només va haver-hi dos procediments penals contra els
membres de l’Oficina Jurídica de Barcelona: un durant la
guerra i un altre posteriorment. Després d’una llarga instrucció, van ser absolts. Encara avui, resulta sorprenent la quantitat de falòrnies que s’han dit i es continuen repetint sobre
l’activitat de l’Oficina Jurídica de Barcelona. S’ha creat una
llegenda sobre l’oficina que ha anat creixent amb el pas del
temps i que van iniciar els contraris a la seva creació el primer
dia de la confiscació del Palau de Justícia.3

Mentre va estar en funcionament,
la premsa va enaltir la seva tasca
amb comentaris laudatoris sobre la
persecució dels usurers i la rapidesa
amb què resolia molts assumptes
S’ha creat una llegenda sobre l’oficina
que ha anat creixent amb el pas del
temps i que van iniciar els contraris
a la seva creació el primer dia de la
confiscació del Palau de Justícia
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Diverses empreses espanyoles
venen armament al govern turc, que
vulnera greument els drets humans
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Les revoltes socials a l’Àfrica
subsahariana s’organitzen mitjançant la
Declaració del Kilimanjaro

Gentrificació i
neteja ètnica a Jafa
L’Estat d’Israel utilitza tota mena d’estratègies de pressió i discriminació
sobre la comunitat àrab jueva i àrab palestina a Jafa, un municipi de Palestina
annexionat a Tel Aviv que va patir una colonització severa l’any 1948

Anna Sansaor
@nutxa_acc

F

ins a mitjan segle passat, Jafa era una de les ciutats més
importants de Palestina pel seu volum d’exportacions i la
seva vida cultural. La ciutat es va començar a desenvolupar com a epicentre de l’economia local gràcies a la demanda
internacional de cítrics a principis del segle XIX. Durant aquelles dècades, les taronges de Jafa eren ben conegudes a capitals
europees com París, Berlín o Londres. El creixement del sector
econòmic va anar acompanyat d’un augment de la població.
A les 80.000 persones que originalment habitaven Jafa sota el
mandat britànic, se n’hi afegirien 40.000 més provinents de
pobles i viles dels voltants, segons recull el Centre de Recerca
BADIL per a la Residència i els Drets de les Refugiades Palestines. Alhora, s’hi van desenvolupar diferents sectors culturals,
que la van convertir en un referent del llevant mediterrani i li
van fer merèixer el sobrenom de la núvia del mar.

A Jafa, el moviment sionista va dur
a terme l’operació Bi’ur Hametz: les
unitats paramilitars Irgun i Haganah
van assetjar la ciutat fins que caigué,
el març de 1948
Més de 100.000 residents del
municipi es van veure obligades a
fugir i les 4.000 persones que hi
romangueren van ser confinades als
barris d’Al-Ajami i Jabaliya

De l’esplendor a la Nakba
L’època daurada va acabar l’any 1948. La retirada del mandat
britànic i el Pla de partició de les Nacions Unides de 1947 van
donar via lliure als grups paramilitars sionistes, existents des
dels anys 20, per dur a terme atacs arreu de Palestina. Segons
l’arxiu de De-colonizer –centre de recerca per la transformació
social–, 688 pobles van ser destruïts i més de 750.000 palestines
es van haver de desplaçar per buscar refugi. A Jafa, el moviment
sionista va dur a terme l’operació Bi’ur Hametz: les unitats paramilitars Irgun i Haganah van assetjar la ciutat fins que caigué,
el març de 1948. Més de 100.000 residents del municipi es van
veure obligades a fugir i les 4.000 persones que hi romangueren
van ser confinades als barris d’Al-Ajami i Jabaliya. Amb la posterior creació de l’Estat d’Israel, Al-Ajami va ser administrat com
una presó durant dos anys i va quedar sota règim militar fins al
1966. Les dures condicions de vida imposades sobre la població
d’aquest barri van convertir-lo en un gueto palestí.
Després d’aquest èxode forçat, anomenat al-Nakba (en àrab,
la catàstrofe), l’Estat d’Israel es va dotar de lleis per legalitzar el
pillatge de les propietats palestines. El 1950, es va crear la llei
de propietat dels absents, utilitzada per expropiar terres i pro-

pietats de la població palestina expulsada durant la Nakba. La
implementació de la llei a Jafa va anar a càrrec de l’empresa semiestatal israeliana Amidar, de la qual són propietaris el Fons Nacional Jueu i l’Agència Jueva. Segons explica un informe de BADIL,
“mentre Amidar afirmava que construïa un model d’habitatges
públics i socials per proporcionar una llar a les persones amb
la necessitat humana bàsica de refugi, es duia a terme la neteja
ètnica de la població nativa de Palestina”. Les propietats palestines van passar a ser administrades pel Fons Nacional Jueu i van
servir per assentar la població jueva arribada d’arreu del món.
Com a part del procés de colonització, el moviment sionista
va començar un procés de judaïtzació demogràfica de Palestina, assegura Zochrot –organització israeliana que promou el
reconeixement de la Nakba–, i les lleis d’apropiació van permetre ignorar la població nadiua. Paradoxalment, remarca Yudit
Ilany, activista del Comitè Popular de Jafa per a la Defensa dels
Drets a la Terra i l’Habitatge, la gent jueva que va arribar a
Al-Ajami era d’origen àrab i, avui dia, també pateix les polítiques racistes que utilitza Israel contra la població àrab.

Procés de gentrificació actual
En aquest context, Jafa es va veure reduïda de ciutat pròspera a
barri marginal absorbit per Tel Aviv el 1950. Actualment, el barri
d’Al-Ajami s’enfronta a nombrosos problemes a causa de les polítiques i les pràctiques de les autoritats israelianes: taxes elevades
de pobresa, discriminació i delinqüència. L’habitatge és una de
les dificultats principals. Segons el Comitè Popular de Jafa, 800
cases es troben en perill de ser enderrocades. Com explica Ilany,
en la majoria de casos, les habitants àrabs, tant jueves com palestines, tenen contractes d’arrendament per a dues generacions
i la propietat de les terres sobre les quals estan construïdes les
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L’ajuntament
va enderrocar
la teulada,
però la família
l’ha reconstruïda
amb una lona
/ YUDIT ILANY

Desnonament i
enderroc de
l’habitatge de
la família Dake
/ YUDIT ILANY

Imatge històrica
de Jafa abans
de l’ocupació
dels paramilitars
d’Israel

cases és del Fons Nacional Jueu, arran de la llei de propietat dels
absents. A més, a través de la llei bàsica Terres d’Israel de 1960,
es va prohibir el traspàs de la propietat de la terra. D’aquesta
manera, l’Estat israelià s’assegurava que les terres no queien en
mans d’altres. És per això que, actualment, les descendents de
tercera generació són considerades ocupants il·legals i s’enfronten a elevades sancions econòmiques.
Basant-se en això, avui dia, Amidar i l’Administració Israeliana de la Terra van posant a subhasta progressivament les cases
palestines, fet que n’augmenta el valor i força el desplaçament
de la població d’origen. En la majoria de casos, les cases són
enderrocades per construir edificis d’apartaments de luxe per
a la comunitat asquenazita. Així doncs, a través d’un procés
de gentrificació, les classes populars –formades per persones
àrabs palestines i àrabs jueves– són substituïdes per persones
amb un poder adquisitiu elevat. Al mateix temps, la colonització i la neteja ètnica de les palestines que viuen dins les fronteres de 1948 –allò que avui dia s’anomena Israel– continua.
Un dels primers projectes va ser Andromeda Hill, construït a
mitjan 1990. Aquest complex d’apartaments de luxe s’anuncia, a
pàgines web com Airbnb, Booking o Tripadvisor, com un recinte
tancat i amb vigilància continuada. El 2004, les residents de Jafa
van presentar una demanda per poder tenir accés als carrers que
porten des d’Andromeda Hill fins al mar, ja que el terreny és del
Fons Nacional Jueu i, per tant, hauria de ser públic. Però, tretze
anys després, encara no s’ha produït cap canvi.
Yudit Ilany explica que, ara mateix, hi ha moltíssims projectes
com aquest i, consegüentment, el barri d’Al-Ajami s’ha quedat
sense espais públics i comunitaris. Segons Ilany, “una de les causes és la falta d’interès de l’Ajuntament de Tel Aviv-Yafo per crear
un pla de desenvolupament urbà a Jafa”. D’aquesta manera,

també eviten legalment que ningú pugui obtenir un permís de
construcció que permeti canviar, renovar o reparar part dels
habitatges. Ilany explica que “la majoria de gent construeix sense
permís, ja que viure en dignitat és un dret i les autoritats israelianes no el respecten”. I aquest fet facilita els desnonaments a les
companyies constructores i l’ajuntament, ja que construir sense
permís anul·la el contracte d’arrendament.

Organitzades per evitar les expulsions
Com a resposta directa a les ordres de desnonament i demolició
de les autoritats israelianes, l’any 2007 es va crear el Comitè
Popular de Jafa. El grup està format per residents, activistes,
organitzacions i partits polítics de Jafa i representa la lluita col·
lectiva de la comunitat àrab. Ilany explica que, “des de 2014,
el Comitè Popular de Jafa ha perdut molta força per la falta
d’ingressos que permetin donar un sou a professionals de l’àmbit legal perquè portin a judici els diferents casos”. Tot i així,
continuen recollint informació de les residents de Jafa afectades i pressionant les autoritats israelianes perquè congelin les
accions legals utilitzades per desnonar. Segons Ilany, la intenció
del Comitè Popular és intentar establir un diàleg per evitar la
gentrificació i la neteja ètnica a la ciutat.
També pretén assegurar que es creï un sistema que garanteixi l’estabilitat de la comunitat àrab i reconegui els drets històrics de la comunitat palestina sobre la terra i les propietats.
La falta de mitjans ha fet que, actualment, centrin els esforços a
organitzar accions directes, com piquets i protestes, per intentar evitar les operacions de les autoritats israelianes. Amb tot,
han aconseguit algunes victòries que continuen alimentant l’esperança per seguir mobilitzant-se contra les polítiques racistes
que pateix la població àrab arreu del territori.3

Actualment, el barri d’Al-Ajami
s’enfronta a nombrosos problemes a
causa de les polítiques d’Israel: taxes
elevades de pobresa, discriminació i
delinqüència
El Comitè Popular de Jafa, malgrat les
dificultats, recull informació de les
residents en perill de desnonament
i pressiona les autoritats israelianes
perquè congelin les accions legals
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Turquia dispara
amb armament
‘marca Espanya’
Empreses espanyoles com Indra, amb seu a Barcelona, obtenen contractes
lucratius per a l’exportació de tecnologia militar a Turquia, malgrat les
vulneracions de drets humans comeses en aquest país

Guille Larios
@La_Directa

C

Veus crítiques assenyalen que
Erdogan utilitza l’armament per
vulnerar els drets humans a l’interior
del país i que també en proporciona
a diversos grups gihadistes de Síria
Un informe de l’ONU denuncia
desaparicions, tortures, violacions de
dones, el desplaçament forçat de més
de 355.000 persones i l’expropiació de
cases a localitats com Nusaybin i Sur

orria l’any 2006 quan el president del govern espanyol
José Luis Rodríguez Zapatero i el llavors primer ministre turc Recep Tayyip Erdogan van copatrocinar una
iniciativa de diplomàcia preventiva destinada a reduir les tensions entre Occident i el món islàmic i lluitar contra el terrorisme
internacional per altres vies que no fossin la militar. L’Aliança
de Civilitzacions naixia amb el suport de les Nacions Unides
i l’interès i l’aprovació de la majoria de potències (militars)
mundials. Aquesta bona sintonia també es va reflectir en un
increment dels fluxos de comerç bilateral entre els dos països
impulsors de l’aliança; un flux que es va duplicar durant el període comprès entre 2002 i 2008. Turquia va esdevenir el tercer
soci comercial més important de l’Estat espanyol i el tercer
importador d’armes espanyoles, per darrere de Tailàndia i els
Estats Units. Durant la dècada dels noranta i principis dels dos
mil, l’Estat espanyol subministrava a Turquia avions de transport militar mitjançant l’empresa Construcciones Aeronáuticas
(CASA), fragates militars F-100 a través de Bazán (Navantia),
equipament d’artilleria provinent de Santa Bárbara Sistemas i
material de guerra electrònica d’Indra.
Des d’aleshores, les veus que qüestionen les exportacions de
material militar cap a Turquia han anat creixent. El motiu principal és la vulneració dels drets humans perpetrada per l’Estat
turc a l’interior del país i les sospites fonamentades que, des
de Turquia, s’estaria enviant armament cap a diversos grups
gihadistes involucrats a la guerra de Síria.

Massacres fronteres endins
Des de fa més d’un any, el govern d’Ankara ha llançat una ofensiva militar cruenta contra el PKK i la seva base social, amb
atacs a Bakur i Cizre (Kurdistan turc) i a través de la ingerència
militar als cantons kurds d’Efrin i Kobane, a l’interior de Síria.
El mes de febrer passat, un informe de les Nacions Unides reforçava les evidències sobre les vulneracions comeses per les forces
de seguretat turques en operatius al Kurdistan turc. L’informe
denuncia desaparicions, tortures, violacions de dones, el desplaçament forçat de més de 355.000 persones i l’expropiació de cases
i patrimoni de localitats kurdes arrasades com Nusaybin i Sur.
Segons el document, durant el període comprès entre el
juliol de 2015 i el desembre de 2016, les operacions militars a la
zona han deixat 2.000 persones mortes –800 membres de les
forces de seguretat turques i 1.200 suposades militants del PKK,
segons el govern turc. L’alt comissionat per als drets humans de
l’ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, va criticar la manca d’implicació

del govern d’Ankara a l’hora d’esclarir els fets, “ja que no ha
obert cap investigació formal ni ha esclarit les responsabilitats
de les accions militars turques comeses en aquest període”.

Escalada militar, escalada de negoci
Com en tot bon moviment d’oportunisme geopolític i econòmic, l’escalada militarista a la regió ha anat emparellada, els
darrers anys, amb un augment de les exportacions d’armament cap a Turquia per part de diferents països de la UE,
inclòs l’Estat espanyol. El govern de Mariano Rajoy manté
bones relacions polítiques i econòmiques amb Turquia, amb
un comerç bilateral que va superar els 10.000 milions d’euros el 2016. De retruc, coincidint amb les ofensives militars
turques a les regions kurdes, la presència d’armament marca
Espanya al país s’ha consolidat. Segons dades del Centre
Delàs d’Estudis per la Pau, l’any 2015, l’Estat espanyol es va
situar com el sisè subministrador mundial d’armes a Turquia,
principalment a través d’aeronaus militars, armes curtes i
munició, bombes, coets i míssils, bucs de guerra i components electrònics i de software.
El principal agent comercial en les negociacions i les vendes d’armament espanyol a l’estranger ha estat l’exministre de
defensa espanyol Pedro Morenés, qui anys enrere havia ocupat
càrrecs directius en empreses d’armament com Instalaza, fabricant de material militar d’infanteria i de les il·legalitzades bombes de dispersió. En el cas turc, el ministre va mantenir reunions
amb el seu homòleg Ismet Yilmaz per negociar la venda de fragates militars, entre elles, la del buc amfibi Juan Carlos I, amb un
disseny que es va adjudicar Navantia per 140 milions d’euros i
que es va començar a construir el mes de gener passat a Turquia.
Un cas destacat va ser el que va destapar l’any 2015 el diari
turc Cumhuriyet, que avui dia té tots els càrrecs directius empresonats per espionatge. El rotatiu hauria provat que Maxam Anadolu, filial turca de la multinacional armamentística espanyola
Maxam, va expedir un comboi d’explosius cap a Síria. La destinació final oficial era Jordània, però es tractava d’una ruta gairebé
impossible d’acabar amb èxit, ja que passava per zones amb presència de milícies gihadistes. Una part del carregament va desaparèixer en el tram que hi ha entre la fàbrica turca i la frontera.
Segons les investigacions de ViceNews, la compra es va facturar
a través d’una empresa fantasma a Jordània.
Les vendes a Turquia s’emmarquen en una campanya expansionista del comerç internacional d’armes iniciada l’any 2011,
que situen l’Estat espanyol al capdavant del rànquing mundial
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La seu d’Indra a
Barcelona va
aparèixer plena de
pintades el dia del
segon aniversari
dels fets de Tarajal

Tancs turcs a la
frontera amb Síria

d’exportadores, segons l’informe SIPRI 2015. El Centre Delàs
assegura que un 24% d’aquestes exportacions han tingut com a
destí països involucrats en el conflicte de l’Orient Mitjà.

‘Cyberarmament’ espanyol a Turquia
Indra Sistemas, el gegant espanyol especialitzat en electrònica
i tecnologies per a seguretat i defensa, opera en un impressionant edifici de vidre situat al districte tecnològic barceloní del
22@. Fa anys que Indra té negocis importants a Turquia –molts
d’ells amb finalitats militars– i ja disposa de dues filials al país.
Alts càrrecs d’aquesta empresa han estat Josep Pujol Ferrusola
o l’actual director de la filial a Catalunya, Manuel Brufau, germà
d’Antoni Brufau, president de Repsol, empresa amb vincles
accionarials importants amb La Caixa.
El mes de març de 2016, Indra es va adjudicar un contracte de
38,5 milions d’euros per renovar i ampliar la xarxa de vigilància de
l’espai aeri turc. Indra també va guanyar el concurs convocat pel
Ministeri de Defensa turc per a la provisió d’un laboratori mòbil
preparat per dur a terme una identificació analítica d’amenaces
nuclears-radiològiques, biològiques i químiques. I es va erigir com
a contractista per a la construcció de dos centres de formació de
pilotatge turcs a Ankara i Istanbul mitjançant els simuladors hiperreals de vol dels helicòpters militars SeaHawk i BlackHawk.
A la Península, l’empresa controla el 80% de la Sociedad
Española de Misiles, una societat que va estar dirigida per l’exministre Pedro Morenés fins a l’any 2011. “El volum de vendes
d’Indra ha crescut de manera exponencial des del seu naixement gràcies al proteccionisme de l’Estat i els convenis com a
subministrador de la majoria de noves tecnologies en electrònica

a empreses del sector militar”, escrivia l’investigador en pau i
desarmament Pere Ortega a la revista Papeles. I afegia: “Com
altres grans empreses de l’oligopoli d’indústries militars d’Espanya (Airbus Defence & Space o Navantia), Indra rep múltiples
ajudes i subvencions del Ministeri d’Indústria i de les administracions autonòmiques on es localitzen les seves factories”.
Recentment, l’empresa va anunciar que havia guanyat el
concurs per a la instal·lació de sistemes de control i vigilància,
de control fronterer marítim i de control de la frontera turcobúlgara. Hi té experiència: Indra és la principal contractista de
les tanques de Ceuta i Melilla. Segons Jordi Calvo, coordinador
i investigador del Centre Delàs: “El creixement de negoci d’Indra també es deu al fet que s’ha beneficiat de l’adjudicació de
contractes per militaritzar les fronteres europees. Indra forma
part de l’European Organization for Security –un dels grups de
pressió i influència en la configuració de polítiques de seguretat
i defensa de la UE–, on transfereix la idea que s’ha de respondre
als moviments migratoris amb urgència i contundència”.
Encara que Turquia sigui membre de l’OTAN, Calvo defensa
que “s’aturin les exportacions d’armament cap al país, ja que
estan alimentant altres grups i conflictes a la zona”. Tot i així,
la línia del govern espanyol segueix la posició expressada per
Morenés fa uns anys, quan va defensar la venda d’armament a
països que no compleixen amb la legalitat espanyola –que prohibeix explícitament l’exportació d’armes a estats on aquestes
es puguin utilitzar per a la repressió interna o la violació dels
drets humans: “Res no és perfecte en política o al món, però, si
almenys es tendeix a millorar les coses, doncs és bastant admissible i lícit mantenir contactes en l’àmbit polític i comercial”.3

Contractes
d’Indra a
Turquia
Implantació de sistemes de
telegestió de comptadors de la
companyia elèctrica SEDAS
Vigilància de l’espai aeri turc
Planificació i control de 12.000 km
de la xarxa de ferrocarrils estatals
Control i vigilància a la frontera
turcobúlgara
Control fronterer marítim
Provisió d’un laboratori mòbil per
identificar amenaces nuclearsradiològiques, biològiques i
químiques (NRBQ)
2 centres de formació de pilotatge
amb simuladors hiperreals de vol
d’helicòpters militars ‘BlackHawk’ i
‘SeaHawk’
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L’Àfrica que lluita i s’organitza
Arreu del continent, sorgeixen protestes per unes condicions de vida que no milloren i uns règims desconnectats de la
realitat social. “Som africans i ens estem revoltant per la justícia, la pau i la dignitat”, clama la Declaració del Kilimanjaro

Protestes a
Burkina Faso
l’any 2014

Oscar Mateos i Fernando Díaz Alpuente
@oscarmateos1 / @elsituacionista

U

na onada de protestes recorre l’Àfrica subsahariana.
Des del Senegal fins a Burkina Faso, passant pels carrers
d’Addis Abeba (a Etiòpia), de Bujumbura (a Burundi) o
de Harare (a Zimbabwe). També a la República Democràtica del
Congo, Angola, Gàmbia, Sierra Leone, el Camerun o Togo. La gent
ha sortit al carrer i el jovent ha ocupat les xarxes socials. La frustració i la indignació per unes condicions de vida que no milloren i
uns règims polítics desconnectats de la realitat social que intenten
perpetuar-se al poder concentren bona part de les protestes.
Aquesta efervescència social contrasta frontalment amb l’eufòria generalitzada que existia fins fa poc amb relació al continent. I és que, tan sols uns anys enrere, organismes com l’FMI
o el Banc Mundial parlaven d’un miracle econòmic que estava
transformant els fonaments de la realitat africana. El creixement
macroeconòmic d’alguns països en un context de recessió global
o la suposada emergència d’una classe mitja africana constituïen els elements principals d’aquest nou relat afrooptimista que
projectava una Àfrica diferent. Es tractava, per fi, d’una Àfrica
que començava a obtenir els beneficis del capitalisme global; la
intensa presència xinesa i la d’altres països emergents també van
ser cabdals per entendre “el gran salt econòmic africà”.
Però, enmig d’aquesta eufòria, moltes veus advertien que el
creixement econòmic africà no estava implicant una millora de les
condicions de vida de la majoria de societats i que les desigualtats
estaven augmentant. En definitiva, que l’Àfrica oficial, ara envernissada de creixement i desenvolupament econòmic, amagava multitud de contradiccions i alimentava un creixent malestar social.

Del carrer a les xarxes
Una dada essencial: el malestar i les mobilitzacions tenen un
recorregut llarg, sovint invisibilitzat. Segons dades dels investigadors Adam Branch i Zachariah Mampilly, des de 2005,
l’Àfrica subsahariana ha registrat un increment important de
les protestes, fins a arribar a un total de 60 primaveres africa-

nes només entre 2011 i 2014, repartides a 33 dels 49 països que
conformen la subregió.
El desenllaç d’aquestes protestes ha estat molt diferenciat. A
Burundi, les mobilitzacions van ser fortament reprimides i no
van aconseguir cap canvi polític, mentre que, a Gàmbia, l’organisme subregional ECOWAS va amenaçar amb l’ús de la força
per garantir que Yaya Jammeh, que havia perdut les eleccions,
abandonés el poder. Un cas veritablement rellevant va ser el de
Burkina Faso entre 2014 i 2015. La voluntat de Blaise Compaoré
de presentar-se a un tercer mandat –prohibit per la Constitució– va ser contestada per protestes ciutadanes i la creació del
moviment Balai Citoyen (literalment, Escombra Ciutadana).
Les protestes socials van acabar obligant Compaoré a exiliar-se
del país. El mateix moviment va sortir al carrer per aturar un
posterior cop d’Estat per part de la guàrdia personal de l’exdirigent i, fins i tot, va aconseguir aturar la intervenció francesa.
Tot i que cadascuna d’aquestes protestes té la seva pròpia
lògica, els seus actors particulars i les seves estratègies excepcionals, sí que es poden apuntar algunes causes socials, econòmiques i polítiques transversals a totes elles i destacar el protagonisme d’un perfil de jovent urbà en la seva articulació. De la
mateixa manera, les xarxes socials han estat fonamentals, fins al
punt que alguns governs africans, com els del Camerun o Etiòpia, han intentat tallar l’accés d’Internet per la capacitat d’amplificació de la protesta que estan tenint les xarxes. A Zimbabwe,
les xarxes van ser les que van provocar el moviment polític quan
el pastor Evan Mawarire va penjar un vídeo, desesperat perquè
no podia fer front al cost de l’escola del seu fill. El seu crit de
desesperació va derivar en el moviment contestatari #ThisFlag,
què està posant contra les cordes el govern del dictador Mugabe.
El panafricanisme que ve?
Lluny de ser un esclat de protestes atomitzades i aïllades,
aquesta onada de mobilitzacions està fructificant en diverses

iniciatives continentals que pretenen articular discursos i esforços. El desembre de 2015, es va crear la plataforma Africtivistes i, l’agost de 2016, el moviment Africans Rising. L’objectiu és
crear una estructura de coordinació d’aquestes protestes i organitzar una gran jornada de protesta el proper 25 de maig a tot el
continent i de manera descentralitzada sobre la base d’un nou
panafricanisme que es nodreix de tres principis senzills recollits a l’anomenada Declaració del Kilimanjaro: el dret a la pau,
la inclusió social i la seguretat d’una prosperitat compartida.
Més enllà del creixement econòmic africà, doncs, el continent enfronta una realitat convulsa de transformacions socials i polítiques en què el protagonisme de la gent i els moviments socials africans està esdevenint central.3

Cadascuna de les protestes té la seva
lògica, els seus actors particulars i
les seves estratègies excepcionals,
però es poden apuntar causes socials,
econòmiques i polítiques transversals
El moviment Africans Rising té
l’objectiu de crear una estructura de
coordinació i organitzar una gran
jornada de mobilització el proper 25
de maig a tot el continent
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David Palau navega pels principals
creadors d’aforismes; de Nietzsche
a Fuster, de Mandela a Galeano

30

Entrevistem l’escriptora siriana Maram
al-Masri, que reflexiona sobre el patriarcat
a les dues ribes del Mediterrani

El teatre i el periodisme
es donen la mà
’Camargate’, ‘El Rey’ i ‘Hazte Banquero’ porten a l’escenari documents, gravacions i testimonis
que han patit la censura o s’han minimitzat a les portades dels grans mitjans de comunicació

Neus Molina
@NeusMolina

L’

activista i autor teatral Peter Weiss deia al seu cèlebre
assaig Notes sobre el teatre documental (1968): “El teatre documental és un tribunal que es posa al servei dels
oprimits”. Així doncs, el teatre, per necessitat, per compromís
o potser per allò de fer el que el periodisme ha deixat de banda,
es posa al servei de la societat civil com a veu fiscalitzadora de
la història. Creadors tan dispars com els mexicans Lagartijas
tiradas al sol, Simona Levi, Jorge Yaman-Serrano o Alberto San
Juan testimonien, a través del teatre, realitats que, de tan reals,
poden arribar a ser absurdes.
Colpir i pensar per, després, debatre des de l’objectivitat dels
documents, que sovint esdevenen un gag. Com quan veiem, a
l’obra El Rey, un monarca Juan Carlos desllorigat escoltant el
coronel Tejero demanar a crits: “Todavía estoy esperando que
alguien me explique que pasó el 23-F!”; o, al muntatge Camargate, una Victoria Álvarez, examant de Jordi Pujol Ferrusola,
explicant les proeses al llit del fill de l’exhonorable president
durant el dinar de La Camarga.
També, deixant la comicitat dels diàlegs a part –la realitat
sempre supera la ficció–, el teatre documental serveix com a
element de denúncia; i és la mateixa denúncia el que sustenta
tot un entramat de veritats o versemblances que, aparentment,
podrien ser fredes i distants (teatre basat en mails, cartes, gravacions). Però la fredor de l’arxiu, paradoxalment, permet un teatre capaç de provocar emocions profundes perseguint la transformació del públic, allunyant-lo del distanciament brechtià.

El teatre, per necessitat, per
compromís o potser per allò de fer el
que el periodisme ha deixat de banda,
es posa al servei de la societat civil
com a veu fiscalitzadora de la història
En el cas d’‘El Rey’ (de Teatro del
Barrio), l’objectiu és reflexionar sobre
el paper que ha jugat la monarquia
espanyola durant els últims 40 anys a
través de l’espectacle teatral

Fer periodisme a l’escenari
El teatre documental persegueix la finalitat última de destapar
la veritat enfront de la injustícia. Jordi Casanovas, mentre presentava Ruz-Bárcenas, deia que el que li interessava no era el
com sinó el perquè. Així, allà on no arriba el periodisme per
culpa d’entramats judicials i secrets de sumari, hi arriba el teatre. Jorge-Yamam Serrano, autor de Camargate, va crear una
dramatúrgia a partir de la controvertida gravació del dinar
entre Alícia Sánchez-Camacho i Victoria Álvarez al restaurant
La Camarga. “Hi havia una prohibició judicial sobre aquells que
fessin pública la gravació del famós dinar de La Camarga. Els
periodistes havien de fer veure que no havien escoltat la conversa i no podien fer arribar el material als ciutadans. L’única
manera de poder superar aquesta censura era fer l’obra de teatre i canviar alguns noms; i així ho vam fer”, destaca Serrano.
Alberto San Juan, membre de Teatro del Barrio i de la companyia Animalario, va portar a escena El Rey, un retrat devastador del monarca espanyol Juan Carlos I. “L’obra està creada
a partir de discursos reals del rei, entrevistes i fragments de llibres de memòries”, explica San Juan. L’objectiu és reflexionar,

a través de l’espectacle teatral, sobre el paper que ha jugat la
monarquia durant els últims 40 anys. “El discurs oficial diu que
aquesta monarquia ha servit perquè hi hagi pau entre nosaltres,
perquè la democràcia sigui estable. Jo crec que ha servit per
institucionalitzar un sistema de robatori”, emfatitza San Juan.
El documental és un teatre que ensuma el caos, l’ordena i
posa llums –i taquígrafs– a episodis o entorns que, de tan reals,
sovint se’ns escolen i s’escapen de la percepció crítica i la
reflexió individual i col·lectiva. El teatre, a vegades a través de
documents aportats per la societat civil –com en el cas d’Hazte
Banquero, obra basada en els correus de Blesa que es van filtrar
gràcies a la bústia d’Xnet– o gràcies a la reconstrucció de les
històries des de les perifèries, assumeix de manera oficiosa la
responsabilitat que en algun moment –en aquest país cada cop
menys– va tenir el periodisme d’investigació.
Els temps del teatre, més dilatats i no regits per la immediatesa del clic, permeten recuperar la missió del periodisme d’investigació de qüestionar el relat oficial elaborant un discurs de
resistència sòlid, gràcies a testimonis, fonts, referències, arxius
i filtracions. Revisar el discurs oficial és el que han fet aquests
autors, com San Juan, que assegura que els que escriuen la història “sempre esborren les petjades de la lluita popular”. “Als
llibres d’història, sempre hi ha una successió cronològica de
fets protagonitzats per un general, un president o un secretari
general d’un partit... no hi apareixen les vagues a Astúries, la
revolució social durant la Guerra Civil o els moviments populars veïnals de la transició”, sentencia.
Els mexicans Lagartijas tiradas al sol treballen en la mateixa
línia en la seva creuada per destapar els draps bruts de la corrupció
a Mèxic. A partir d’entrevistes i vivències com les dels periodistes
Nadia Vera i Rubén Espinosa, assassinats de manera extremadament violenta a Veracruz per oposar-se a les mesures polítiques,
socials i econòmiques del govern de la ciutat, la companyia teixeix
un entramat d’històries en format conferència o docuficció amb la
intenció de qüestionar el discurs governamental.

Digestions lentes
La connexió ètica amb el públic espectador que dóna l’accés
a la informació, les declaracions, els arxius, les fonts i les referències permet elaborar un discurs de resistència molt més
sòlid i efectiu. D’aquesta manera, el teatre no permet que el
públic marxi de la funció sense deures, sense establir un procés de debat i de recerca a posteriori, una digestió més lenta,
només sadollada amb la indagació. El teatre documental obliga
el públic a marxar amb una motxilla de tasques per fer o amb la
sensació –conscient o no– que les obres no t’abandonen i resten
latents en l’imaginari fins que el conflicte que plantejaven torna
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Una escena
de l’obra ‘Hazte
Banquero’ de
Simona Levi
/ EDU BAYER

Alberto San Juan,
Luis Bermejo i
Willy Toledo protagonitzen ‘El Rey’
/ TEATRO DEL
BARRIO

a ser noticiable. És impossible no pensar en Camargate durant
els judicis del cas Pujol o en Hazte Banquero llegint les darreres
notícies del cas Bankia.

Teatre contra l’oblit
No obstant això, sense una motivació basada a evitar l’oblit, a
vèncer el silenci i denunciar, el teatre documental o polític perdria la seva raó de ser. Aquestes propostes escèniques, doncs,
se sustenten en la implicació eticopolítica i el transvasament
del periodisme i el seu codi deontològic. Segons Roland Brus,
autor alemany, revisor del teatre documental i creador, el 1992,
de la companyia Ratten (obres fetes per sense sostre), el teatre
documental va sorgir de “la fam per una dosi de realitat”.
L’art dramàtic pot funcionar com un reflex de la societat, un
mirall on els personatges viuen històries semblants i prenen decisions, bones o dolentes, però el teatre documental va més enllà,
ja que un dels seus objectius és crear consciència des de l’anàlisi.
A principis del segle XX, Piscator, Brecht, Artaud i Weiss van
experimentar amb tècniques i teories, guiats per un interès de
tipus social per aconseguir un acostament cap al coneixement
de la seva història. El ressorgiment del teatre documental va
ser als anys 90, a l’Alemanya de després de la caiguda del mur,
i enfonsava les seves arrels en el teatre polític d’Erwin Piscator

–el pare espiritual del teatre documental, per més que la seva
obsessió per portar la realitat a l’escenari fos l’origen de la seva
fallida econòmica– i el teatre dels anys 60.
“És una experiència que passa de la representació a la recerca.
El teatre es converteix en el vehicle per descobrir altres formes
de vida i contextos i obre nous microcosmos”, assenyala Brus,
que fa més de quinze anys que treballa en aquesta modalitat.
Així doncs, aquestes propostes que utilitzen experiències
amb individus reals que defensen les seves pròpies biografies
van més enllà del teatre merament documental. És el cas de
Nadia a La Conquesta del Pol Sud, la història d’una jove afganesa explicada per ella mateixa en escena; o el muntatge Mos
Maiorum, que reproduïa paraula per paraula, gràcies a uns
auriculars, els diàlegs que havien mantingut els actors a la frontera de Ceuta. Els mexicans Lagartijas tiradas al sol encara van
més enllà amb la seva obra Montserrat i, fent servir la tècnica
del mockumentari, inventen un documental de ficció on recullen tones de veritat i denúncia a partir d’un testimoni inventat.
El teatre documental és teatre necessari, teatre militant,
teatre reflexiu. Sigui com sigui, teatre per reconstruir les altres
històries, les silenciades, i denunciar les corrupcions i les injustícies. Teatre al servei del periodisme o periodisme al servei del
teatre. Teatre per no oblidar (-nos).3

Segons Roland Brus, autor alemany,
revisor del teatre documental i
creador, el 1992, de la companyia
Ratten, el teatre documental va sorgir
de “la fam per una dosi de realitat”
Sigui com sigui, teatre per reconstruir
les altres històries, les silenciades, i
denunciar corrupcions i injustícies.
Teatre al servei del periodisme o
periodisme al servei del teatre
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L’espurna que
encén la flama
Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Joan Fuster, Montserrat Roig o
Nelson Mandela són reconeguts creadors d’aforismes, una eina literària o
discursiva que provoca el plaer de despertar la nostra consciència

David Palau
@davidpalau_

L

es paraules com punys, que diria el company Jordi Martí.
O les plomes com armes, que escriuria el periodista
Xavier Vinader. Aquelles espoletes mentals que, quan les
premem, ens porten a una reflexió. Llegir un minut i pensar-hi
durant deu. I que aquesta reflexió ens porti a l’acció. Les paraules com a trampolí i no com a sofà. Utòpic? Segurament, però...
La utopia serveix per caminar.
Eduardo Galeano

L’huracà de la societat actual ens
empeny a córrer. La brevetat ja no
és un luxe, sinó una necessitat o,
fins i tot, una obsessió: sovint, no
sabem ni per què correm
Enmig de la pressa, la brevetat esdevé
vital. Potser per això, els aforismes
–frases curtes que, en poques
paraules, ens porten a fer llargues
reflexions– destaquen amb força

Ja explicava Baltasar Gracián al seu Oráculo manual y arte
de prudencia, publicat el 1647 (una obra de furibund èxit en
els entorns cultes entre els segles XVII-XIX, èxit que perdura
encara avui), que “lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Amb
aquesta màxima tan senzilla, donava a entendre que la brevetat, lluny de ser un defecte de forma, pot arribar a convertir-se
en la millor arma de la persona que escriu. De la persona que
escriu bé, s’entén.
A aquesta màxima, avui, caldria afegir-hi: “Y si cabe en 140
carácteres, mucho mejor!”. Sàvies paraules de fa molts anys
que, avui dia, en una societat líquida, la de la pressa, prenen
més sentit que mai, desgraciadament no sempre pel caràcter positiu que Gracián els va voler donar. El seu objectiu era
expressar les bondats de dir el que s’hagi de dir (sempre que es
tingui alguna cosa a dir!) de la manera més curta possible, sense
que la brevetat resti eficàcia i força al missatge ni mèrit a la
persona missatgera. Però s’ha girat la truita i, avui dia, aquesta
brevetat pot ser mal interpretada... I no pas per falta de raons.
Vosaltres, els europeus, teniu els rellotges, però nosaltres
tenim el temps.
Proverbi africà
L’huracà de la societat actual ens empeny a córrer. La brevetat ja no és un luxe, sinó una necessitat o, fins i tot, una
obsessió: sovint, no sabem ni per què correm. És ben cert que
els articles periodístics curts tenen molt més impacte que els
llargs, o que a vegades Twitter sobrepassa Facebook. Enmig
de la pressa, la brevetat esdevé vital. Potser per això, darrerament, els aforismes –aquestes frases curtes que, en poques
paraules, ens porten a fer llargues reflexions, aquests interruptors que provoquen el plaer de despertar la nostra consciència– destaquen amb força.

El destí barreja les cartes, però nosaltres les juguem.
Arthur Schopenhauer
Però, no pensem pas que és un recurs literari nou, ni molt
menys. Ja al segle XIX, un dels grans mestres dels aforismes,
Arthur Schopenhauer (1788-1860), que va composar tot un
seguit de màximes per obtenir la felicitat (per molt conscient
que fos de la impossibilitat d’aconseguir-ho), pensava que les
frases curtes, si estan ben construïdes, poden arribar a contenir
una universalitat que no trobem a molts sistemes filosòfics. Per
a l’autor alemany, no hi havia res pitjor que la vulgaritat intel·
lectual i, en aquest sentit, “estendre’s sense mesura, en algunes
ocasions, és signe de vaguetat mental i expressiva”.
L’aforisme, la sentència, en les quals jo sóc el primer mestre
entre els alemanys, són les formes de l’“eternitat”; la meva
ambició és dir en deu frases tot el que tots els altres diuen en
un llibre, el que tots els altres no diuen en un llibre...
Friedrich Nietzsche
Més tard va aparèixer Nietzsche, “el mestre dels aforismes”, tal com s’autoanomenava, malgrat ser un reconegut
deixeble de Schopenhauer. El filòsof alemany és considerat
un escriptor extraordinari, tot i que la seva obra és molt poc
sistemàtica; bona part dels seus llibres són fruit dels llampecs
reflexius que tenia durant les seves passejades solitàries i es
podria dir que filosofava a cops, a martellades, sense encadenar arguments llargs. Per a ell, la millor manera de comprendre la vida era a través de l’art, per això feia servir un llenguatge més expressiu i emotiu que descriptiu, ja que també
cercava la bellesa literària. Potser per això li resultava tan
còmode utilitzar la metàfora i els aforismes –entesos com unes
proposicions concises sense argumentar– per expressar el seu
pensament. Ell mateix va dir que era “el filòsof del futur”.
“Potser –comentava– la meva filosofia s’entendrà l’any 2000.
La humanitat encara és immadura per poder acceptar el que
defenso”. Potser més per ànsia de brevetat que per maduresa,
però, avui dia, els seus aforismes tenen un protagonisme que
segurament no van tenir aleshores. Així doncs, potser li haurem de donar la raó, a mitges.
El tercer gran mestre dels aforismes que caldria destacar
és de molt més a la vora, concretament, de Sueca. Joan Fuster era un artesà de la paraula escrita, un escriptor, un gran
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Montserrat Roig, Maria
Mercè Marçal, Friedrich
Nietzsche i Joan Fuster
han destacat per l’ús dels
aforismes

escriptor. Si els aforismes són espurnes que encenen flames,
Joan Fuster era un piròman de consciències a través de les
lletres. Per a ell, els aforismes, un dels seus jocs literaris preferits, eren sentències o composicions breus que li permetien
desgranar de manera brillant, sintètica i atractiva algunes de
les idees i els plantejaments vitals i intel·lectuals que explicava i defensava de manera més reposada, àmplia i raonada
als seus llibres i articles. Per entendre això és imprescindible
que ens capbussem en alguna de les seves obres –per exemple, Consells, proverbis i insolències– o, per fer-nos una idea
de què representaven els aforismes per ell...
-Sr. Fuster, de quines altres maneres els ha anomenat, els
seus aforismes?
Doncs mira, la primera paraula que hi he emprat ha estat
paperets; després, escorrialles, notes marginals, Judicis
finals, Proposicions deshonestes; Consells, proverbis i insolències; també els he aplicat d’altres noms: màximes, sentències, apotegmes o moralitats, pensaments, mots d’esprit,
anotacions, frases per a calendaris, càpsules de doctrina,
“caps de paper”. Fins i tot epigrames frustrats o sagetes. El
nom genèric, però, que hi acostume d’utilitzar és aforisme.
Joan Fuster. Aforismes. Introducció i propostes didàctiques
d’Isidre Crespo. Bromera. 2002
Els aforismes es poden descriure com aquelles frases curtes que ens porten a la reflexió; aquelles petites sentències
que destaquen per la brevetat de la lectura i la llargada del
pensament que provoquen. Aquestes frases, sovint, es construeixen expressament en format d’aforisme, com en el cas
dels tres autors que he volgut destacar prèviament. Però

també les podem extreure d’una lectura més llarga, com
quan llegim amb un llibre en una mà i un llapis a l’altra. Aquí,
podríem destacar els llibres d’assaig de Simone de Beauvoir i
Simone Weil, les novel·les de Mercè Rodoreda i Jack Kerouac
o els contes d’Eduardo Galeano i Jack London.
Vençuda i tot, vull ésser jo mateixa, abella furiosa de sa mel.
Mercè Rodoreda
També en trobem a textos de Montserrat Roig, Ramon Barnils o Rosa Luxemburg, una autèntica traca d’espoletes mentals. O els podem extreure d’una oratòria –Nelson Mandela,
Salvador Allende o Martin Luther King Jr–, de la saviesa de la
cultura popular –els proverbis i els textos de filosofia oriental– i,
sobretot, de la poesia, un format excel·lent per fer brollar aforismes sense parar –com en els casos de Maria Mercè Marçal,
Montserrat Abelló o Miquel Martí i Pol.
A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa
i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.
Maria Mercè Marçal
Com va dir Montserrat Roig: “Les paraules no es poden tancar dins d’una gàbia. Volen soles”. Per tant, les paraules no pertanyen només a qui les escriu o recita, sinó també a qualsevol
persona que les vulgui fer seves. Les paraules creen un vincle
d’especial emoció si provoquen una reflexió, una consciència
desperta, a qui les rep: quan les sents és quan realment les fas
teves. I aquesta és, segons la meva opinió, la veritable essència
dels aforismes: la revolució en un sol crit, la metxa que porta al
pensament... l’espurna que encén la flama.3

Per a Joan Fuster, eren sentències
breus que li permetien desgranar
de manera brillant, sintètica i
atractiva algunes de les seves idees i
plantejaments vitals i intel·lectuals
“Les paraules no es poden tancar
dins d’una gàbia. Volen soles”, va dir
Montserrat Roig. No pertanyen només
a qui les escriu o recita, sinó també a
qualsevol que les vulgui fer seves
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“Enamorar-me d’un cristià essent
musulmana va ser un acte de rebel·lia”
El 2006, Maram al-Masri (Latakia, Síria, 1962) va entrevistar més de 30 dones al centre contra la violència de gènere
Halte Aide aux Femmes Battues de París. El resultat de l’experiència és el poemari ‘Almas con pies desnudos’ (Nausicaa), publicat enguany en castellà
Clara Macau
@claramacau

M

aram al-Masri és l’autora d’una obra literària que bascula entre la poesia amorosa de tradició àrab i l’expressió occidental. Té una quinzena d’obres publicades en més de vint idiomes, incloent-hi el català –Et miro,
edicions Pagès, 2011, amb traducció de Jaume Pont. És una veu
habitual als festivals de poesia internacionals, ha visitat Múrcia
i Granada i també Barcelona, on ha ofert recitals a la biblioteca
Guinardó-Mercè Rodoreda.
Conversem amb l’autora via connexió telefònica amb París,
on viu des que es va exiliar de la seva Latakia nadiua arran de
la seva decisió de divorciar-se. Va començar a escriure als dinou
anys i, ja aleshores, reflectia als textos la dificultat de trobar
l’amor i estimar del jovent mediterrani. “El meu primer amor
va ser el meu primer acte de rebel·lia política –ha explicat sempre i torna a repetir en aquesta conversa– perquè la societat
en què vivia no va acceptar que, com a musulmana, estimés
un jove cristià”. La poeta denuncia que la pressió social era
tan gran que els era impossible passejar junts pels carrers de
Latakia i agafar-se de les mans.

Patriarcat mediterrani
D’aquesta manera, ens diu, “vaig aprendre que hi havia un bon
i un mal amor i que el meu era dels segons”. Per tractar d’encaixar dins la societat, Al-Masri va deixar aquella relació per
casar-se amb un musulmà que havien escollit per a ella. “Vaig
pensar que podria arribar a estimar-lo, però no va ser així”,
explica. Quan va sol·licitar el divorci, també va haver d’abandonar Síria i tota la seva vida. Però, si li preguntes si en culpa la
religió musulmana, de tot plegat, la poetessa deixa anar un llarg
sospir. “Saps què passa? La moral i la religió estan supeditades
a l’economia i la política. No és aquesta o aquella altra religió…
A l’àrea mediterrània, totes les dones s’enfronten a l’herència
d’una estructura social patriarcal. Per això hem de reivindicar
la nostra llibertat com a dones”.
La seva darrera obra, Almas con pies desnudos, compila una
trentena de casos reals de violència contra les dones. Són casos
emmarcats en la França actual i, entre les protagonistes, hi ha
moltes dones occidentals, com la petita Chloë, que veu com el
seu pare arrossega la mare pels cabells; o l’espanyola María, a
qui el marit pren els diners per comprar regals a altres dones.
També hi ha la francesa Madeleine, que treballa per la vella
senyora Dupont, que viu sola i mai no rep visites dels seus fills
–“els dos han perdut el seu número de telèfon”.

/ PHILIPPE BARNOUD

“Tota la meva vida he patit la violència pel fet de ser una
dona –diu Al-Masri–, per tant, totes aquestes dones que vaig
entrevistar i apareixen al llibre, en realitat, són jo mateixa, un
mirall en el qual em reflecteixo. La meva obra és, també, un
panorama de la violència... D’un cert tipus de violència... contra la dona de tota classe, condició i nacionalitat”.

Feminisme islàmic
Com es veu a Almas con pies desnudos, l’escriptora aposta per
una veu que defensa el feminisme en general. Pensa que no hi
ha cap contradicció entre ser de religió musulmana i ser feminista. “Tenir inquietuds religioses, creure en Déu, és un acte
de consciència. La meva llibertat és una altra cosa”. Al-Masri,
a més, exposa que hi ha dones de països musulmans que treballen i actuen per les altres dones, però creu que el seu rol
“encara està per definir”.
L’escriptora és crítica amb la França que l’ha acollit. Pensa
que el seu exili va ser una condemna i també un alliberament,
però això no li impedeix rebutjar les polítiques que s’han imposat contra l’ús del vel. “Jo defenso la llibertat –afirma– i no voldria impedir la llibertat a altres dones”. Està convençuda que la
identitat és molt més que “una manera de vestir” i es qüestiona
si certes pràctiques estètiques habituals a Occident (dur maquillatge, per exemple) no podrien ser considerades, també, una
imposició. “Al cap i a la fi –conclou– són trets culturals als quals
cadascú dóna el significat que vol”.
Amor militant
Maram al-Masri ha cultivat una veu d’aparença fràgil, verb sensual i emocions carnals. El conjunt de la seva poesia és hereva
d’una tradició amorosa àrab molt antiga, de viatgers nòmades
i deserts de solitud. L’autora explica perquè ha fet de l’amor el
motor de la seva obra considerant-lo un “sentiment universal”
comú a totes les èpoques i totes les cultures. “La meva vida
–explica– sempre ha estat guiada per l’amor. Per l’amor de la
meva família. L’amor a la meva terra. L’amor d’adolescència”.
Però és capaç de trobar una força combativa i de resistència en aquest sentiment. Li preguntem si el conflicte a Síria la
podria empènyer a escriure obres de compromís polític i deixa
anar un somriure: “El meu primer amor, enamorar-me d’un
cristià essent musulmana, va ser un acte de rebel·lia. El meu
primer compromís polític. Així doncs, jo penso que l’amor pot
ser militant i polític”.3

La poeta denuncia que la pressió
social a Síria –durant els anys de la
seva joventut– era tan gran que els era
impossible passejar junts pels carrers
de Latakia i agafar-se de les mans
Diu que la identitat és molt més que
“una manera de vestir” i es qüestiona
si certes pràctiques estètiques
d’Occident (com dur maquillatge) no
es poden considerar una imposició
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Irreverència en transició
Júlia Urgell
@jurgellg

D

es de les Terres del Sénia, a cavall entre la música valenciana i catalana, es reafirma el grup Mascarats, una formació que beu dels sons combatius que ens han deixat
Obrint Pas o La Gossa Sorda i en rescata les essències per elaborar el seu segon disc.
Amb tot i això, aquest nou àlbum suposa el primer fet a consciència, ja que Mascarats passa de tocar versions de ska (música que
feien per xalar ells mateixos) a introduir nous ritmes, sense perdre
la seva aposta per la música compromesa. Un grup renovat amb
dues veus contraposades que, gràcies al seu ofici, es complementen en aquest balanceig continu entre el reggae i el rock.
Trencarem l’imaginari ens dóna totes les claus per imaginar
un món diferent, ens fa reflexionar sobre allò que ens ve imposat i preguntar-nos per què és així i no d’una altra manera. La
força dels arguments també es palesa amb l’energia que traspuen els nous temes de la formació, que, tot i estar integrada
exclusivament per homes, no oblida les referències a la lluita
feminista. N’és una prova la cançó de la qual han fet el video-

clip “Mai més presons” i que ha comptat amb la col·laboració
de Gemma Polo, component de Roba Estesa.
A més a més, el treball incorpora altres col·laboracions destacades, com la dels vocalistes Xavi Sarrià (Obrint Pas), que
canta a “Vent emancipador”, i Josep Nadal (La Gossa Sorda),
que recita a “Per què”; a banda del percussionista Joan Palà
(Txarango) i Héctor Peropadre (Aspencat), que afegeix el seu
llaüt en algunes melodies.
La portada, la maquetació i el disseny gràfic, a càrrec de
l’il·lustrador ebrenc Lluís Chavarria, també sintonitzen amb
la proposta dels Mascarats: una noia que té la clau per construir un món nou a la seua mà. Aquest és el potencial de la
banda del Sénia, que, en plena transició cap a un estil propi,
enriqueix l’actual circuit de la música combativa quan sembla
que el panorama català –amb algunes bones excepcions– queda
relegat a la cançó de divertimento.3
cd

Trencarem l’imaginari
Mascarats
Segell: autoedició
Enllaç: https://mascarats.bandcamp.com

Abstracció gòtica sobre passions
(i normes) destructives
Ignasi Franch
@ignasifranch

A

la dècada dels 60 del segle passat, les cinematografies
europees i el cinema estatunidenc de producció independent van expandir els límits expressius de l’audiovisual fins
al punt de liquidar la censura de Hollywood (que es reconvertiria
en sistema de classificació per edats). El cinema de terror i autors
com Mario Bava (Seis mujeres para el asesino) van ser puntes de
llança d’aquest procés. Aquest realitzador i director de fotografia
va ser una garantia per resoldre, amb brillantor estètica, diversos
projectes de baix cost plens d’assassinats i sensacionalisme sexual.
La frusta e il corpo va patir denúncies, segrestos i condemnes
judicials per obscenitat. És un conte gòtic que comença amb el
retorn al castell familiar d’un fill pròdig, fugit després d’un escàndol amb una noia del personal domèstic que es va acabar suïcidant.
No queda clar si es tractava d’una història d’abús o abandonament,
però, ràpidament, Bava fixa tot l’esquelet dramàtic del film: amors
impossibilitats per compromisos familiars i odis que són atiats per
conflictes de classe (o litigis patrimonials) i, alhora, neutralitzats
pel respecte general a unes estructures socials petrificades.

Ràpidament, la història del retornat passa a un segon terme
i s’ofereix un misteri que obre la porta a allò sobrenatural. Però
no hi trobem molts ensurts ni cap gran investigació sobre l’autoria dels crims que se’ns mostren. Bava es desentén de la intriga
més prosaica i se centra en la creació d’atmosferes enrarides,
amarades d’un romanticisme (subratllat per la música original)
que esdevé amenaçador. Perquè el cor de la pel·lícula és la
passió sadomasoquista, enfrontada al pudor i els pactes entre
nissagues, de l’aristòcrata malvat i la promesa del seu germà.
El resultat és una obra sensorial, tan estilitzada que frega
l’abstracció, amb aires d’afirmació de l’statu quo (els personatges positius són els més convencionals; els negatius són els
transgressors). Alhora, però, se suggereix una pregunta: és més
destructiu entregar-se a una passió descontrolada o cedir a les
convencions socials que obliguen a negar-la?.3

blu-ray

La frusta e il corpo
Director: Mario Bava
Guionistes: Erneldo Gastaldi, Ugo Guerra i Luciano Martino
Durada: 87 minuts
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Charles Fotso,

“No som malalts ni persones
irresponsables”
Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

Què recordes de la teva adolescència a Yuandé, la capital del Camerun?
Va ser complicada. No entenia per què els meus companys de
classe em rebutjaven, m’escopien o no volien asseure’s al meu
costat. Em sentia com una taca de llet enmig d’un cafè. També
m’entristia que l’escola no actués per evitar-ho. Suposo que, com
que érem pocs, creia que no representàvem un problema. Sort de
la meva família, que va donar-me força per afrontar la situació.
A les tres províncies del nord del país, en canvi, la persecució és molt pitjor. Com s’explica?
L’albinisme s’interpreta de manera diferent a cada zona. Així
com al poble on vaig néixer se’ns tracta d’àngels que transmetem bona energia, al nord, el rebuig és terrible. Potser té relació
amb el contrast de pell perquè, allà, els negres són molt negres.
Tenen la creença que som una maledicció i, quan se’ns rapta,
se’ns qualifica de zeru, zeru, que significa fantasma. Fins i tot, en
alguns territoris, les dones són violades per homes amb sida perquè creuen que així es poden curar; o, quan naixem, les mares
ens maten o ens llencen al bosc per evitar ser assenyalades.
També s’utilitzen algunes parts del cos per fer pocions
suposadament curatives. Com es pot combatre això?
Cal una estratègia adreçada a les noves generacions. És possible
que els pares i els avis no canviïn d’opinió, però la joventut pot
ser receptiva i desmuntar aquest estigma tan pervers. Després,
s’han d’adoptar mesures, que només arribaran quan les institucions tinguin una pressió al darrere que les obligui a respectar
els nostres drets i eradicar les màfies que es lucren amb el tràfic
d’albins. De moment, estem en un cercle viciós, com succeeix
amb la droga o l’alcohol: els qui han d’acabar amb el tràfic són
els primers interessats que es mantingui... perquè hi ha persones de l’administració implicades.
Fa dotze anys que vius a l’Estat espanyol. També hi ha
prejudicis respecte a l’albinisme?
Com a màxim, et veuen com algú exòtic; i és millor això que

no pas que t’agredeixin. Ara bé: caldria explicar que l’albinisme és una alteració genètica que provoca greus problemes
de pell i visió. Molts pares ho ignoren i, per la falta de melanina, els seus fills han de ser curosos per no contraure càncer
de pell i tenen un nivell de fotofòbia molt elevat, amb un grau
de visió que mai no supera el 20%.

No es coneixen aquestes afectacions?
El repte és evitar que se’ns tracti com a discapacitats o mones
de fira. No som malalts ni tampoc persones irresponsables que
ignoren els seus problemes, sinó que, com qualsevol altre col·
lectiu, tenim unes circumstàncies específiques a les quals ens
hem d’atenir. Hem d’explicar-ho perquè, d’altra manera, correm el risc de perdre l’autoestima i que la gent no ens entengui.
A les xerrades en què participo, ho veig claríssim: cadascú té
les seves limitacions, però, compartint-les, podem esvair prejudicis i assentar les bases per a una societat on tots puguem
conviure amb normalitat.
Quins projectes personals t’agradaria impulsar?
La meva idea és treballar perquè, a l’Àfrica, les persones amb
albinisme tinguin recursos, ja que a la majoria els falten ulleres de sol, gorres, cremes i vestimenta per prevenir les cremades. A través del funcionament en xarxa, podem ajudar-les
i fer que siguin visibles pel conjunt de la societat, cosa que
ajudarà a frenar la discriminació.
Amb això, n’hi hauria prou?
És evident que no. Després, cal sumar esforços per canviar
la idea preconcebuda que els líders regionals traslladen a les
seves comunitats i, paral·lelament, perseguir, denunciar i jutjar
els qui trafiquen amb els albins i practiquen la bruixeria. Les
dues coses van aparellades, ja que, si la població pren consciència, les màfies es quedaran sense clients. Encara som a la fase
en què els governs han d’admetre el problema i adoptar mesures contra la persecució de què és víctima la població albina.
Queda molt camí per recórrer.3

/ ÁLVARO MINGUITO

activista albí

En determinats països de
l’Àfrica, encara preval la idea
que ser albí o albina és una
maledicció. Passa a Tanzània,
a Malawi i a les tres províncies
orientals del Camerun, on
les persones afectades per
aquest desordre genètic són
assassinades o objecte de
tràfic per fer rituals esotèrics.
Charles Fotso va tenir la fortuna de néixer en una família
de la tribu bamileké, originària
de la zona occidental del país,
on, tot i les dificultats per ser
acceptat, l’albinisme no té
les mateixes connotacions.
Gràcies a aquest fet, ha pogut
explicar el fenomen i, des de
l’any 2005, moment en què
es va establir a l’Estat espanyol, promou campanyes per a
l’eradicació de la persecució
de les persones albines al
continent africà. Fotso participa a l’Associació d’Ajuda
a persones amb Albinisme
(ALBA), imparteix xerrades i
impulsa projectes de sensibilització social, com el documental Black man white skin
(Home negre, pell blanca),
un altaveu a través del qual
aquest economista de 28 anys
dóna a conèixer les particularitats d’un trastorn que
produeix greus problemes
a causa de la reducció del
pigment melànic a la pell, el
cabell i els ulls.

