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Un any més –i ja en duem onze–, ens 
vam retrobar a l’Ateneu Popular 
de 9 Barris per celebrar que el 

projecte de la Directa continua creixent, 
en edat i també en capital humà. Un bon 
exemple és l’assemblea general de la coo-
perativa que vam celebrar al matí, en què 
les subscriptores que han fet el pas de 
fer-se sòcies van poder decidir si aprova-
ven el funcionament dels últims mesos 
de 2016 i els objectius pel 2017. Van retre 
comptes els consells rector, social i perio-
dístic i es van presentar les comissions de 
cures, de comunicació i d’investigació. A 
més, vam rebre comentaris i felicitacions 
de les sòcies, un fet que sempre ens ca-
rrega d’energia per continuar tirant en-
davant la nostra tasca.
Tot seguit, vam dinar un àpat cuinat per 
l’Ateneu, en què no va faltar el pastís per 
celebrar l’efemèride. La jornada marato-
niana va seguir, a les set de la tarda, amb 
el #DebatsDirecta: Repensem una cultura 
per a totes. Les ponents, Mar Estrela, Pep 
Tarradas, Anna Cerdà i Rubén Ramos, van 
explicar diferents models de gestió cultural 

Idees i energia per 
al dotzè any

partint de les seves experiències. El debat 
va ser enregistrat per les companyes d’au-
diovisuals i el difondrem durant els pro-
pers dies. A continuació, van començar les 
actuacions musicals amb Sílvia Tomàs Trio, 
que va omplir l’espai del bar de l’Ateneu. El 
va seguir el plat estrella, Fermin Muguruza 
& Chalart58, ja al teatre, amb el cartell d’en-
trades esgotades. Al cap de pocs minuts, 
petites i grans van vibrar al ritme del darrer 
treball que Muguruza ha enregistrat amb 
el productor de dub Chalart58. No hi van 
faltar clàssics del cantant basc com “Dub 
manifest” o “La línea de frente”. L’actuació 
musical es va completar amb la pintura en 
directe de Quim Moya.
Després, va arribar el torn de Funkystep & 
The Sey Sisters, un grup que va sorprendre 
més d’una oient per l’energia que transme-
tien les germanes Sey acompanyades de la 
banda de funk. Les PD Sabotage van tancar 
la nit amb els millors hits. En definitiva, una 
gran vetllada per retrobar-nos i celebrar 
plegades que la Directa és periodisme per 
la transformació social, però també, un cop 
l’any, celebració i disbauxa.
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és el deute d’Amazon amb 
la hisenda de França per 
tributar irregularment a 
Luxemburg

ocuparà el centre logístic 
d’Amazon al Prat de Llobregat, 
que contractarà 600 persones 
l’any 2017

198M€ 63.000m2

Ferran Domènech | @ferranmanlleu

Comunitat Les píndoles

L’espina

Més que mil paraules



APLICACIONS 
MILIONÀRIES

A L’EMPARA DE LA 
DESREGULACIÓ

El capitalisme de plataforma digital s’aprofita de les esquerdes 
legals i, en alguns casos, es disfressa d’economia col·laborativa per 

obtenir uns marges de benefici més grans 

A Uber o Airbnb, 
davant de qualsevol 

irregularitat, ningú 
no respon: l'única 

conseqüència són 
comentaris a la xarxa 

 
No paguen impostos 

pels serveis que 
ofereixen allà on els 

ofereixen perquè 
la transacció és 

entre usuàries

Adrián Crespo | @crespix

4    A FONS

La transacció és fàcil, ràpida i asèptica. Acaricia la 
pantalla i obté allò que vol a l’instant. És menjar a 
domicili, un vehicle amb conductor a l’aeroport, 

un apartament amb vistes a Praga. La màgia la fa l’apli-
cació (o app), de la qual no sap gaire més que el que sug-
gereix el logo. Es deixa endur per la senzillesa del procés 
i l’únic que resulta feixuc ha estat omplir el formulari 
amb les dades que demanava. A banda d’això, l’app no 
és gairebé res, un ens immaterial, una simple plataforma, 
discreta i d’efectes màgics. La usuària gaudeix i se sent 
partícip d’aquesta anomenada economia col·laborativa 
de la qual ha sentit parlar a tot arreu. Una categoria que 
suposa relacions econòmiques horitzontals, en què tant 

es consumeixen com s’ofereixen serveis i on l’únic paper 
de les app és posar en contacte les usuàries.

Si aquest model de relacions entre parells sempre 
ha estat connatural a internet, però, la usuària podria 
sospitar en veure, per exemple, les campanyes publici-
tàries milionàries d’Airbnb o Uber a moltes ciutats. Què 
són exactament i què tenen de col·laboratives aquestes 
noves companyies d’aparença lleugera però que s’anun-
cien a tot arreu? Què hi ha darrere de tanta velocitat i 
senzillesa? Javier Toret, investigador de la UOC, prefe-
reix una altra categoria, que s’ha fet servir per passar 
pel sedàs crític aquest nou tipus d’economia, i parla de 

“capitalisme de plataforma”. D’aquesta manera, treu el 
focus de la usuària i el posa sobre l’empresa.

Com a empreses que són, què les diferencia de la 
resta? Tres elements clau, segons Toret. En primer lloc, 
els serveis que ofereixen suposen menys drets per a les 
usuàries. Quan ens allotgem en un hotel o agafem un 
taxi, sabem que hi ha una regulació que ens empara 
com a consumidores i fins i tot com a ciutadanes. En el 
cas d’Airbnb o Uber, en canvi, davant de qualsevol ir-
regularitat, ningú no respon: si no hem trobat llençols 
o el vehicle feia una pudor insuportable, l’única con-
seqüència són els comentaris i les males puntuacions 
al perfil de la propietària de l’apartament o el cotxe. 
En segon lloc, aquestes empreses no paguen impostos 
pels serveis que ofereixen allà on els ofereixen perquè 
la transacció econòmica és entre usuàries i Hisenda 
encara no té eines per saber a qui ha de fiscalitzar. En 
tercer lloc, i aquest és l’element més crític, no respec-
ten els drets laborals... perquè, és clar, enlloc de tre-
balladores tenen usuàries. Com escriu el crític Evgeny 
Morozov, tenen “una extraordinària valoració, però la 
seva comptabilitat és sospitosament lleugera” perquè 
no necessiten donar feina a gaire gent.

De fet, aquests tres elements deriven d’un de sol, 
que ens explica Albert Cañigueral, assessor en inno-
vació i consum col·laboratiu: “Estem en un moment 
molt disruptiu”. La tecnologia permet que empreses 

de base digital irrompin a diferents sectors econòmics, 
com el del transport o l’hostaleria, i operin saltant-se 
les normes vigents fins ara, fet que agafa a contrapeu 
el legislador. Això, a més, va en paral·lel a l’auge libe-
ralitzador que s’impulsa des de la Unió Europea, que 
no fa sinó alentir una possible regulació i afavoreix que 
aquestes companyies continuïn lucrant-se a costa dels 
agents tradicionals. És per això que el món del taxi es 
queixa de la competència deslleial. Ningú no sap com 
tractar aquestes noves empreses i sembla que, tant a 
la Unió Europea com a l’Estat espanyol o la Generalitat, 
fins ara això ja els ha estat bé.

Aquest moment disruptiu, explica Cañigueral, també 
es pot explicar com un efecte d’internet fora d’internet. I 
fa un paral·lelisme amb el que va succeir fa uns anys amb 
les indústries de continguts culturals, quan Youtube o els 
podcasts, per exemple, van començar a possibilitar que 
qualsevol tingués un programa o un canal propi sense 
necessitat de llicències o grans infraestructures, o quan 
webs com Megaupload permetien compartir pel·lícules 
i discos sense cost. Si quinze anys enrere les indústries 
culturals van ser les que es van veure sacsejades, ara, 
internet surt ostensiblement de la pantalla i comença 
a competir amb sectors molt diversos.

Tot plegat, naturalment, va acompanyat del potent 
aparell discursiu i de màrqueting que aquestes empreses 
han sabut dominar. Com diu Toret, aquestes app se’ns 
presenten de manera “molt horitzontal i molt friendly”, 
pujant sobre l’onada de l’esperit P2P, de les relacions 
entre iguals pròpia del que fins ara era internet. Elles no 
venen res, elles posen en contacte. Elles t’ho posen fàcil.

Mentrestant, la conflictivitat creix arreu. El col·lectiu 
taxista s’organitza contra Uber i Cabify a l’Estat espa-
nyol; el veïnat, contra els efectes devastadors d’Airbnb 
als barris; la plantilla d’Amazon, contra les seves condi-
cions laborals esclavitzants. Com apunta Cañigueral, “els 
usuaris de Deliveroo a Barcelona ja estan creant grups 
de whatsapp i estan lluitant pels seus drets laborals”. 
Així doncs, la protesta emergeix per tots els flancs. Entre 



Si bé se suposa 
que aquestes 
tecnologies ens 
faciliten la vida, quin 
impacte tenen sobre 
el món laboral? 
 
S'hi ha d'afegir 
l'automatització 
dels processos de 
producció, que 
ens pot deixar a 
totes sense feina
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Un taxista mostra les 
tarifes de Cabify durant 

una aturada de quatre 
hores a Barcelona 

/ PACO FREIRE

el personal dels sectors amenaçats per la disrupció/ir-
rupció de les app i entre les usuàries-treballadores de 
les mateixes aplicacions, però també entre la gent que 
percep els danys col·laterals de la desregulació des de 
primera línia. Segons Toret, la lluita del col·lectiu ta-
xista de Barcelona contra Uber o la de les plataformes 
veïnals contra Airbnb són importants encara que siguin 
lluites locals. Parlem de monstres que, a hores d’ara, ja 
són globals i contra els quals s’ha de lluitar localment 
perquè, potser amb l’excepció d’Elite, una associació de 
taxistes amb agrupacions a diferents països, encara no 
hi ha una plataforma que representi conjuntament les 
lluites de Barcelona, Bogotà i Nova York. “És important 
aconseguir lliurar una batalla en un lloc i guanyar-la”, 
diu Toret. “Que Airbnb es vegi obligada a complir la llei, 
per exemple. Res molt radical”. Perquè serveixi com a 
exemple global. “Algunes ciutats estan veient que cal 
pegar fort i que s’ha de trobar una posició de força per 
negociar i trobar un model”. El problema, com sem-
pre, és que aquestes companyies, tot i ser molt joves, 
tenen molts recursos, departaments de màrqueting i 
advocats potents que els permeten trobar forats legals 

“i guanyar-se la població més confosa”.

Cap a un canvi de sistema?
A mesura que creix el nombre d’usuàries, que aques-
tes companyies es fan més grans i que es consoliden 
noves start-up –per fer servir l’argot–, la gent que hi 
pensa augura un canvi radical en les relacions econò-
miques. Segons aquestes veus, siguin més optimistes 
o més crítiques, el capitalisme digital, fonamentat en 
la informació i en la capacitat d’extreure valor de les 
dades, s’estendrà fins a convertir-se en hegemònic –si 
és que no ho és ja. El punt clau és el treball: si bé se su-
posa que aquestes tecnologies ens faciliten la vida com 
a consumidores, quin impacte tenen sobre les nostres 
feines? Si en lloc de demanar un taxi demanem que una 
conductora amateur ens porti a l’aeroport; si la perso-
na que ens porta la pizza a casa no cobra un salari fix, 

sinó que ingressa un percentatge de la nostra comanda 
i no té un cap a qui demanar unes condicions laborals 
més bones perquè els seus caps som nosaltres, què se 
n’haurà fet del treball tal com el coneixem? A això, s’hi 
ha d’afegir l’automatització creixent dels processos de 
producció, que si bé és pròpia del sistema capitalista, 
ara pot arribar a l’extrem de deixar-nos a totes sense 
feina perquè hi haurà robots que tant podran cobrar uns 
iogurts al súper com elaborar l’anàlisi financera d’una 
empresa. Un article citadíssim de la Universitat d’Oxford 
preveu que, durant les dues properes dècades, un 47% 
de les feines es trobaran en risc elevat de desaparèixer.

Tant Cañigueral com Toret pensen que calen nous 
conceptes i noves formes d’enfrontar-se a aquest “mo-
del de Silicon Valley que destrueix drets i no pensa en 
les conseqüències socials que té”. Si amb la revolució 
industrial la fàbrica ens va portar a pensar en conceptes 
com el de cap, salari, seguretat social i tota una sèrie de 

“drets adquirits en un context de producció industrial”, 
diu Cañigueral, ara que la fàbrica desapareix i se’n va 
al núvol, ara que les relacions econòmiques esdevenen 
puntuals, tasca a tasca (o on demand, per seguir amb 
l’argot), caldrà inventar noves idees perquè la gent pu-
gui viure bé i per reduir les desigualtats extremes en-
tre qui posseeix el capital i qui no té res. Toret parla de 
nous horitzons col·lectius, com va ser la consecució 
de la jornada de vuit hores al seu dia. “No podem tenir 
posicions de resistència, pensar que això no passarà”. 
La renda bàsica, que es defensa des de diferents àmbits, 
apareix com a solució recurrent. Segons Toret, pot ser 
més o menys progressista depenent de com s’apliqui. 

“Si et reapropies de la riquesa que produeixes tu mateix, 
com a percentatge del guany d’aquestes empreses, no 
acabaràs amb el sistema, però serà un avenç”, conclou.

Altres autores, però, posen en dubte que tot plegat 
comporti el canvi radical que es profetitza. Xabier Gràcia, 
editor de Marxismo Crítico, apunta que el grau d’incidèn-
cia d’aquestes empreses mal anomenades tecnològiques 
sobre l’economia d’un país encara és petit si tenim en 

compte la rellevància de sectors estratègics com els de 
la producció d’energia, la indústria de l’automòbil o la 
mineria. Dubta, per tant, que el núvol hagi substituït la 
fàbrica. I adverteix: “En termes agregats globals, la xifra 
de treballadors assalariats s’està disparant”. Pel que fa 
a aquestes empreses, els reconeix sobretot la capaci-
tat “de donar color” a la seva activitat, el seu vessant 
hegemònic, el màrqueting. I associa el seu creixement 
a costa de la vertadera economia col·laborativa a la ne-
cessitat del capital d’envair qualsevol àmbit de la vida 
on hi ha possibilitat de negoci. Capitalisme de tota la 
vida, al capdavall.�
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Cabify, per poder 
transitar, fa ús de 
les llicències VTC, 

les tradicionals del 
lloguer de vehicles 

amb conductor 
 

Els taxistes han 
contraatacat creant 
NTaxi, una aplicació 

cooperativa i 
sense intrusions 

externes al sector

EL TAXI EN FLAMES 
CONTRA LES 'APP'

Amb la seva lluita contra Uber i Cabify, el sector, cada cop 
més organitzat, fa de mascaró de proa global per fer front al 

capitalisme de plataforma

A.C. | @crespix

Són les deu del matí i el taxista fa quatre hores que 
ha sortit a treballar. Ara, ja fa quaranta minuts que 
circula buit. Gira Diagonal avall i un client l’atura a 

Muntaner amb Provença per anar fins a la plaça de les 
Glòries. 9,90 euros, dels quals cal descomptar el gasoil, 
l’assegurança, els autònoms. I mitja hora més sense en-
cotxar. Ahir, va fer un bon full, va facturar prou, però, 
avui, el dia ve fluix i, fart de fer voltes entre els dos rius, 
se’n va a l’aeroport. Del Prat al centre de Barcelona, la 
carrera volta els trenta euros, que li arreglaran part del 
dia. Aquesta tarifa és una de les més barates de les ca-
pitals d’Europa si es compara amb altres sistemes de 
transport públic des de l’aeroport. De camí a la parada, 
on s’acumula una bateria de taxis, veu una furgoneta 
negra de gamma alta que espera aparcada. El conduc-
tor ajuda una parella carregada de maletes a pujar-hi i, 
un cop dins, emprenen el trajecte, probablement cap 
a la ciutat. El taxista va cremat, però l’ull no l’enganya. 
Allò és un vehicle al servei de Cabify, el que ell i els seus 
companys no dubten a anomenar “pirata”. Competència 
deslleial darrere una aplicació mòbil, segons el sector del 
taxi. Nova opció de mobilitat sostenible, segons Cabify.

Com Uber, l’altra gran empresa digital que es dedica 
al transport de persones, Cabify és una plataforma que 
vol pujar a l’onada comercial de l’economia col·labora-
tiva i que, ens diu, “no compta amb llicències ni vehi-
cles propis”. “Posa en contacte l’usuari amb un servei 
de transport amb conductor professional”, però el cert 
és que gairebé tots els seus vehicles treballen exclusi-
vament per a l’aplicació, de manera que es pot posar 
en dubte que només sigui una innocent intermediària 
entre usuàries. Per oferir el servei de manera legal a 
l’Estat espanyol –de moment–, han hagut de recórrer 
a les llicències de VTC. Aquest tipus de llicència és la 
que fan servir les empreses tradicionals de lloguer de 
vehicles amb conductor, que ofereixen serveis puntuals 
amb cotxes de gamma alta i sempre amb contractació 
prèvia. Per entendre’ns, el Mercedes amb xofer que va 
portar la teva cosina de l’església al banquet quan es 
va casar. Cabify, mitjançant la creació de societats amb 
noms exòtics com On Sekiz Fiesta Omnibus o Yirmi UC 
Fiesta Omnibus, ha adquirit un bon nombre d’aquestes 
llicències per operar. La gran diferència respecte a les 
VTC tradicionals és que, mitjançant l’aplicació mòbil, la 
usuària pot contractar el servei al moment, a qualsevol 
punt de la ciutat i sense necessitat que el vehicle torni 
a la base. És a dir, fan de taxis.

I el sector del taxi, és clar, ha agafat les armes. A l’àrea 
metropolitana de Barcelona, hi ha un total de 10.523 ta-
xis. La proporció màxima de vehicles VTC que estableix 
la llei és d’1/30 (és a dir, una VTC per cada trenta taxis), 

però, actualment, a Catalunya, n’hi ha una per cada 
catorze taxis. I va augmentant. L’any 2009, el govern 
Zapatero va aprovar l’anomenada llei òmnibus, que –en 
sintonia amb el que demanava la Unió Europea– avan-
çava cap a la liberalització de diferents sectors, inclòs 
el transport, i que –segons denuncia el col·lectiu de 
taxistes– va obrir la porta a centenars de llicències de 
VTC noves gràcies a un buit legal. Tot i que l’any 2015 el 
govern espanyol va tornar a posar límits al sector fent 
èmfasi en la ràtio 1/30 per Reial Decret i, suposadament, 
tancant el buit legal, encara hi ha llicències pendents 
d’atorgar pels tribunals. És a dir, a banda del problema 
qualitatiu, de com Cabify fa servir aquestes llicències 

–segons el sector del taxi, fraudulentament–, també hi 
ha un problema quantitatiu.

Abans de Cabify, la lluita va ser contra Uber, que el 
2014 va desembarcar a Barcelona i va amenaçar el sector 
oferint transport a la ciutat amb gairebé dos mil cotxes 
particulars rere la marca Uber Pop. En aquest cas, un 
jutge va aturar l’activitat a l’àrea metropolitana perquè, 
sense les VTC, no hi havia cap mena d’àncora legal per 
circular. Va ser una victòria del taxi i, com reconeix 
Alberto Álvarez, Tito, portaveu d’Elite, l’associació de 
taxistes més poderosa i amb més capacitat de mobilit-
zació, va servir per aglutinar i treure al carrer un sector 

que fins llavors estava mort. Si Elite va començar llui-
tant contra les comissions que paguen alguns hotels als 
taxistes, que encareixen el servei a costa de la clientela 
i suposen competència deslleial, va ser la lluita contra 
Uber el que els va donar consciència col·lectiva i mo-
tius per sortir al carrer. A altres ciutats del món, però, 
Uber continua sent el gran enemic. Durant les properes 
setmanes, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea a 
Luxemburg ha de decidir si Uber només és una plata-
forma digital o, contràriament, pot ser considerada una 
empresa de transports: es preveu que sigui un pas en-
davant en l’ordenament d’aquest nou tipus d’economia.

No és un problema només pel sector
El col·lectiu de taxistes insisteix que, si aquestes aplica-
cions disruptives aconsegueixen implantar-se i guanyar 
la batalla, el sector perjudicat no només serà el seu. Les 
persones usuàries també ho acabaran patint per moltes 
raons; i en posen una de molt senzilla: el servei s’encarirà. 
De moment, els preus de Cabify són baixos, però no és clar 
que sigui sempre així. Un taxista de la CNT, un altre dels 
col·lectius més crítics amb la situació del sector, calcula 
que, a Barcelona, el taxi factura un milió i mig d’euros cada 
dia. Un dineral en un mercat que, a més, és captiu. És per 
aquest tresor que, segons ell, aquestes empreses poden 
treballar sota costos mitjançant, per exemple, la preca-
rització del seu personal conductor. Perquè en el futur 
podran jugar amb tarifes dinàmiques i apujar preus quan 
els convingui. “Pretenen arruïnar el taxi i quedar-se ells 
sols”, vaticina. Una prova de les conseqüències d’aquests 
preus dinàmics: durant la darrera vaga de taxistes, els 
preus de Cabify per anar a l’aeroport superaven amb es-
creix els 30 euros. És a dir, criteris d’oferta i demanda en 

Manifestació a 
Barcelona el 27 
d'abril passat 
/ VICTOR SERRI
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unes tarifes que, dins el món del taxi, estan perfectament 
regulades i no depenen de vaivens.

Des de l’Ajuntament de Barcelona, malgrat les dis-
crepàncies i les crítiques d’alguns sectors, coincideixen 
públicament en la defensa del taxi com a servei públic 
i esgrimeixen un nou argument en defensa no només 
de taxistes i usuàries, sinó d’un model urbà determinat. 
Si Cabify operés lliurement, “tindríem tres mil vehicles 
més donant voltes per Barcelona i no ens convé en ab-
solut”, afirma Mercedes Vidal, regidora de mobilitat de 
Barcelona i presidenta de l’Institut Metropolità del Taxi 
(IMT), ens que regula el sector. “Va en contra de les po-
lítiques de retirada de vehicles a la ciutat. No és només 
una qüestió del taxi. També és una qüestió d’ocupació de 
l’espai públic per part del vehicle privat”, diu la regidora.

Tant l’IMT com el col·lectiu de taxistes reafirmen la 
seva voluntat, o si més no disposició, a la innovació tec-

Qui són les 
enemigues
del taxi?
Cabify és la marca comercial de Maxi 
Mobility Spain SLU, una empresa 
espanyola amb seu social a Madrid 
fundada l’any 2011 per Adeyemi Ajao 
(cofundador de Tuenti), Sam Lown i 
Juan de Antonio Rubio, que estudiaven 
a Stanford i van esdevenir el prototip 
d’empresaris joves amb habilitat per 
pujar a l’onada de les tecnològiques 
i captar inversions milionàries. 
Emprenedors de manual: el lèxic 
de moda els ajudava. La matriu de 
l’empresa, segons explicava el digital 
Voz Populi, és una societat de Juan 
de Antonio domiciliada a Delaware 
(EUA), fet que segons l’empresari dóna 
tranquil·litat als fons d’inversió nord-
americans pel fet d’estar al mateix país 
i, alhora, beneficia l’empresa perquè és 
una regió considerada com a paradís 
fiscal. Una de les persones que va 
posar més diners en el projecte és 
Beatriz González (filla del president del 
BBVA, Francisco González) mitjançant 
Seaya, el seu fons d’inversió. 
Probablement, Uber és una de les 
plataformes digitals més conegudes 
arreu del món. El seu servei de 
transport de persones, que competeix 
amb el taxi a centenars de ciutats i 
ofereix trajectes a un cost més baix, 
va ingressar vint mil milions de dòlars 
el 2016. L’empresa té diferents línies 
de negoci, en funció del tipus de 
vehicle o de trajecte, i el 2014 va obrir 
UberEats per portar menjar a domicili 
i competir amb altres aplicacions 
especialitzades en aquest servei. 
L’empresa, fundada i dirigida per 
Travis Kalanick, que ha format part del 
consell econòmic de Donald Trump, 
s’ha vist involucrada en diferents 
escàndols: acusacions d’assetjament 
sexual, un vídeo on es veu Kalanick 
discutint amb un dels seus conductors 
que es queixa de les tarifes baixes i, 
darrerament, tal com ha desvetllat el 
The New York Times, una crisi amb 
Apple per haver espiat les usuàries 
d’IPhone.

nològica. Vidal posa com a exemple els TPV que han 
de dur tots els taxis avui dia per cobrar amb targeta; o 
la transició de la flota al vehicle elèctric, que arriba al 
30% comptant els híbrids. Quan es pregunta al col·lectiu 
taxista per altres aplicacions com MyTaxi o Halo, que 
serveixen per demanar taxis des del telèfon, tampoc no 
ho veuen del tot clar. Al cap i a la fi, ens diuen des de 
la CNT, són empreses que treuen profit de la seva feina 
i de promocions que també provoquen competència 
deslleial entre taxistes. És per això que tant des d’Elite 
com des de l’IMT parlen amb cert orgull d’NTaxi, una 
aplicació creada per taxistes i, segons la presidenta de 
l’ens metropolità, amb “tot el suport de l’administra-
ció”. No és pública perquè, diu Vidal, l’IMT és un ens 
regulador i no pot ser “jutge i part”, però sí que és co-
operativa i no hi ha cap empresa externa al sector del 
taxi que se n’aprofiti.�
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Carles Puigdemont, el 10 de febrer passat, va fer 
d’amfitrió del director general d’Operacions per 
a Espanya i Itàlia d’Amazon, Fred Pattje, durant 

una visita a les obres de construcció del nou centre lo-
gístic que la companyia inaugurarà el 4 d’octubre al Prat 
de Llobregat, en uns terrenys a tocar de l’aeroport que 
l’Incasòl li va vendre per 30 milions d’euros. “La inversió 
d’Amazon al Prat és una porta d’entrada a l’economia 
del futur”, emfatitzava Puigdemont davant del conseller 
d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i de l’alcalde 
del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor. La foto d’aquell 
dia anava acompanyada de l’anunci de contractació de 

“més de 1.500 persones altament qualificades durant 
els propers tres anys”, segons la nota de prema emesa 
pel govern català. Pattje va incrementar la xifra a 2.500 
persones, sumant-hi els centres logístics de Martorelles, 
Castellbisbal i l’esquerra de l’Eixample de Barcelona. En 
aquest últim, situat en un edifici del carrer Rosselló –que 
durant 55 anys va ser la seu de l’editorial Gustavo Gili– i 
que du el segell d’ultrarapidesa Prime Now, hi treballen 
un centenar de persones, sotmeses a la pressió d’en-
tregar la comanda en el termini d’una hora. La premsa 
catalana ha pogut captar imatges dels dos centres en 
funcionament –Castellbisbal i Barcelona– i de les obres 
en marxa al Prat i Martorelles, això sí, sota la supervi-
sió del responsable de comunicació de la companyia.

Davant les preguntes formulades per la Directa, un 
portaveu del departament d’Empresa i Coneixement 
ha assegurat que l’obertura de quatre seus d’Amazon a 
Catalunya no ha rebut “cap incentiu fiscal ni cap actua-
ció específica de tracte preferencial”. “Només ens vam 
comprometre que les obres previstes de rotondes d’ac-
cés i d’infraestructures acabarien en el termini previst”, 
afegeix la font. En relació amb les condicions laborals, 
preveuen des de la Generalitat: “Nosaltres no podem 
entrar-hi, però, pel que sabem, el gruix de l’ocupació 
hauria de ser indefinida, malgrat l’existència de puntes 
de contractació temporal en alguns moments de l’any”. 

La fortuna de Jeff 
Bezos equival a dues 
vegades i mitja el 
pressupost de 2017 
de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Extreballadores i 
sindicats europeus 
coincideixen a 
dir que la pressió 
de l'empresa 
és "increïble"

Interior de la 
planta d'Ama-

zon a Swansea, 
Gal·les
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Els ajuntaments del Prat i Martorelles es manifesten de 
manera semblant. L’arribada d’Amazon “és una bona 
notícia” per a l’alcalde vallesà Marc Candela (ERC). Lluís 
Tejedor (ICV) confia “en la paraula d’Amazon sobre el 
compromís que té amb la ciutat del Prat”.

El 26 d’abril, en el marc d’una ruta amb periodistes 
pel centre logístic de Castellbisbal, Pattje va refredar 
les expectatives de llocs de treball i va parlar de 600 
contractes al Prat durant el primer any –només un cen-
tenar dels quals serien d’alta qualificació. Aquell mateix 
dia, es va presentar al públic el robot amb rodes Kiva, 
que farà que les prestatgeries amb productes es moguin 

dins les instal·lacions –al Prat, n’hi haurà 3.500– i redui-
rà el temps que necessiten els pickers –en argot amazo-
nià, personal treballador de l’escalafó més baix de l’em-
presa– per localitzar una comanda dins del magatzem. 
Alta tecnologia i màxima velocitat són dues de les claus 
que permeten que el totpoderós Jeff Bezos amassi una 
fortuna de 72.800 milions de dòlars, xifra que enguany 
l’ha fet ascendir al tercer lloc del rànquing Forbes de les 
persones més riques del planeta, per sobre d’Amancio 
Ortega i només superat per Bill Gates i Warren Buffett. 
La seva fortuna equival a dues vegades i mitja els pres-
supostos de 2017 de la Generalitat de Catalunya.

La cara oculta de l’empresa
Com aconsegueix uns beneficis tan elevats Amazon? 
Aquesta pregunta se l’han feta diversos mitjans de co-
municació d’Europa i, per superar la política d’opacitat 
informativa de l’empresa, uns periodistes van optar per 
infiltrar-se a l’empresa per conèixer de primera mà les 
condicions laborals que ofereix. El seu testimoni i les 
imatges captades no deixen gaire ben parada la repu-
tació de la multinacional. L’any 2013, el programa BBC 
Panorama, dirigit per Richard Bilton, va posar el focus 
al centre logístic de Swansea, a la regió britànica de 
Gal·les. La veritat darrera del clic, s’anomenava el docu-
mental, que comptava amb la figura imprescindible d’un 
infiltrat equipat amb càmera oculta. El treball periodís-
tic esbrina què passa rere les parets d’Amazon després 
que algú executi una comanda nadalenca a través del 
web. Extreballadors i representants sindicals coincidien 
a denunciar que la pressió de l’empresa era “increïble”. 
L’infiltrat, malgrat ser un noi jove i esportista, consta-
ta jornades laborals esgotadores, amb un balanç diari 
de vint quilòmetres caminats entre prestatgeries, del 
qual deriven evidents seqüeles físiques i psicològiques. 
L’escàner que s’assigna a cada persona empleada quan 
entra al magatzem incorpora un cronòmetre de marxa 
enrere que dóna un màxim de trenta segons per loca-



AMAZON, TREBALLAR AL LÍMIT 
PER ENTREGAR AL MINUT
Rere l’aparença asèptica d’un web, la companyia, recentment aterrada a 
Catalunya, amaga una gran xarxa de centres logístics de distribució on 
s’imposen condicions laborals extremes, segons revelen treballs periodístics 
d’infiltració a França, Alemanya i el Regne Unit
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litzar un producte i posar-lo al carretó. Trenta segons 
i... a cercar el següent producte. I un altre i un altre... 
La velocitat dels pickers es controla des de la sala de 
comandament; si no són prou ràpids, són esbroncats 
i penalitzats. Converteixen la persona treballadora en 

“un autòmat amb un grau d’estrès indescriptible”, re-
lata Bilton. L’aterratge d’Amazon a Gal·les i Escòcia va 
comptar amb el coixí de subvencions governamentals 
importants, de 8,8 i 6,8 milions de lliures respectiva-
ment, fet que va incrementar la polèmica al Regne Unit. 
La investigació periodística també inclou un apartat so-
bre l’impacte d’Amazon en les llibreries. Documenten el 
cas de set establiments de Londres que s’han vist obli-
gats a baixar la persiana davant la competència ferotge.

A França, Estat on l’empresa té un deute pendent de 
198 milions d’euros amb hisenda, va ser el periodista 
Jean-Baptiste Malet qui va posar el dit a la nafra. “Els 
internautes que fan clic a la pàgina web d’Amazon per 
comprar llibres han de saber que, rere les pantalles dels 
seus ordinadors, hi ha milers de treballadors sotmesos 
a ritmes de treball insostenibles en un ambient quasi 
carcerari”, adverteix Malet al llibre En los dominios de 
Amazon (Trama Editorial). Malet es va infiltrar al centre 
logístic de Montelimar, a mig camí entre Montpeller i 
Lió. La fàbrica, tal com l’anomena el periodista, té una 
superfície de 36.000 metres quadrats, equiparable a 
la que s’està construint al Prat de Llobregat. A través 
d’una ETT, va aconseguir que el contractessin i, durant 
dos mesos, va viure l’experiència d’ocupar una plaça 
de picker dins la multinacional. Els pickers són la gent 
responsable d’entrar al magatzem, buscar el producte 
adquirit per la clienta, posar-lo a la cistella i portar-lo a 
la zona d’embalatge. Allà, els packers els agafen el relleu 
i, amb cartrons i cintes adhesives, deixen el producte 
a punt per pujar al vehicle que el durà al lloc de destí. 

“Els pickers són dones i homes que costen menys i són 
més eficaços que els robots. Amb ells, no cal cap cura 
tècnica perquè la majoria són temporers. La direcció 

“Treballa dur, sigues feliç, fes història” 
és el lema general de l’empresa 
Amazon arreu del món. Els mànagers 
repeteixen aquesta frase tots els dies a 
l’inici de cada torn de treball. L’empresa 
destina molts recursos a introduir 
aquestes idees entre la plantilla. A les 
plantes franceses, també fan servir 
les inicials ORDRE, conegudes com 
les cinc esses perquè, en japonès, 
les paraules ordenar, classificar, 
desempolsar, evidenciar i rigorositat 
incorporen la sonoritat 's' i, en francès, 
les inicials composen la paraula ordre. 
Amazon ha reciclat una antiga màxima 
ideada per l’automobilística japonesa 
Toyota. Extrema competitivitat, però 
ignorant l’adversari. “No ens plantegem 

Cada empleada d’Amazon 
substitueix divuit llibreteres

la qüestió de què els passa als altres”, 
són declaracions de Jeff Bezos a Le 
Nouvel Observateur el 24 de juny de 
2011. Un estudi del sector llibreter 
gal determina que, per satisfer el 
mateix nombre de vendes que una 
treballadora d’Amazon, calen divuit 
llibreteres d’establiments tradicionals. 
Recentment, l’escriptor Jorge Carrión 
alertava en un article a la revista Jot 
Down: “La història de Jeff Bezos és la 
d’una llarga expropiació simbòlica. 
Va escollir la venda de llibres i no la 
d’aparells electrònics perquè hi va 
veure nínxol de mercat. Per a Amazon, 
no hi ha diferència entre la institució 
cultural i l’establiment alimentari i 
comercial”.

Obres del 
centre logístic 

d'Amazon al Prat 
de Llobregat  

/ VICTOR SERRI
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d’Amazon pot reemplaçar-los fàcilment quan estan 
esgotats o no compleixen la seva tasca simplement anant 
a buscar-ne d’altres a l’immens exèrcit de reserva que 
constitueixen els aturats”, opina Malet setmanes des-
prés d’incorporar-se a la plantilla. Les seves paraules 
desmunten la tesi de la feina estable i l’alta qualificació.

Al llibre, Malet descriu com es treballa i què es pot 
observar dins la fàbrica –cosa que, per cert, es prohibeix 
a les persones empleades, que quan signen el contracte 
(amb una nòmina d’uns 950 euros) accepten un llarg 
llistat d’obligacions, entre les quals figura la prohibició 
de parlar amb periodistes o de revelar cap informació 
sobre el que passa portes endins de l’edifici. Per entrar 
i sortir del recinte de Montelimar, la plantilla passa per 
arcs detectors de metalls i, si s’escau, per escorcolls 
estrictes. “Adversaris o enemics a la societat, tots són 
clients de la mateixa bandera amb ànim de lucre: la 
multinacional Amazon”, adverteix el periodista fran-
cès. Al catàleg de l’empresa, hi podem trobar llibres 
d’extrema dreta i d’extrema esquerra, filosemites i an-
tisemites, seguidors de la teologia musulmana i de les 
teories islamòfobes... Com reaccionaria una clienta si, 
als prestatges del seu establiment de referència, obser-
vés llibres d’apologia del nazisme amb esvàstiques a 
la portada? Probablement no hi tornaria. La llibreria 
Europa, regentada pel filofeixista Pedro Varela, va ser 
clausurada per comercialitzar edicions del Mein Kampf, 
algunes d’elles amb pròlegs negacionistes de l’holocaust. 
A Amazon, en trobem a desenes, impunement, sense 
cap impediment judicial.

Amazon Warriors, fitxar exmilitars
Malgrat l’aparent neutralitat ideològica, l’amo de la mul-
tinacional, Jeff Bezos, que resideix en una casa valorada 
en 22 milions de dòlars al carrer Tracy Place de l’exclusiu 
barri de Kalorama de la ciutat de Washington –amb veïns 
com Barack Obama i Ivanka Trump–, ha donat mostres 
clares del seu ideari. “Lideratge. Disciplina. Dots d’orga-
nització. Si tens previst deixar les Forces Armades, segur 
que tens aquestes aptituds i altres més. A Amazon, pots 
treure el màxim profit de totes elles. Si tens experièn-
cia a l’exèrcit, comparteixes els nostres valors de ben 
segur”, diu el multimilionari al web Amazon Warriors, 
destinat específicament a incorporar exmilitars com a 
líders o mànagers, càrrecs amb contracte indefinit en un 
esglaó mitjà de la jerarquia de l’empresa. Bezos, a més, 
és donant del think tank ultraliberal Reason Foundation.

“Hi ha tècniques psicològiques que permeten que, a 
llarg termini, els treballadors valorin els caps, encara que 
aquests els facin patir. Es tracta de tècniques estudiades 
científicament pels especialistes en psicologia, especial-
ment als laboratoris de les grans universitats nord-ameri-
canes”, conclou Malet, que –després de revelar-se com 
un periodista infiltrat– no va aconseguir que cap treba-
lladora –segons ell, per por– volgués denunciar en pri-
mera persona les dures condicions laborals que imposa-
va l’empresa. Anys enrere, la periodista Claire Newel va 
signar un article titulat “La plantilla d’Amazon castigada 
per estar malalta” a les pàgines del The Sunday Times i, 
si ens remuntem al 25 de novembre de 1999, el diari The 
Washington Post ens il·lustrava: “No tot són somriures 
dins d’Amazon”. Bezos va passar factura al rotatiu l’any 
2013, quan el va comprar per 190 milions d’euros i el va 

rescatar de la profunda crisi que travessava. Des d’ales-
hores, la seva línia editorial ha fet un tomb de 180 graus.

La cadena pública alemanya ARD també es va infiltrar 
dins un grup de migrants espanyols que van anar a tre-
ballar a una planta d’Amazon a Bad Hersfeld l’any 2013 
i que s’allotjaven en bungalous i apartaments propor-
cionats per la multinacional. Les imatges captades van 
desencadenar un escàndol polític i fins i tot la cancellera 
alemanya Àngela Merkel va haver de donar explicacions. 
Els guardes de seguretat que vigilaven la plantilla –fins 
i tot escorcollant les habitacions on dormien– eren de 
l’empresa Hensel European Security Services (HESS), 
presumiblement relacionada amb Rudolf Hess, lloc-
tinent d’Adolf Hitler. El dia a dia del personal estava 
ple d’amenaces i coaccions, amb un tracte humiliant i 
evidents mostres de superioritat. “La seguretat priva-
da entrava als apartaments i ens revisava les bosses”, 
referma una cordovesa de 34 anys que va treballar a la 
planta dos anys i mig, entre 2012 i 2015. “Primer, em 
van fer un contracte de sis mesos; després, d’un any 
i onze mesos, i, després, em van fer fora per no fer-
me fixa. Jo guanyava entre 1.200 i 1.300 euros bruts al 
mes, però moltes companyes guanyaven menys”, afe-
geix. Confirma, doncs, que l’empresa té una política de 
relleu constant de les treballadores amb menys qualifi-
cació. “Ara, estan encantats amb la quantitat de sirians, 
eritreus i afganesos que han arribat. És un nivell fabril 
que ni al segle XIX! Però, d’incentius perquè pugis, tots 
els que vulguis”, matisa. “Existeix molt la figura del 
picker zombie. Conec gent que, d’entrada, ho criticava 
molt, però després s’hi adapta; tenen dependència, tot 
i que alguns tenen carreres de biologia o farmacèutica, 
no et pensis. Amazon és tot un món... i fa coses sorpre-
nents com donar-te gelats o xocolatines el dia que un 
sindicat convoca una vaga”, explica.

Vigilància dels sindicats
Ramon González, secretari d’Acció Sindical de CCOO 
al sector de l’hostaleria i serveis, explica: “Ara per ara, 
no tenim informació del tipus de llocs de treball que hi 
haurà, estan en fase de candidatures i selecció, però sí 
que sabem que Amazon té una posició refractària davant 
l’acció sindical”. Quan es va saber l’aposta d’Amazon 
per Catalunya, Joan Carles Gallego (CCOO) i Josep Maria 
Álvarez (UGT) van anunciar que es mantindrien “vigi-
lants”. Les seccions locals de la CGT al Baix Llobregat 
i el Vallès també estan “en guàrdia”, tot i que encara 
no tenen informació sobre quines seran les condicions 
laborals. El sindicat llibertari sí que ha rebut queixes 
d’una altra empresa del sector del repartiment a domi-
cili, es tracta de la britànica Deliveroo, especialitzada 
en menjar fresc, que a l’Estat espanyol treballa sota el 
paraigües de la societat mercantil Roofoods Spain SL. 
L’Agència Tributària, per la seva banda, si segueix els 
passos de la seva homòloga francesa, també s’haurà 
de fixar en els comptes d’Amazon. Segons dades del 
Registre Mercantil, l’any 2015, només va facturar 59 mi-
lions d’euros a l’Estat espanyol i, en conseqüència, va 
pagar uns 2,9 milions d’euros d’impostos. Segons l’ex-
perta del diari Expansión Miriam Prieto, la xifra no pot 
reflectir la veritable activitat de la botiga digital si tenim 
en compte que, a escala europea, l’empresa va ingres-
sar 19.907 milions d’euros durant el mateix període.�

130 treballadores d’una plantilla 
total de 220 persones que treballen 
a l’àrea metropolitana de Barcelona 
han signat una carta a la direcció en 
què posen l’11 de maig com a data 
límit per emprendre mobilitzacions. 
“Cada mes hem d’abonar la nostra 
quota d’autònom a l’administració 
pública, però realment som 
treballadors encoberts de Deliveroo. 
Ells manipulen el llenguatge, com si 
nosaltres fóssim col·laboradors, però 
tenen un control total sobre nosaltres. 
Si no acceptes els horaris que et 
proposen, perds punts i vas quedant 
relegat”, denuncia un dels signants. 
“Et castiguen si no mostres una 
fidelitat elevada. A més, d’entrada, has 
de pagar una fiança de 120 euros per 
un carregador, una funda i una caixa 
i no tens cap garantia de quantes 
hores treballaràs; és un negoci rodó 
per ells”, afegeix. Reclamen tenir un 
plus de sou els dies de pluja i una 
assegurança per possibles accidents 
quan circulen en bicicleta o moto 
per la ciutat. Sorprenentment, tot 
i que duen la marca de l’empresa a 
l’equipament, no gaudeixen de cap 
cobertura per sinistralitat.

Deliveroo:  
treballar o  
‘col·laborar’
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La companyia no 
facilita informació 
sobre la quantitat 
de contractació 
que gestiona a 
escala global 

 
 La valoració 

de la marca se 
situa en una 

forquilla d'entre 
27.000 i 30.000 
milions d'euros

AIRBNB: BENEFICI INVISIBLE 
AMB IMPOSTOS A IRLANDA
La marca està valorada en prop de 30.000 milions d’euros i ofereix tres milions d’allotjaments turístics arreu del 
planeta. A l’Estat espanyol, va declarar un benefici inversemblant de 107.908 euros l’any 2015

Tres milions d’allotjaments turís-
tics als cinc continents, de totes 
les modalitats i els preus, des 

d’un dúplex a Manhattan a una cabana 
de troncs a les Filipines o un castell es-
cocès de pel·lícula. I 150 milions de vi-
atgeres potencials disposades a trobar 
la millor ganga o el lloc més insòlit on 
passar les vacances. Aquest és el gran 
tresor que s’oculta darrere els pocs cen-
tímetres quadrats de l’aplicació d’Airbnb, 
la plataforma digital nascuda encara no 
fa deu anys a San Francisco i que, pel 
creixement brutal que ha experimentat 
en tan pocs anys, s’ha convertit en l’eix 
de la majoria de debats i controvèrsies al 
voltant del que s’ha anomenat economia 
col·laborativa.

Com passa amb tots els grans invents de 
l’era digital, els fundadors d’Airbnb no van 
inventar res. Els dissenyadors industrials 
Joe Gebbia i Brian Chesky es van inspirar en 
un costum relativament implantat en certes 
comunitats residencials californianes con-
sistent a cedir patis o garatges a estudiants 
de viatge amb motxilla perquè hi plantin la 
tenda o el matalàs inflable. Fusionant aques-
ta pràctica –que, de fet, beu de la tradició 
anglosaxona del Bed and Breakfast (BnB), 
llogar cases o habitacions particulars per 
dies– amb una plataforma digital de reser-
ves turístiques que incentivés la participa-
ció de les usuàries mitjançant comentaris 
i recomanacions, a l’estil de TripAdvisor, i 
apostant decididament per les aplicacions 
de mòbil del llavors embrionari 3G, la idea 
d’Airbnb va prendre forma.

Eloi Latorre | @Homestatic

Els responsables d’Airbnb són molt 
reticents a l’hora de facilitar dades con-
cretes del seu volum de negoci, però afir-
men que són presents a més de 191 països. 
Com que no cotitza a cap parquet borsari, 
l’empresa tampoc no està obligada a fer 
públics els seus comptes i, de fet, són 
tot un misteri. Els ingressos provenen 
de les comissions que es 
cobren quan una usuària 
formalitza la reserva d’un 
lloguer, que és del 3% del 
preu en el cas de la lloga-
tera, mentre que, per a les 
hostes, varia entre el 10% i 
el 18%, en funció dels ser-
veis. Però la companyia 
tampoc no facilita infor-
mació sobre la quantitat de 
contractacions que gestio-
na a escala global, de ma-
nera que es fa molt difícil 
calcular els seus ingressos, 
fins al punt que ha sorgit 
una plataforma indepen-
dent, Insideairbnb, que 
es dedica a calcular l’im-
pacte de la plataforma en 
llocs concrets. Malgrat l’obscurantisme, 
a Airbnb no li han faltat inversors durant 
tots aquests anys i, actualment, la valora-
ció de la marca oscil·la entre els 27.000 
i els 30.000 milions d’euros.

Recentment, el grup ecologista illenc 
Terraferida ha presentat estudis (fets 
amb l’ajut d’Insideairbnb) per valorar 
l’impacte que està tenint la implantació 

d’Airbnb a Mallorca i les Pitiüses. La pla-
taforma publicitava 14.858 allotjaments 
arreu de la geografia mallorquina, amb 
109.133 places, el mes de març. La xifra 
ha crescut un 50% l’últim any. Durant 
el 2016, es van gestionar 1.153.772 per-
noctacions. D’aquestes places, el 17% 
l’acaparen vuit grans comercialitzadors 

i una sola persona en llo-
ga 522. Segons Terraferida, 
en un any, Airbnb ha ob-
tingut entre quatre i nou 
milions d’euros d’ingres-
sos pel seu volum de ne-
goci a Mallorca. Un sol 
tenidor en gestiona 25. A 
Eivissa i Formentera, dels 
4.351 allotjaments oferts 
a Airbnb, un 11% està en 
mans de gestores que 
n’acaparen més de vint.

Mark Serra, enxampat
A Barcelona, l’Assemblea 
de Barris per un Turisme 
Sostenible (ABTS) ha de-
nunciat, a través de diver-
ses accions protagonitzades 

per falses turistes, l’existència d’interme-
diàries professionals dedicades a gestio-
nar paquets de pisos turístics anunciats a 
Airbnb, dels quals sovint no són propie-
tàries. L’últim cas, el mes de març passat, 
és el d’un pis del carrer Princesa gestio-
nat per l’activista en defensa de l’habitat-
ge turístic Mark Serra, que es va donar a 
conèixer mitjançant una acció veïnal. El 

fet que molts lloguers no estiguin donats 
d’alta ha creat un maldecap a les adminis-
tracions, per la impossibilitat de fer tribu-
tar per una activitat econòmica descontro-
lada. A la capital catalana, on segons dades 
del mateix ajuntament els pisos no regu-
lats representen el 40% de l’oferta turística, 
el consistori ha imposat dues multes, de 
30.000 i 600.000 euros, a Airbnb durant 
el darrer any; i el govern català ja n’hi ha-
via imposat una altra l’any 2014, que més 
endavant va ser anul·lada per un jutjat per 
manca d’empara legal. “Airbnb aprofita 
aquest buit legal per maximitzar bene-
ficis i, com a intermediari, endur-se un 
percentatge de l’estada que pagues quan 
t’allotges”, resumeix Jaume Adrover, por-
taveu de Terraferida. Des del desembre 
passat, Airbnb recull adhesions entre les 
seves usuàries a Barcelona per demanar 
que l’Ajuntament “no professionalitzi” el 
lloguer privat de cases.

Airbnb té una estructura mínima a 
l’Estat espanyol, on només té registra-
da la societat Airbnb Marketing Services 
SL (amb seu a Barcelona i tretze per-
sones empleades), que el 2015 va de-
clarar 107.908 euros de benefici abans 
dels impostos, una xifra que no és re-
presentativa perquè, de fet, només té 
en compte l’activitat de màrqueting. La 
seva seu europea, on tributa el negoci 
de gestió de lloguers de tot el continent, 
és a Irlanda, un dels estats amb fiscalitat 
més laxa de la UE pel que fa a l’impost 
de societats (el 12,5% en comptes del 
25% de l’Estat espanyol).�

Mark Serra al 
balcó d'un pis 
turístic il·legal 
que gestiona a 
Barcelona 
/ SANDRA 
LÁZARO



3 de maig de 2017 Directa 43012    MIRALLS

Text: Àlex Romaguera | @AlexRomaguera
Fotografia: Sarai Rua | @sarairua

Carlos Martín Beristain,
psicòleg i mediador

“L’Estat mexicà ha actuat de 
connivència amb els narcos”

La nit del 26 al 27 de 
setembre de 2014, Mèxic 
va viure un episodi cabdal 
per a la seva història recent. 
43 estudiants de l’Escola 
Normal d’Ayotzinapa, a 
l’Estat de Guerrero, van 
desaparèixer quan es 
dirigien en autobusos cap a 
Ciutat de Mèxic. Arran de la 
commoció que va generar la 
desaparició dels estudiants, 
la Comissió Interamericana 
de Drets Humans (CIDH) 
va crear, el 2015, un Grup 
Interdisciplinari d’Experts 
Independents (GIEI) que 
va començar a treballar 
per esclarir els fets. Un 
dels membres era el 
psicòleg basc Carlos 
Martín Beristain, que en 
acabar la recerca ha volgut 
rememorar l’experiència 
a El tiempo de Ayotzinapa 
(Ediciones Akal). Mediador 
en resolució de conflictes 
a l’Amèrica del Sud i al País 
Basc, fa més de 25 anys que 
treballa amb víctimes de la 
violència i organitzacions 
de drets humans i també ha 
assessorat comissions de la 
veritat com la de Guatemala 
o l’Equador.

El març de 2015 vas arribar a Mèxic amb 
quatre mediadors més per investigar la 
desaparició de 43 estudiants d’Ayotzina-
pa –a l’Estat de Guerrero– mig any abans. 

Després de tot, què sabem d’aquests fets?
Hem comprovat diverses coses. Primer, que la versió 
oficial segons la qual havien estat confosos amb narco-
traficants era falsa. Tampoc no és certa la tesi que ha-
vien arribat a la ciutat d’Iguala per boicotejar un acte de 
María de los Ángeles Pineda, presidenta del Sistema de 
Desenvolupament Integral de la Família (DIF) i esposa de 
l’exalcalde del PRD, José Luis Abarca. Els estudiants van 
arribar-hi una hora després, ja que el seu objectiu era 
agafar autobusos perquè els nois i les noies de diverses 
escoles d’Ayotzinapa anessin en caravana cap a Ciutat 
de Mèxic per commemorar la massacre ocorreguda el 
2 d’octubre de 1968, quan un grup de franctiradors del 
Batallón Olímpia, a l’empara del govern, va assassinar 
dinou persones a Tlatelolco, un barri residencial situat 
al nord de la capital. Per tant, els estudiants no van ser 
confosos amb narcotraficants, ja que els soldats del 27 
Batalló d’Infanteria els tenien monitoritzats a través del 
sistema de comunicació C4 i sabien que anaven cap a 
la capital; de fet, es va desplegar un gran operatiu a la 
zona en què també hi havia policies estatals i federals.

Què va passar aleshores?
Des del centre d’Iguala, on els estudiants s’havien reu-
nit per rescatar set companys retinguts a l’estació d’au-
tobusos, cinc autocars van sortir en caravana. Durant 
l’operatiu, van patir atacs amb armes de foc en deu 
punts diferents. També hem sabut que un sisè auto-
car va ser atacat, el de l’equip de futbol Los Avispones, 
de Chilpancingo, que aquell dia havia jugat a Iguala. 
Segurament, els perpetradors el van confondre amb 
un dels autobusos d’estudiants; allà, van morir-hi un 
adolescent de quinze anys i el conductor, a part d’una 
dona que anava dins d’un taxi. Les accions es van dur a 
terme durant cinc hores en un radi de 80 quilòmetres i, 
d’acord amb les dades recollides, hi haurien participat 
les policies d’Iguala, Cocula i Huitzuco, que estarien 
coordinades amb el càrtel de Guerreros Unidos.

Les policies estatal i federal no van actuar?
A dos quarts d’onze de la nit, una hora després que es 
perpetressin els atacs, van rebre avisos, però, tret de 
desplegar-se per la zona, no van fer res. Al contrari: 
una patrulla d’agents estatals va detenir un dels xofers 
i una de federals va aturar l’únic vehicle que no havia 
estat atacat. Dos agents d’intel·ligència del 27 Batalló 
d’Infanteria van seguir els joves mentre es produïen els 
fets, fins a arribar a una comissaria on suposadament 
estaven detinguts. Doncs bé, un cop allà, només es van 
interessar per una motocicleta.

Aleshores, quin ha estat el destí dels 43 joves?
Encara no ho sabem. Segur que no van ser assassinats ni 
cremats a l’abocador de Cocula, tal com s’ha difós des de 
la Procuradoria General de la República (PGR). Segons 
alguns testimonis i el peritatge elaborat pel científic José 
Torero, de l’Equip Argentí d’Antropologia Forense, per 
cremar 43 cadàvers haurien calgut 27.000 quilos de fus-
ta, no pas un bidó de benzina –com es va informar des 
de la Procuradoria– i, en cas que fos així, hauria quedat 
un 10% de matèria orgànica al lloc. Per tant, la versió 
segons la qual els fets acaben allà amb la crema dels cos-
sos no se sosté. No diem que no se’ls cremés, sinó que 
és impossible que hi hagués una única foguera massiva.

A banda d’aquestes anomalies, hi ha hagut altres 
irregularitats?
Hem tingut constància que les autoritats van manipular 
l’escena del riu San Juan, l’indret on –segons el govern– 
els membres de Guerreros Unidos haurien llençat les 
restes dels joves dins de bosses de plàstic. La manipu-
lació es va descobrir el 29 d’octubre de 2014, l’endemà 
que el cap de l’Agència d’Investigació Criminal (AIC), 
Tomás Zerón, hi arribés en helicòpter i fes fora l’equip 
de seguretat per tornar-hi l’endemà amb un inculpat, 
que, seguint les seves ordres, va explicar que allà hi ha-
via els cadàvers, tot i que només es va trobar una bossa 
amb les restes d’Alexander Mora, un dels estudiants. Al 
marge d’aquesta manipulació, s’han demorat diligències 
i no hem pogut entrevistar els integrants del 27 Batalló 
d’Infanteria per saber quina havia estat l’actuació de 
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Guerrero és 
el bressol de 
Lucio Cabañas i 
Genaro Vázquez, 
líders guerrillers 
dels anys 70

També és la zona 
on es produeix el 
90% de l’heroïna 
de Mèxic, que 
principalment es 
transporta a Chicago

l’exèrcit sobre el terreny. També han desaparegut foto-
grafies i material de vídeo, com ara la seqüència al Palau 
de Justícia, que la presidenta del Tribunal va ordenar 
que s’esborrés. Finalment, tenim la versió dels supervi-
vents, disset dels quals presentaven indicis d’haver estat 
torturats, fet que contradiu la tesi oficial sobre els fets.

Ha influït en la vostra labor el fet que les víctimes 
fossin de Guerrero, on hi ha una llarga tradició de 
lluites indígenes?
En altres contextos, l’agressió no s’hauria produït. En 
canvi, Guerrero és el bressol de Lucio Cabañas i Genaro 
Vázquez, líders guerrillers dels anys 70, i l’epicentre de 
nombrosos moviments revolucionaris. Però també és 
la zona on es produeix el 90% de l’heroïna de Mèxic, 
que principalment es transporta d’Iguala a Chicago, i on 
operen els Guerreros Unidos i altres càrtels de la droga. 
Per tant, no estem parlant d’un cas de contrainsurgència, 
sinó del fet que, probablement, un dels autobusos que 
van agafar els estudiants transportava diners o heroïna 
sense que ells ho sabessin. Per això l’operatiu era tan 
important i, com apunten les proves, haurien estat ata-
cats pel càrtel amb l’objectiu de recuperar la mercaderia. 
El modus operandi i el nivell de coordinació i violència 
així ho certifiquen, però també insistim que policies i 
agents de la intel·ligència militar van ser presents a l’es-
cenari, d’aquí la possible participació d’aquests aparells 
de l’Estat en la desaparició dels joves.

Els supervivents i les seves famílies han ajudat a 
la investigació?
Sens dubte. Acostar-nos a les famílies ha servit per in-
tegrar-les en el pla de treball, atesa la importància de 
les seves fonts. De fet, la informació sobre el cinquè au-
tobús, que va ser ocultada per la Procuradoria General 
de la República, la van proporcionar elles. A més, una 
de les mares ens va mostrar un missatge en què el seu 
fill li demanava, a dos quarts de dues de la matinada, 
que li recarregués la targeta del mòbil. Aquest missat-
ge desmunta la versió oficial, segons la qual els joves ja 
eren morts a aquella hora i havien estat assassinats en 
un indret sense cobertura.

Com heu gestionat l’acompanyament emocional 
a les famílies?
No ha estat fàcil perquè estan molt colpejades, tant per 
l’absència dels seus fills com per la versió construïda... 
I quan t’expliquen que van intentar contactar amb ells 
sense èxit, es remouen pors i molts interrogants. Van cal-
dre diverses reunions per aconseguir que verbalitzessin 
el dolor i que no els afectés la tesi inoculada pel poder 
que els culpabilitza d’haver enviat joves a manifestar-se. 
Fins llavors, només hi havia explicacions distorsionades 
que generaven conflicte entre elles, d’aquí la necessitat 
de crear espais perquè pares, mares i supervivents po-
guessin processar el drama viscut i enfrontar-s’hi.

A l’inici de la investigació, comptàveu amb l’aval del 
govern d’Enrique Peña Nieto, que fins i tot va desti-
nar un milió d’euros a la vostra tasca. Però, després, 
us vau trobar que el primer informe que vau elabo-
rar contrastava amb l’emès per la Procuradoria. Hi 
ha hagut maniobres per dificultar la vostra feina?
Nosaltres vam arribar a Mèxic a instàncies de la Cort 
Interamericana dels Drets Humans. L’encàrrec consistia 
en dos períodes de treball de sis mesos cadascun, a partir 
d’un mandat dirigit a coajudar en la investigació i fer re-
comanacions sobre els plans de cerca, l’atenció integral 
a les víctimes i el problema de les desaparicions força-
des a Mèxic. Així vam fer-ho: vam revisar l’expedient i 
la consistència de les dades obtingudes fins llavors per 
elaborar uns informes que –vull recordar– mai no han 
estat valoratius, sinó de caràcter tècnic, documentats 
amb cites, triangulació de fonts i proves. Ara bé: des-
prés del primer mandat de sis mesos, vam començar a 
qüestionar els informes de la Procuradoria i, sobretot, 
a la meitat del segon mandat, vam observar les manio-
bres que intentaven obstruir i interferir la nostra tasca.

En quines circumstàncies us vau trobar?
Vam patir una intensa campanya de difamació per part 
d’opinadors i mitjans d’extrema dreta. Primer, contra 
les exfiscals de Guatemala o del Palau de Justícia de 
Colòmbia i, més tard, contra mi i la resta de compan-
ys del grup d’experts. Alhora, les nostres peticions no 
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es cursaven i, des de la PGR, es recuperava la tesi de 
l’abocador, que els pèrits argentins ja havien descar-
tat. Després, la PGR va emetre un segon peritatge amb 
elements falsos o no contrastats degudament ni com-
partits amb nosaltres. A partir d’aquí, vam decidir no 
col·laborar-hi més.

La Procuradoria no ha actuat de manera 
independent?
Ha condicionat la feina dels serveis pericials, que al 
seu torn han emès informes sense el rigor que fixa el 
protocol d’Istanbul, relatiu als casos de tortura. En lloc 
de ser informes amb dades precises i comprovables, 
són valoratius. Però això no ens ha d’estranyar: el dia 
28 d’octubre, els serveis pericials van estar manipulant 
l’escena a l’abocador de San Juan i recollint ossos sen-
se fer cap registre. Així doncs, és difícil que hi hagués 
confiança per coordinar la investigació.

Com heu lluitat contra aquesta visió maniquea que 
converteix els joves en responsables de la massacre?
Primer, hem informat sempre i per escrit abans de treure 
res públicament. És l’única manera d’evitar la descon-
fiança i les falses interpretacions interessades. Tant és 
així que, en pro de la transparència, vam explicar que 
no se’ns permetia entrevistar agents policials. Només 
algunes persones de rang baix ens donaven informa-
cions, ja que l’Agència d’Investigació Criminal no ac-
tuava amb prou rigor. Ni tan sols després que, a petició 
nostra, fos rellevada. Vam saber que s’havia infiltrat de 
nou per tutelar la investigació.

Tot plegat sembla una pel·lícula de por...
És com una novel·la negra, però no hi ha ficció ni cons-
trucció de personatges en aquesta història, sinó la reali-
tat tal com l’hem viscuda. Després d’exhaurir el segon 
mandat, l’octubre de 2015, vam presentar un full de 

ruta a la Comissió Interamericana de Drets Humans per 
avançar en la recerca, però se’ns va impedir continuar. 
Al final, moltes preguntes han quedat sense resposta i, 
d’acord amb el que hem esbrinat, és evident que els apa-
rells de l’Estat han actuat de connivència amb els narcos.

A hores d’ara, en quin estadi es troba el cas?
Encara cal saber on són els estudiants desapareguts. 
Per això, abans de ser apartats de la investigació, vam 
adreçar 22 recomanacions a la PGR, al col·lectiu de víc-
times i a la Comissió Interamericana a fi que les no-
ves actuacions es desenvolupin amb plenes garanties. 
Plantegem que les forces federals i estatals siguin dili-
gents, que es prengui declaració a membres de l’exèr-
cit –especialment al 27 Batalló d’Infanteria– i que es 
desconstrueixi l’estratègia de silenci dels perpetradors. 
Els jutges també haurien d’investigar els casos de tor-
tura i la Comissió Nacional de Drets Humans hauria 
de publicar informes detallats respecte als fets que ja 
estan acreditats.

Ets optimista en relació amb l’aplicació d’aquestes 
recomanacions?
Si no s’aclareix la veritat, Mèxic tindrà aquesta ferida 
oberta durant els pròxims anys. Així ho hem dit al pre-
sident del país i als nostres interlocutors a la conselleria 
i altres estaments. Però calen eines que ens permetin 
arribar fins al final. Amb les actuals, és impossible per-
què alguns agents policials estan implicats en aquests i 
altres abusos. Malgrat tot, almenys s’ha creat un pont 
de diàleg entre l’Estat i les víctimes. I això té la seva 
rellevància.

Restablir la confiança és fonamental?
Mèxic reclama a crits que l’Estat permeti esclarir els fets 
i que es depurin les responsabilitats que pertoquen. De 
fet, tal com va passar a Guatemala i altres països afec-
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tats per dictadures, el vincle entre delinqüència orga-
nitzada i Estat ha sigut tan estret que la confiança vers 
les institucions s’ha deteriorat del tot. Hi ha un cercle 
viciós format per crim organitzat, vulneració de drets 
humans, violència i corrupció que es retroalimenta i 
només es pot trencar amb una transformació global de 
la investigació; si no, la impunitat continuarà.

Per l’abast dels fets, la societat mexicana ha reac-
cionat com esperaves?
Ha sembrat un canvi cultural que ha donat peu a mo-
viments com la Plataforma contra la Impunidad y la 
Corrupción o Los otros desaparecidos, en què fami-
liars de tragèdies anteriors han parlat de l’existència de 
fosses. Sense les víctimes, no seríem on som perquè, a 
més d’afavorir la investigació, han fet que la societat es 
pregunti què hi ha darrere d’aquests successos i s’adoni 
que calen espais d’escalfor i respecte.

Més enllà de com transcorri la investigació, creus 
que hi ha marge per a l’optimisme?
Si alguna cosa ha perjudicat Mèxic és la divisió entre 
moviments socials. No així al Perú, Guatemala o altres 
països, on els col·lectius de drets humans sempre pre-
senten una agenda comuna. Veurem si finalment aquesta 
tendència a la divisió s’acaba perquè, per redreçar el 
país, no n’hi ha prou amb una millora en les polítiques 
públiques ni un canvi de model productiu. Per trans-
formar Mèxic cal trencar el cicle d’impunitat. I això 
passa, primerament, per esclarir què va passar amb 
els 43 estudiants.

A escala internacional, Ayotzinapa esperona altres 
processos de justícia i restauració?
Pot ser útil en la lluita contra la impunitat. Sobretot 
des de la perspectiva de tenir grups interdisciplinaris 
que coajudin en l’anàlisi d’episodis complexos en què 

intervenen el narcotràfic i el crim organitzat. Alguns 
països ja reclamen que s’adoptin instruments similars, 
com passa a Hondures respecte a l’assassinat de la líder 
indígena Berta Cáceres.

En el cas de la crisi de refugiades, en què les vul-
neracions es produeixen a diversos països alhora, 
quin tipus d’abordatge cal fer?
És més complicat perquè, als refugiats, sovint se’ls tracta 
com un problema migratori o d’ordre públic. Per tant, si 
en els casos visibles ja és difícil generar indignació i de-
terminar responsabilitats, imagineu quan són invisibles.

A quins països hi ha hagut una reparació adequada?
Xile i l’Argentina són un exemple a seguir, ja que, mal-
grat el tracte de favor que van rebre d’entrada els cri-
minals de les respectives dictadures, finalment es va fer 
justícia mitjançant la derogació de les lleis d’obediència 
deguda i punt final. El destí no ha de ser necessàriament 
la impunitat, sinó que tenim mecanismes per assolir 
transicions que no es basin en la imposició de la por, 
com malauradament està passant a l’Estat espanyol en 
relació amb les víctimes del franquisme.

Actualment, participes a la Comissió de Valoració 
de Sofriments Injustos creada al País Basc. Què en 
destacaries?
Hem assolit coses que abans eren impensables, com 
la mateixa existència de la comissió o la nova llei bas-
ca, que reconeix víctimes que havien estat desateses. 
Esperem que aquestes mesures s’ampliïn a altres zones 
de l’Estat, on hi ha persones afectades per la violència 
estatal que encara esperen ser reconegudes i que el 
seu relat s’integri a la memòria col·lectiva. Per això el 
seu paper és fonamental, sense oblidar l’acompanya-
ment psicosocial que ha de permetre situar-les al mig 
del procés de restauració.�
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A doble espai

Balanç de la política nuclear de 
l’administració Obama
 
El 5 d’abril de 2009, en un discurs a Praga, Barack Obama es va comprometre a buscar la pau en un món sense armament atòmic. L’octubre 
del mateix any, va rebre el Nobel de la Pau pel “seu treball per aconseguir un món sense armes nuclears”. Però, realment, l’administració ha 
treballat en aquest sentit? Quins han estat els aspectes positius i negatius de la política d’armament nuclear de les seves dues legislatures?
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L’administració Obama ha millorat la transparèn-
cia respecte a l’arsenal nuclear. El 3 de maig de 
2010, el Departament de Defensa (DoD) va pu-

blicar una nota en què informava del nombre i el tipus 
d’armes nuclears que tenien els EUA en aquell moment. 
Detallava l’arsenal nuclear existent durant el període 
1962-2010 i el nombre de caps nuclears desmantellats 
anualment entre 1994 i 2009. Era el primer cop que es 
feia pública una informació d’aquest tipus.

El New Start és un tractat de limitació d’armes nu-
clears estratègiques signat pels EUA i Rússia el 2010. 
L’acord incorpora un element rellevant i positiu que no 
estava inclòs als tractats de reducció d’armes nuclears 
anteriors: preveu la inspecció mútua de seguiment de 
les mesures acordades. És a dir, els dos signants es com-
prometen a permetre que una delegació de l’altre Estat 
signant inspeccioni i comprovi, en territori propi, si s’es-
tant complint els compromisos acordats. Des de la sig-
natura del tractat, s’han dut a terme divuit inspeccions 
anuals in situ als EUA i a Rússia. Això crea un clima de 
confiança entre les parts que permet afrontar un procés 
real de desarmament. Un avenç que, evidentment, cal 
atribuir a parts iguals a Washington i Moscou.

L’abril de 2010, el DoD va donar a conèixer el do-
cument Nuclear Posture Review (NPR), que establia la 
política de defensa dels EUA per als propers anys. Cal 
reconèixer que la política nuclear plantejada en aquell 
document representa una millora respecte a la política 
del seu antecessor, George Bush. L’administració Bush 
considerava l’armament nuclear, pràcticament, com si 
fos armament convencional de gran potència i no des-
cartava, en absolut, la seva utilització.

Pel que fa a l’ús de les armes nuclears, l’NPR d’Oba-
ma inclou un punt especialment clar: “Els EUA no faran 
servir armes nuclears ni amenaçaran d’usar-les contra 
estats signants del Tractat de No-proliferació nuclear 
(TNP) que no posseeixin armes nuclears i compleixin 
amb les seves obligacions de no proliferació nuclear”. 
Estrictament, aquest paràgraf no fa més que exposar els 
compromisos que es deriven del TNP. No obstant això, 
hem de considerar l’NPR com un avenç respecte a la 
política nuclear anterior, que incloïa moltes excepcions 
al compromís general derivat del TNP.

Passos negatius
L’any 2009, Obama va aprovar la instal·lació a Europa 
(Romania, Polònia, l’Estat espanyol, Turquia) de l’es-
cut antimíssils que ha provocat el recel i la malfiança 

/ NATALIA MENGHINI MÉNDEZ 
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de Rússia. L’any 2011, el president rus va expressar la 
seva preocupació pel projecte i va anunciar la decisió 
d’equipar els míssils russos amb sistemes de penetració 
de l’escut i, si calgués, de desplegar míssils que garan-
tissin la destrucció del component europeu de l’escut. 
Va afegir que Rússia es reserva el dret de rebutjar mesu-
res de desarmament posteriors i d’abandonar el tractat 
New Start. La invalidació del tractat podria representar 
l’inici d’una nova cursa armamentista nuclear.

Realment, el tractat New Start no representa una 
reducció important d’armes nuclears. Limita a 1.550 
el nombre de caps nuclears desplegats per cada Estat. 
Limita a 700 el nombre de vehicles de transport d’armes 
nuclears desplegats. La premsa va dir, aleshores, que 
l’acord suposava una gran reducció dels arsenals nu-
clears. Però no és ben bé així perquè el tractat introdueix 
un nou mètode de comptabilització del nombre d’armes 
segons el qual cada avió bombarder compta com una 
sola arma nuclear, tot i que, de fet, en pot transportar 
diverses. La reducció, doncs, és més aparent que real. 
La limitació d’armament nuclear es restringeix única-
ment a les armes estratègiques desplegades, no inclou 
els caps nuclears que estan a la reserva ni els que estan 
en espera de desmantellament ni les armes tàctiques.

Un altre dels aspectes negatius de la 
política nuclear d’Obama fa referència 
a la renovació de les armes tàctiques 
desplegades a cinc estats d’Europa 
(Alemanya, Bèlgica, Itàlia, els Països 
Baixos i Turquia), malgrat les protes-
tes i les peticions de retirada de les 
bombes per part d’algun d’aquests paï-
sos. Els EUA mantenen prop de 180 
bombes nuclears tàctiques a Europa, 
preparades per ser llançades des 
d’avions F-16 o Tornado. El programa 
de modernització de l’arsenal nuclear 
nord-americà de 2013 incloïa la millo-
ra del sistema de seguiment d’aques-
tes bombes –amb un dispositiu que en 
permet el guiatge– i les bases on estan 
emmagatzemades. Aquest programa 
ha provocat les protestes del Kremlin, 
que considera que la incorporació d’aquest sistema de 
guiatge viola l’equilibri de forces a Europa.

El document NPR sobre la nova política de defensa 
continua considerant les armes nuclears com un element 
imprescindible de la política de defensa. A més, el text 
conté un aspecte problemàtic sobre qui avaluarà si un 
Estat compleix o no les seves obligacions en el marc del 
TNP. Si aquesta decisió recau en el govern nord-ameri-

cà, l’amenaça d’usar armes nuclears contra estats que 
suposadament –des del punt de vista dels EUA– no com-
pleixin amb les obligacions del TNP continua present.

El descens s’estanca amb Obama
Des de la finalització de la guerra freda, Obama ha es-
tat el president dels EUA que ha eliminat menys caps 
nuclears. El desmantellament màxim s’assolí en època 
de Johnson. Des d’aleshores, ha anat disminuint, però, 
durant l’etapa Obama, s’observa una reducció menor. 
En les seves dues legislatures, s’han reduït 1.255 caps 
nuclears. Malgrat això, fa temps que el Pentàgon sosté 

que, un cop acomplert el tractat New 
Start, encarà hi haurà un terç més d’ar-
mes nuclears que les necessàries per 
als seus compromisos nacionals i in-
ternacionals. El govern no ha informat 
sobre la tipologia d’aquests 1.255 caps 
reduïts. Es creu que corresponen als 
que estan en reserva. És a dir, aquells 
caps nuclears no desplegats destinats 
a substituir els caps desplegats en cas 
que tinguin algun problema tècnic o bé 
a respondre davant de possibles sorpre-
ses geopolítiques. Aquests caps retirats 
s’afegiran a la cua per ser desmantellats. 
Segons declaracions de l’exvicepresi-
dent Joe Biden, encara queden 2.800 
caps nuclears retirats (en perfecte estat) 
en espera de ser desmantellats.

Obama també ha superat els presi-
dents anteriors (des de la caiguda de l’URSS) a l’hora 
d’incrementar els recursos econòmics destinats a ar-
mament nuclear. L’any 2011, va aprovar un projecte de 
renovació de l’arsenal nuclear per a un període de trenta 
anys amb un pressupost forassenyat d’un milió de mi-
lions de dòlars, que fa empal·lidir davant els aprovats 
pels presidents anteriors.

L’any 2015 es va celebrar la novena Conferència 

de revisió del TNP, envoltada de grans expectatives. 
L’esborrany del document final incloïa la constitució 
d’una zona lliure d’armes nuclears a l’Orient Mitjà i la 
voluntat d’impulsar el desarmament nuclear i plantejava 
la celebració d’una conferència per crear aquesta zona. 
Els EUA, la Gran Bretanya i el Canadà es van negar a 
fixar un termini per a la celebració d’aquella conferèn-
cia. El document final no s’aprovà.

Els EUA van tornar a intentar obstaculitzar la possibi-
litat d’un desarmament global. El 27 d’octubre de 2016, 
l’Assemblea General de l’ONU va aprovar una resolució 
que estipula que l’any 2017 se celebrarà una conferència 
per iniciar les negociacions sobre un tractat d’elimina-
ció i prohibició de les armes nuclears. El 17 d’octubre, 
la delegació dels EUA a l’OTAN va enviar una nota a la 
resta d’estats membres de l’Aliança, en què demanava 
amb fermesa que votessin contra la resolució. La nota 
va ser força eficaç, ja que, el 27 d’octubre, tots els es-
tats de l’OTAN hi van votar en contra, llevat dels Països 
Baixos, que es van abstenir.

En conclusió, podem afirmar que l’expresident 
Obama ha fet molt poc per assolir el seu somni d’un 
món sense armes nuclears. No hi ha hagut avenços 
clars en l’aspecte del desarmament nuclear i la seva 
política ha contribuït a un increment de la inestabilitat 
internacional a causa de l’enorme inversió en renova-
ció de l’arsenal nuclear, de la instal·lació de l’escut an-
timíssils a Europa i de la modernització de les armes 
nuclears tàctiques a països europeus. Un altre tipus 
de decisions haurien permès avançar en el camí de la 
desnuclearització mundial.�



Les anomalies socials  
del culte acrític a la ciència
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pàgina oberta

Vivim una època paradoxal respecte a la relació entre ciència i societat. Una part de la societat renega dels 
coneixements adquirits pel sistema científic mentre l’altra considera la tecnociència com una institució 
pràcticament omniscient. La ciència i el cientisme que la venera presenten anomalies, que l’autor analitza

En una entrevista a El 
País, el biòleg mole-
cular Carlos López 

Otín cau en nombrosos 
prejudicis reduccionis-
tes, com ara: “No sabem 
molts detalls sobre com 
es regula l’univers cel·lu-
lar, on es troba el quadre 
de comandaments... per-
què determinats gens s’ac-
tivin o es bloquegin. Qui 
ens organitza tota aques-
ta activitat és el genoma”. 
Aquesta retòrica divulgati-
va amaga una manera de 
pensar. Quan s’explica el 
funcionament de quelcom 
tan complex amb una me-
tàfora simplista i tècnica, 
s’està imposant un relat al 
lector. La teoria que diu 
que el destí de l’organis-
me està escrit al genoma 
se sustenta sobre una bo-
nica metàfora amb tints 
bíblics. La realitat és que 
els elements que fan que 
la vida sigui una realitat 
són molt més que una se-
qüència de quatre lletres. 
I és que, en l’ADN, hi ha 
implícita la idea de Déu i 
això pot ser molt atractiu 
per a l’Opus, que controla 
molts departaments de bi-
ologia, però no explica ni 
de bon tros l’autoorganit-
zació de la natura. A més, 
aquest reduccionisme bi-
ologicista no és infreqüent 
ni innocent ni innocu.

Allò que ens preguntem 
els científics, les hipòtesis 
que formulem i les conclu-
sions a què arribem estan 
condicionades històrica-
ment. La ciència ha de 
ser tan objectiva com sigui 
possible, però interpretar 
que la ciència és sinònim 
d’objectivitat suposa, no-
vament, amagar les verita-
bles relacions socials que 
estableixen els científics 
amb la societat i també les 
que estableixen entre ells.

Avui dia, la revisió 
paritària és un dels 
principals obsta-
cles en l’avenç 
del coneixement 
científic1. Per als 
cientistes, és la 
consecució del 
somni americà, 
però, en realitat, 
és un colador de 
resultats no repro-
duïbles i de frau. Hi 
ha saturació i biaixos. 
La ciència té un mètode 
que permet depurar l’es-
tafa, el problema és que 
el mètode està inutilitzat 
pels mal anomenats siste-
mes d’avaluació, basats a 
publicar molt i molt ràpid.

El 90% dels científics 
treballen més de 40 ho-
res setmanals; el 38%, més 
de 60. Milers d’investiga-
dors competeixen inter-
nacionalment per una 
plaça o per aconseguir fi-
nançament. Salten escàn-
dols de frau per tot arreu. 
Retraction watch recopila 
centenars d’articles que es 
retracten. El 50% dels as-
sajos clínics no es fan pú-
blics. El 80% dels resultats 
en biomedicina no són 
reproduïbles. Els casos 
de Sonia Melo o Susana 
González clamen al cel. 
Sembla que, en l’àmbit 
de la ciència, la corrup-
ció es paga, però amb pre-
mis i diners. El supervisor 
de tesi de Melo durant el 
frau, Manel Esteller, va re-
bre el Premi Nacional de 
Recerca 2015 i la Medalla 
d’Honor del Parlament 
de Catalunya. És corrup-
ció perquè és malversació 
de fons públics.

El cientisme és la “doc-
trina segons la qual els 
mètodes científics s’han 
d’estendre a tots els domi-
nis de la vida intel·lectual i 
moral sense excepció”. Jo 

ampliaria aquesta defini-
ció i substituiria mètode ci-
entífic per tota teoria o an-
dròmina que sorgeixi de la 
producció del sistema cien-
tífic. On diu científic, tam-
bé hi hauríem d’incloure 
tot allò tècnic com, per 
exemple, els transgènics 
o l’energia nuclear. Per vi-
da intel·lectual i moral hem 
d’entendre tots els àmbits 
de la nostra vida, també 
el filosòfic i el de la salut 
en tots els seus vessants. 
Finalment, sense excepció 
vol dir que, si t’hi oposes, 
seràs titllat de magufo.

Per a un cientista, la 
ciència és l’única possi-
bilitat de coneixement i 
desenvolupament. Tot el 
que vingui del mundillo 
podrà ser utilitzat per jus-
tificar mesures polítiques, 
econòmiques, socials o 
ambientals. Perquè, com 
que en la ciència hi ha la 
veritat, també hi ha d’ha-
ver la salvació.

Quan els científics es 
plantegen com aturar 
l’escalfament global mit-
jançant la tecnologia, per 
exemple, a través de se-
grestar CO2, sembla que 
no són conscients que un 

prejudici els impedeix 
tenir accés a un ven-

tall més ampli de 
soluc ions.  No 
podem confiar 
que els cientí-
fics tinguin ne-
c e s s à r i a m e n t 
una agenda. El 
biotecnòleg José 

Manuel Mulet n’és 
un exemple il·lus-

tratiu. El seu estil, 
arrogant però simpàtic, 

ni de dretes ni d’esque-
rres, triomfa. En una de 
les campanyes periòdi-
ques contra Greenpeace, 
quan un centenar de pre-
mis Nobel van fer críti-
ques molt greus a l’ONG, 
Mulet va publicar un me-
me amb la cara d’un nen 
afectat de ceguera amb 
el text: “Científics inde-
pendents han demostrat 
que l’arròs daurat podria 
haver salvat la meva vi-
sió... i també pot salvar la 
meva vida. Ho teniu clar, 
Greenpeace?”.

És un disbarat defen-
sar que la fam causada 
per una mala distribució 
dels aliments se solucio-
narà amb menjar tecnolò-
gic d’alt valor afegit com 
l’arròs daurat, que s’ano-
mena així perquè és trans-
gènic i conté més vitamina 
A. A més, és probable que 
no funcioni2. És un insult 
a la intel·ligència preten-
dre que la tecnologia re-
soldrà problemes estruc-
turals com la fam. I tenint 
en compte que Mulet és 
un intel·ligent professor 
universitari, veiem que 
el que passa és que, per 
alguna raó, ens vol vendre 
aquesta tecnologia fent 
servir la imatge de nens 
negres. Una altra prova 
que hi ha una agenda és 
que la majoria dels estudis 
a favor dels transgènics 

presenten conflictes d’in-
teressos evidents (l’Insti-
tut Nacional de Recerca 
Agrícola francès estima 
que en un 40% dels casos).

Els batallons cientis-
tes són les associacions 
d’escèptics, però no són 
escèptics acrítics: única-
ment ataquen i desmun-
ten pseudociències quan 
no provenen del sistema 
científic. I, d’aquesta ma-
nera, de la mà dels cientis-
tes, la tecnociència s’afe-
geix al dogma del creixe-
ment continu i pren les 
regnes del nostre destí di-
fonent la idea que les de-
cisions importants les han 
de prendre els experts i no 
pas les majories.

Davant d’això, la nostra 
obligació com a científics i 
divulgadors és ser radical-
ment crítics i extremada-
ment empàtics. El mètode 
científic és una de les ma-
neres que ha tingut l’ésser 
humà per crear coneixe-
ment evitant els biaixos 
i els prejudicis. És indis-
cutible que la ciència i la 
tecnologia han permès 
grans avenços per a bo-
na part de la humanitat. 
Necessitem continuar ate-
nent els mecanismes i les 
regles de la naturalesa per 
poder cultivar i universa-
litzar la ciència des de la 
raó. Per això hem d’aban-
donar el doble raser i criti-
car les pràctiques allunya-
des de la raó i el mètode, 
vinguin d’on vinguin, per-
què cal més ciència.�
 
 
 
1. Csiszar A. (2016), Peer 
review: Troubled from the 
start a la revista Nature

2. Entrevista a Tiziano 
Gomiero a la pàgina web 
http://www.fuhem.es/
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Ayahuasca,
medicina i teràpia

Diego Menjibar | @MenjibarD

Y agé, nixi pae, natema, kamarampi 
o capi són cinc dels quaranta-dos 
noms documentats que rep el 

beuratge amazònic comunament cone-
gut com a ayahuasca. Etimològicament, 
aya (mort, esperit) waska (soga, corda) 
significa liana de les mortes, ja que, per 
a les comunitats nadiues amazòniques, 
la ingestió del beuratge permet que l’es-
perit surti del cos sense que aquest mo-
ri. Des de fa segles, ha estat considerada 
una planta de poder per moltes tribus i 
comunitats indígenes de l’Amazones i ha 
estat utilitzada amb finalitats religioses, 
visionàries i curatives.

L’ayahuasca és una beguda psicoactiva 
vegetal obtinguda de la decocció de dues 
plantes: la Banisteriopsis caapi –una liana 
coneguda amb el nom d’ayahuasca– i la 
Psychotria viridis –o chacruna, un arbust 
de la família del cafè que conté dimetil-
triptamina o DMT, una substància visio-
nària. La combinació d’ambdues plantes 
possibilita el seu efecte enteogen, terme 
que es refereix a la dimensió espiritual i la 

Emprada des de fa segles 
en cerimònies rituals i 

de curació i com a part 
de la cosmovisió de les 
comunitats indígenes a 
les selves amazòniques, 
el potencial terapèutic 

d’aquesta planta 
enteogènica comença a 

obrir-se camí a Occident

Preparació de la  
decocció a base de liana 
de Banisteriopsis caapi i 

fulla de Psychotria viridis 
/ CARLOS SUÁREZ

C
ru
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a

modificació de consciència a la qual pot 
transportar l’ayahuasca un cop ingerida.

Des de fa centenars d’anys, les comu-
nitats de l’Amazones han sabut combi-
nar-les perquè la seva decocció resultés 
efectiva. “A Occident, aquest sofisticat 
descobriment indígena tan sols ha es-
tat desvetllat per la ciència moderna 
des dels anys 80 del segle passat, mo-
ment en què la investigació mèdica amb 
ayahuasca va agafar impuls, malgrat els 
recels de part de la comunitat mèdica 
internacional”. Ho explica l’Informe 
Técnico sobre la Ayahuasca elaborat pel 
Centro Internacional para los Servicios, 
Investigación y Educación Etnobotánica 
(ICEERS), una organització sense ànim de 
lucre amb seu a Barcelona que es dedica a 
integrar el coneixement etnobotànic dels 
pobles indígenes –entre ells, l’ayahausca– 
a les teràpies occidentals.

Tractament per a les depressions
A Barcelona, el doctor Jordi Riba i el seu 
equip d’investigadores de l’Hospital 



S’han demostrat 
efectes 

antidepressius 
ràpids en pacients 
resistents a altres 

teràpies 
 

Cada pacient 
passa per 

una estricta 
avaluació mèdica, 

psicològica i 
motivacional 
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de la Santa Creu i Sant Pau han re-
solt la incògnita de les àrees cerebrals 
implicades en els efectes de l’ayahuas-
ca. “Mitjançant la tècnica de medicina 
nuclear SPECT, avaluem els canvis de flux 
sanguini en el cervell durant els efectes 
aguts”, explica Riba. El treball que han 
dut a terme ha demostrat que l’estruc-
tura cerebral de les consumidores habi-
tuals d’ayahuasca presenta diferències 
en comparació amb la de les no consu-
midores. A més, han elaborat un estudi 
pioner de neuroimatge per determinar 
com afecta el cervell aquesta substància: 

“No es tracta de dèficits cognitius ni psi-
copatologies, sinó d’aspectes psicològics 
positius, alguns dels quals van més enllà 
d’indicadors científics i empírics, com ara 
una millora de la integració de la perso-
na al seu entorn social i un augment de 
l’espiritualitat”. “Estem en un moment 
fascinant pel que fa a la investigació amb 
ayahuasca”, explica el doctor.

Una de les fites d’aquesta recerca és 
“conèixer millor els mecanismes psicolò-
gics que operen en persones que prenen 
ayahuasca amb finalitats terapèutiques”, 
explica José Carlos Bouso, doctor en far-
macologia i investigador 
de les propietats terapèuti-
ques de diferents substàn-
cies psicoactives. “Un altre 
dels objectius és conèixer 
l’eficàcia de l’ayahuasca en 
trastorns addictius o de-
pressius, trastorns d’ansi-
etat o malalties mèdiques 
de tipus neuroinflamato-
ri”, continua aquest antic 
membre de l’equip de Riba 
que ara dedica la seva acti-
vitat a la fundació ICEERS.

De fet, és dins l’àrea 
dels trastorns depressius 
on trobem més evidènci-
es dels beneficis terapèu-
tics de l’ayahuasca i on, 
segons Riba, s’han demostrat “efectes 
prometedors en el tractament de la de-
pressió major”. El doctor ha col·laborat 
en el primer estudi que ha demostrat els 
efectes antidepressius ràpids i sostinguts 
en pacients resistents a altres tractaments. 

“L’experiència amb ayahuasca, que té un 
caràcter marcadament emocional, modi-
fica l’activitat elèctrica i el flux sanguini en 
àrees implicades en el processament de 
les emocions i la memòria. Això es tradu-
eix en un augment de l’activitat del siste-
ma límbic del cervell, fet que ofereix una 
alternativa als tractaments convencionals 
per depressió major”, conclou.

Replantejar el concepte de droga
Segons l’OMS, “una droga és qualsevol 
substància que provoqui una alteració 
del funcionament natural del sistema 
nerviós central de l’organisme i que, a 
més, sigui susceptible de crear depen-
dència”. Aquesta definició presenta una 
dualitat que explica el doctor Fericgla: 

“Naturalment que l’ayahuasca és una dro-
ga; ara bé, si parlem de drogues addicti-
ves, no entra dins aquesta classificació”. 
Doctor en antropologia cultural i pioner 
europeu en psicoteràpia amb ayahuas-
ca, Fericgla sosté que el terme droga ha 

perdut el seu sentit. “Sovint, es parla 
de drogues addictives per referir-se a 
substàncies prohibides, però ni l’LSD ni 
l’ayahuasca són addictives”, sentencia.

El doctor explica que els neurolèptics, 
els ansiolítics i els antidepressius que es 
venen a les farmàcies també són drogues 
i que “aquestes sí que generen dependèn-
cia”. Per a Guillem Crespí, psiquiatre de 
l’Hospital General de Muro (Mallorca), el 
problema d’aquest tipus de fàrmacs po-
pulars, com el Prozac o el Valium, és que 

“s’apliquen en malalties per a les quals no 
es planteja una curació completa, sinó que 
el que es busca és pal·liar els símptomes”. 
El doctor Gabor Maté –especialista en el 
tractament de trastorns addictius– tam-
bé exposa l’ús psicoterapèutic d’aquest 
beuratge en una producció de la televisió 
canadenca CBC: “Les addiccions són, en 
molts casos, el resultat d’esdeveniments 
traumàtics de la infància. Poder viatjar 
(mitjançant l’ayahuasca) a través de la 
memòria i resignificar aquests fets vol 
dir anar a la causa i modificar-la perquè 
deixi d’exercir un efecte”. El doctor Riba 
reforça aquesta tesi: “Tenim recollida in-
formació d’un bon nombre de persones 

que van aconseguir aban-
donar consums crònics 
de cocaïna i heroïna amb 
l’ajut de la planta”.

Takiwasi i les drogode-
pendències
Més que com a droga 
d’abús, l’ayahuasca està 
sent investigada per tot el 
contrari. Takiwasi, un cen-
tre de salut del Perú, s’ha 
especialitzat en el tracta-
ment de persones drogo-
dependents de pasta bà-
sica, cànnabis, cocaïna o 
alcohol. Anualment, prop 
de 300 persones s’hi acos-
ten per iniciar processos 

d’autoexploració o creixement personal. 
“La desintoxicació i el creixement perso-
nal són eixos de treball que estan lligats”, 
explica Fernando Mendive, coordinador 
científic del centre. Situat a Tarapoto, a 
l’Alta Amazònia peruana, el seu model 
terapèutic és únic: “Es combina l’ús an-
cestral de l’ayahuasca per recontextua-
litzar-lo en la psicologia moderna i que 
sigui més accessible per a d’altres per-
sones”, explica Mendive. Mitjançant l’ús 
d’ayahuasca i també amb la incursió d’al-
tres eixos terapèutics com la convivència 
i la psicoteràpia, Takiwasi ha enfocat les 
diverses utilitats d’aquesta substància cap 
a la rehabilitació de persones toxicòma-
nes. “L’interès creixent de la comunitat 
científica és el reflex d’un procés global 
d’acostament i obertura de la cultura oc-
cidental cap a conceptes i metodologies 
per a la salut provinents de les diferents 
medicines tradicionals del món”, rebla.

Però no tothom pot fer un tractament 
amb aquesta substància. Cada pacient 
del centre passa per una estricta avalu-
ació mèdica, psicològica i motivacional: 

“S’accepten només aquelles persones que 
tenen un nivell d’introspecció i conscièn-
cia del que busquen bastant aterrat”. Amb 
un mínim de nou mesos d’internament i 
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“S’han donat 
episodis 

d’ansietat, 
desorientació 

i reaccions 
psicòtiques”  

 
“L’ayahuasca té 
els seus riscos, 
però no pas de 

toxicitat física”, 
expressa el 
doctor Riba 

un màxim de dotze, el tractament de les 
drogodependències passa per cinc etapes, 
que van des de les avaluacions mèdiques 
inicials fins a la curació, passant per la des-
intoxicació física i la reestructuració emo-
cional i existencial. “S’estima que, després 
de cinc anys d’abstinència, amb canvis es-
tructurals de la personalitat i l’estil de vi-
da, la curació és total”, afegeix el doctor.

Finalment, Mendive opina que “falten 
dècades perquè s’incorpori aquest trac-
tament i s’eliminin definitivament els es-
tereotips que l’envolten”. El científic no 
creu que aquestes teràpies s’arribin a mas-
sificar, ja que “l’ús de les pràctiques tradi-
cionals no entra dins el paradigma de la 
medicina convencional, però pot ser que, 
a països com el Perú, Mèxic o Colòmbia, 
on hi ha una forta cultura de la medicina 
tradicional, hi hagi una acceptació parcial 
d’aquestes tècniques com a instruments 
vàlids per a la salut”.

Riscos associats al consum
“L’ayahuasca té els seus riscos, però no 
pas de toxicitat física”, expressa el doc-

Un dels estudis recents del doctor 
Jordi Riba ha demostrat que 
l’ayahuasca és capaç d’estimular el 
desenvolupament i la maduració de 
noves neurones a partir de cèl·lules 
mare de l’hipocamp (procés 
conegut com a neurogènesi). 
“L’hipocamp és la zona del cervell 
on la pèrdua de cèl·lules degenera 
ràpidament en Alzheimer”, explica 
el doctor. La injecció de substàncies 

Neurogènesi 
mitjançant 
l’ayahuasca

com l’harmina i la tetrahidroharmina 
permet l’activació de neurones 
madures i de neurones noves i, 
alhora, actua com un inhibidor 
reversible de la monoamina oxidasa 
(MAO-A). Tot i que queda molt camí 
per recórrer, tenint en compte els 
resultats dels seus experiments 
amb la planta, “s’intueix un possible 
tractament per a aquesta malaltia 
degenerativa”.

tor Riba. Hi ha fàrmacs que estan contra-
indicats si es combinen amb ayahuasca: 

“L’ús simultani d’inhibidors de la recap-
tació de la serotonina i 
ayahuasca pot contribuir a 
un desenllaç letal”, afegeix 
Evelyn Doering Xavier Da 
Silveira –psicòloga clínica 
i investigadora– en una en-
trevista publicada al llibre 
Ayahuasca i Salud. És a dir, 
els fàrmacs antidepressius 
o ansiolítics són incompa-
tibles amb l’ayahuasca. Al 
centre Takiwasi, durant 
el tractament a drogode-
pendents, només utilitzen 
medicaments al·lopàtics 
en cas d’urgència i en cap 
cas psicofàrmacs.

“No es pot descartar que 
persones amb trastorns 
cardiovasculars o metabòlics puguin patir 
reaccions adverses”, afegeix Riba. Segons 
ell, el risc més elevat és psicològic. S’han 
donat episodis d’ansietat, desorientació i 

reaccions psicòtiques “perllongades més 
enllà dels efectes aguts i que han hagut de 
ser tractades amb fàrmacs”. A més, els 

usos lúdics no hi tenen 
cabuda: “Moltes perso-
nes acudeixen a sessions 
d’ayahuasca per curiositat, 
simplement per tenir una 
nova experiència exòtica, 
i queden impactades pel 
que han viscut, a vegades 
de manera desagradable”, 
matisa el doctor. “Els re-
sultats després d’una ex-
periència amb ayahuasca 
no destaquen per ser tan-
gibles ni superficials, sinó 
que actuen en la nostra 
meitat espiritual i emoci-
onal”, conclou.

E n  a q u e s t  s e n t i t , 
Jacques Mabit, funda-

dor de Takiwasi, destaca: “La vivèn-
cia espiritual és la que transcendeix la 
lògica racional habitual. I per això cal 
experimentar-la”.�

/ CARLOS SUÁREZ

Xaman peruà re-
colzat en una liana 
de Banisteriopsis 
caapi. Extret de 
la publicació: 
‘Ayahuasca, Iquitos 
y monstruo voraz’
/ CARLOS SUÁREZ
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POLÍTIQUES AMB
PEUS DE FANG

El fenomen del ‘Niño Costero’ ha posat en evidència 
la mala gestió pública del risc de desastres i el pèssim 

ordenament territorial al Perú i Colòmbia

Ibis Liulla | @iliulla
Lima

Una dona lluita per la seva vida enmig d’un riu 
de llot i residus al Perú. Un devessall de pedres 
i fang sepulta cases i vides a Colòmbia. Aquestes 

han estat les imatges del desastre ocorregut durant les 
últimes setmanes a l’Amèrica Llatina. Un desastre que 
no és natural. Els esdeveniments meteorològics topen 
amb sistemes socials i polítics que estableixen les con-
dicions de risc i vulnerabilitat que deriven en aquestes 
tragèdies. Sigui per acció o per omissió, hi ha respon-
sabilitat política, social i ambiental rere les catàstrofes.

Una gestió que fa aigües al Perú
“Quan el riu sona és perquè porta pedres”, diu un refrany 
molt popular al Perú. Per usar la mateixa al·legoria, al 
país, els rius van sonar, van arribar carregats de pedres 
i ho van destrossar tot al seu pas tot cercant el traçat 
de les seves lleres, ocupades per habitatges i comerços.

Els primers mesos de l’any, les intenses pluges gene-
rades pel fenomen anomenat Niño Costero van deixar 
11 de les 25 regions del Perú en situació d’emergència; 
la franja costanera nord i Lima Metropolitana van ser 
les àrees més afectades.

Segons el darrer informe del Centre d’Operacions 
d’Emergència Nacional peruà, del 9 d’abril, els efectes del 
Niño Costero han deixat 106 víctimes mortals, 163.473 per-
sones damnificades –gent que ho ha perdut tot– i 991.700 
persones afectades –amb danys menors. Des del mes de 
gener, 215.691 habitatges han quedat danyats.

Les greus seqüeles del fenomen evidencien la desídia 
del govern davant l’ocupació de les lleres dels rius i el 
creixement desordenat de les ciutats, la pèssima gestió 
del desenvolupament local i el mal ús del pressupost 
en accions de prevenció de desastres.

Creixement sense prevenció
Chosica és un districte situat a dues hores del centre 
de Lima, de cases baixes assentades en turons i congos-
tos, on també hi ha centres recreatius i zones agrícoles. 
Moltes de les famílies que hi habiten van ocupar els 
congostos i, mitjançant l’autoconstrucció, van aixecar 
desenes de cases en zones d’alt risc. En temps de plu-
ges intenses, es forma llot als turons, que cau congost 
avall i arrasa tot el que troba al seu pas.

Malgrat ser una zona que ha patit al·luvions repeti-
dament, l’alcalde de Chosica –que ocupa el càrrec des 
de fa vint anys– no ha desenvolupat plans de gestió de 
l’ordenament urbà ni accions de prevenció en coordi-
nació amb la població.

Les seqüeles del 
fenomen del ‘Niño 

Costero’ evidencien 
la desídia del govern 
davant l’ocupació de 

les lleres dels rius  
  

Hi ha indicis de 
poca transparència 

i eficiència en la 
despesa pública 

per a la prevenció 
de desastres

El Perú

Colòmbia

Per al president de l’ONG Centre d’Estudis i 
Prevenció de Desastres (PREDES), Gilberto Romero, 
el tipus d’explotació del sòl i els recursos naturals i 
el creixement de les ciutats no estan responent a una 
planificació de desenvolupament urbà, sinó a les de-
cisions de la població pobra que necessita un habi-
tatge: “La gent s’organitza i pren els terrenys. Moltes 
d’aquestes ocupacions fins i tot giren al voltant de 
determinades promeses i enganys per promoure in-
vasions i fer negoci”, assegura.

El capital immobiliari –explica Romero– també ha 
fet la seva contribució al desordre de les ciutats, en 
la mesura que adquireix determinades zones situa-
des als congostos per convertir-les en urbanitzacions 
i zones residencials. D’aquesta manera, el represen-
tant de PREDES remarca la necessitat de comptar 
amb sistemes de monitoratge i alerta prèvia davant 
aquests esdeveniments; a més d’una canalització ade-
quada de la informació per poder difondre-la entre 
la població i dur a terme evacuacions planificades, 

“no espontànies i caòtiques com les que hi ha hagut 
recentment”, subratlla.

Corrupció i poca transparència
Sumats a la manca de planificació o d’enfortiment de les 
capacitats dels governs locals i regionals, hi ha indicis 
de poca transparència i eficiència en la despesa públi-
ca per a la prevenció de desastres: denúncies d’obres 
no adequades, sobrecostos o la transferència de par-
tides destinades a prevenció de desastres a obres no 
relacionades amb aquest objectiu. “En molts casos, se 
salten els procediments i es fa d’una manera que té un 
component de corrupció o de pacte”, indica Romero.

A Lima Metropolitana, a vint minuts del centre, un 
pont del riu Rimac es va enfonsar a causa de la seva 
construcció precària. En altres zones, el riu es va des-
bordar i les aigües van arribar sota el Palau de Govern. 
Les obres de prevenció destacaven per la seva absència. 
D’un pressupost de 61,2 milions de soles (uns 17,5 mi-
lions d’euros) per a accions de prevenció de desastres, 
només se’n van executar 2,9 (uns 835.000 euros). Així 
doncs, no es van dur a terme inversions en prevenció 
com el desbrossament i la neteja de la llera del riu Rimac, 
malgrat les alertes que hi havia sobre l’intens fenomen 
del Niño des de 2016.

A més, la gestió del risc de desastre no ha aparegut a 
l’agenda de gaires governs locals ni nacionals, tot i que 
compten amb instruments legals i pressupost destinats 
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Una esllavissada va 
arrasar un poble de 
Colòmbia l’1 d’abril i 
va causar 320 morts 
i danys a 4.500 
famílies  
  
Al Perú, el mal 
ús de la inversió 
pública i el perill dels 
assentaments s’han 
fet palesos als ulls 
de la ciutadania

Inundacions 
al municipi de 
La Tinguiña, al 
Perú

a aquest fi. En canvi, avui, la reconstrucció i la creació 
d’entitats ad hoc marquen la pauta, pels rèdits polítics 
que donen les obres postdesastre.

Colòmbia: talant la seguretat
A Colòmbia, l’1 d’abril passat, una esllavissada va arra-
sar el poble de Mocoa, capital del departament de 
Putumayo. Va ser fruit del desbordament dels rius 
Mocoa, Sangoyaco i Mulato després d’unes pluges in-
tenses. El balanç provisional, segons la Unitat per a la 
Gestió de Riscos i Desastres, va ser de 320 persones 
mortes, 332 ferides i 4.500 famílies damnificades.

Per a l’expert colombià en gestió del risc Gustavo 
Wilches-Chaux, aquest desastre és el resultat d’una sè-
rie de factors acumulats històricament. “Hi ha hagut un 
ús inadequat de les terres, s’han arrasat boscos, hi ha 
ramaderia extensiva i un procés de poblament de les 
lleres dels rius”, afirma. Segons l’Institut d’Hidrologia, 
Meteorologia i Estudis Ambientals de Colòmbia (IDEAM), 
la desforestació causa la pèrdua de 56.000 hectàrees 
de bosc natural cada any. El departament de Putumayo 
és el cinquè en desforestació a Colòmbia.

A més de la desforestació, Wilches-Chaux considera 
que els factors de vulnerabilitat s’accentuen arran de 

“decisions o omissions humanes que condicionen l’ús del 
territori a la forma d’implementar el desenvolupament, 
les obres d’instal·lació d’infraestructures i les activitats 
humanes”. Segons aquest expert, la gestió ambiental i la 
gestió del risc han d’anar de la mà i han d’estar presents 
tant en l’agenda política com en l’agenda quotidiana de 
la població. Des de la seva perspectiva, cal considerar 
l’aigua com un subjecte de dret per tenir-la en compte 
durant el procés d’ordenament territorial i no sobreposar 
els interessos humans a les condicions dels ecosistemes. 

“Actualment, l’ordenament territorial funciona d’acord 
amb els interessos d’alguns grups, però no forma part de 
la cultura general i molt menys dels governants”, assevera.

En el cas de Mocoa, considera que també hi ha in-
fluït el conflicte armat, que ha provocat que moltes po-
blacions s’assentessin en zones d’alt risc. Mocoa és un 
municipi amb un índex alt de població desplaçada per 
la violència. “Els avenços del procés de pau s’han de 
traduir en habitatges adequats i assentats en zones se-
gures per a milers de famílies”, afegeix Wilches-Chaux.

Durant les darreres campanyes electorals, les proble-
màtiques sobre la gestió del risc de desastres i l’adaptació 
al canvi climàtic gairebé no van aparèixer als programes 
de govern dels candidats a càrrecs d’elecció popular a 

Colòmbia. “Si el vencedor no té al cap la gestió del risc 
i l’adaptació al canvi climàtic, aquests temes no for-
maran part del pla de desenvolupament del territori a 
càrrec seu”, remarca.

Planificació i diàleg
Tant al Perú com a Colòmbia i també en altres països, 
la planificació i l’ordenament territorial són claus per 
a la gestió del risc de desastres i la gestió ambiental. I 
el Niño Costero ho ha evidenciat. Al Perú, el mal ús de 
la inversió pública i la creació d’assentaments humans 
com a efecte del populisme dels governants s’han fet 
palesos als ulls de la ciutadania. A Colòmbia, Mocoa ha 
posat en evidència que el procés de pau requereix tenir 
en compte els altres riscos derivats del desplaçament de 
famílies refugiades als congostos i les lleres dels rius. Els 
desastres viscuts les darreres setmanes requereixen una 
intervenció política que vagi més enllà de la resposta i 
l’atenció a l’emergència o de la creació d’instàncies pa-
ral·leles per a la reconstrucció que debiliten la institucio-
nalitat i poden convertir-se en espais per a l’ús indegut 
de la despesa pública.�

El Niño Costero es dóna pel 
debilitament del corrent de Humboldt 
(amb origen a l’Antàrtida) provinent 
del sud del Perú i el consegüent 
avenç de les aigües càlides 
provinents del nord de l’Equador, des 
del golf de Guayaquil. El fenomen 
es va desencadenar a mitjan gener i 
es preveu que les pluges encara es 
poden perllongar. Si l’escalfament 
al Pacífic es manté, es podria 
tractar d’un indicador previ a un 
desenvolupament del fenomen del 
Niño a escala global, en una fase 
que acostuma a provocar estralls 
a més països de l’Amèrica del Sud, 
Indonèsia i Austràlia. L’arribada 
d’aigües càlides en superfície després 
del Nadal està documentada a la 
zona des de fa milers d’anys, però 
al llarg de les últimes dècades s’han 
disparat les puntes de temperatura 
màxima de l’oceà i s’ha ampliat la 
forquilla temporal durant la qual 
es manté el fenomen. L’aigua més 
calenta, de retruc, provoca una major 
evaporació i el desenvolupament 
de potents núvols de tempesta que 
impacten a les vessants occidentals 
de la serralada alpina, amb major 
incidència al Perú. 

Escalfament 
del Pacífic



MILITARS ESTRANGERS A 
MALI, UN RISC MÉS QUE 

UNA PROTECCIÓ
Metges sense fronteres (MSF) denuncia que l’ús de l’ajuda 

humanitària per part de les missions militars posa el personal 
de les ONG al punt de mira dels grups armats

Carlos Bajo Erro | @cbajo
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L’ONU, la Unió 
Europea i l’Estat 

francès mantenen 
tres missions militars 
amb 20.000 efectius 

sobre el terreny  
  

La responsable 
d’operacions d’MSF 

al país confessa que, 
per a la població, 

la situació està 
empitjorant

El 2012, l’enèsima revolta del poble tuareg a Mali, la 
quarta des de la independència del país, va obrir 
una bretxa en la precària construcció nacional ma-

liana. La crisi es va agreujar amb la irrupció armada de 
grups gihadistes al nord del país i va culminar amb un cop 
militar que va fer caure l’expresident Amadou Toumani 
Touré. En aquest context, grups gihadistes que en aquells 
moments estaven aliats amb els rebels tuaregs es van fer 
amb bona part del nord del país i fins i tot van conquerir 
la ciutat de Timbuctú durant un temps. Amb l’argument 
que el govern era incapaç de fer front als grups extremis-
tes, diverses missions militars internacionals es van posar 
en marxa, encapçalades per l’Estat francès.

Més de quatre anys després, encara hi ha tres missions 
en funcionament: la MINUSMA (missió de les Nacions 
Unides), amb 13.289 militars i 1.920 policies; l’EUTM 
(missió de la Unió Europea), amb prop de 600 efec-
tius, sobretot fent tasques d’entrenament, i l’operació 
Barkhane (missió del govern francès), que té desplegats 
4.000 efectius a cinc països de la zona, segons dades 
del Ministeri de Defensa de l’executiu capitanejat per 
François Hollande.

En realitat, la irrupció de les missions militars interna-
cionals a la part del país més castigada per la inestabilitat 
no ha aconseguit pacificar el terreny. Ben al contrari. 
Ivan Navarro, investigador de l’Escola de Cultura de Pau 
de la UAB i membre del think-tank Africaye, explica que 
tota l’arquitectura de les missions militars internacio-
nals “lluny d’aconseguir reduir la violència, ha generat 
l’efecte oposat, ha estès la inestabilitat a altres països de 
la regió i ha accentuat els atacs armats”. Navarro apunta 
que la presència d’aquestes tropes estrangeres ha ser-
vit, a més, com a catalitzador per a l’enfortiment dels 
grups gihadistes: “S’han fusionat diferents moviments 
armats, com demostra l’anunci, el 2 de març passat, de 
la unificació dels grups Ansar Dine, Al-Mourabitoune, 
Katibat Macina i AQMI, amb base a Mali, sota una nova 
formació autoanomenada Jamaât Nasr Al islam wa Al 
mouminin (Grup pel suport de l’islam i dels fidels), sota 
el lideratge de la figura del líder històric Iyad Ag Ghaly”.

Per la seva part, Xavier Puigserver, investigador del 
Grup d’Estudi de les Societats Africanes (GESA), afe-
geix un element determinant al caràcter de l’operació 
Barkhane. “La intervenció francesa a Mali el gener de 
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Mali

2013 –llavors encara sota la denominació d’Operació 
Serval– va ser una intervenció imperialista i de caràc-
ter paternalista”, l’objectiu de la qual era “protegir 
els interessos de les empreses gales que es dediquen 
a l’extracció de matèries primeres com ara l’urani al 
Sahel”. Investigador especialitzat en les revoltes tua-
reg, Puigserver explica que, per assolir aquest objectiu: 
“El primer pas va ser construir un relat que justifiqués 
la intervenció i, per això, es va convertir un conflicte 
intern, la revolta tuareg, en un conflicte internacional 
tenyit pel terrorisme gihadista, element que justificava 
una intervenció sense passar pel Consell de Seguretat 
de l’ONU”.

Instrumentalització de l’ajuda humanitària
Però les missions militars internacionals no només no 
estan contribuint a la pau, sinó que, a més, les seves pràc-
tiques controvertides estarien posant en risc la feina de 
les organitzacions humanitàries i el seu personal, segons 
denuncia l’informe Terrain risqué. Action humanitaire 
en péril au Mali, publicat recentment per Metges Sense 
Fronteres (MSF), que fa cinc anys que treballa a la zona. 
Els problemes fonamentals: les missions instrumenta-
litzen l’ajuda humanitària i generen confusió al voltant 
del rol de les ONG i les seves integrants.

Mari Carmen Viñoles, responsable d’operacions de 
MSF a Mali, fa una radiografia d’un context malià que, 
lluny dels missatges optimistes del govern, descriu com 
a volàtil i explosiu. D’una banda, hi ha la presència de 
nombrosos grups armats de diferents signes, que se su-
men a una elevada criminalitat associada a les rutes del 
contraban que travessen el Sahel i, més concretament, 
la zona nord de Mali; a la vegada, la conflictivitat entre 
comunitats ha augmentat els darrers temps.

De fet, la responsable d’operacions de MSF al país con-
fessa que, per a la població, la situació està empitjorant, 
també a nivell sanitari: “Són zones propenses a les epi-
dèmies, com ara la meningitis o el xarampió, amb una 
mortalitat infantil elevada per malalties com les diarrees i 
amb un accés difícil a les poblacions per la dispersió”. Tot 
plegat ha generat una “crisi crònica aguditzada”, segons 
la diagnosi de Viñoles. I en un context tan complex, les 
missions militars internacionals donen el cop de gràcia.

Per a les missions militars internacionals, que no 
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Tropes de les 
Nacions Unides 
patrullen a 
Gao, 1.200 
km al nord de 
Bamako 
/ MARCO 
DORMINO
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compten precisament amb la simpatia generalitzada 
de les poblacions locals i que són percebudes com a 
forces d’ocupació, l’ajuda humanitària només és una 
eina dins la seva estratègia d’implantació al territori. 
La distribució de medicaments, la subvenció de pro-
jectes de cooperació, la construcció d’infraestructures 
elèctriques o, fins i tot, les consultes mèdiques que ofe-
reixen els militars a la població només són una manera 
de guanyar-se la seva confiança i reduir el sentiment 
d’hostilitat.

L’efecte que generen, en canvi, és confusió entre la 
població i els grups armats en relació amb l’ajuda hu-
manitària. Com senyala MSF, les missions militars no 
responen als principis humanitaris d’imparcialitat, neu-
tralitat i independència i “les accions dels militars estan 
provocant que l’ajuda humanitària es percebi com a part 
de l’agenda de suport al govern i, per tant, s’identifiqui 
amb una de les parts del conflicte”, adverteix Viñoles.

En un context de guerra com el malià, això posa el 
personal humanitari al punt de mira dels grups com-
batents. També a través de pràctiques concretes: “En 
algunes missions, els militars estan usant vehicles no 
identificats, que es poden confondre amb els que uti-
litzen les ONG”, que esdevenen un possible objectiu 
d’atacs, alerta Mari Carmen Viñoles.

L’ONG ha interpel·lat la cúpula de les missions mili-
tars per demanar un canvi d’estratègia en aquest àm-
bit. Viñoles assegura que, mentre els responsables de 

l’operació de l’exèrcit francès no han mostrat voluntat 
de col·laborar, MINUSMA ha reconegut que revisarà les 
seves actuacions. Ambdues missions neguen pràctiques 
com l’ús de vehicles no identificats.

Tanmateix, no es tracta d’una estratègia nova, sinó 
que ha estat una pràctica habitual en contextos com 
l’Afganistan o la República Democràtica del Congo. De 
fet, Viñolas afirma que la instrumentalització de l’ajuda 
és una estratègia bàsica de totes les missions d’interpo-
sició de les Nacions Unides.

L’experiència d’aquesta entitat porta a una paradoxa 
aparent. “A Mali, la utilització d’escortes militars és un 
risc i no una protecció”, afirma la responsable d’ope-
racions d’MSF. I assegura que és la seguretat privada 
la que permet que els treballadors i les treballadores 
humanitàries arribin als llocs on es viuen situacions 
més complexes.

En aquestes circumstàncies, la denúncia d’MSF 
es completa amb una exigència: que s’estableixi una 
distinció clara entre les accions militars i polítiques 
i les accions humanitàries. “Les ONG no haurien de 
participar en projectes humanitaris i de desenvolupa-
ment que implementin les missions militars”, demana 
Viñoles. D’una banda, la solució més immediata da-
vant aquest increment del risc passa perquè les ONG 
es desvinculin d’aquests projectes i, al mateix temps, 
els actors militars no desenvolupin aquests projectes 
a llocs on ja hi hagi ONG.�

Tot i que l’organització no s’hi refereix 
explícitament, és inevitable pensar en 
els atacs que ha patit MSF en altres 
missions: el bombardeig d’un hospital 
gestionat per l’ONG al Iemen l’agost 
de 2016 va deixar onze persones mor-
tes. També a l’Afganistan, l’octubre de 
2015, un bombardeig estatunidenc 
va matar dotze treballadores i deu 
pacients. Els atacs a treballadores en 
altres circumstàncies, com els patits a 
la República Centreafricana o al Sud-
an del Sud, van portar MSF a llançar 
la campanya #NotATarget (No som un 
objectiu). Antecedents que pesen.

#NotATarget
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L’anàlisi de Marc Saurina | @marc_saurina

L’intent de cop 
d’estat del 15 de 

juliol de 2016 
ha portat a una 

purga de tot 
pensament crític 

ERDOGAN ACONSEGUEIX LA 
SEVA NOVA TURQUIA 

 
La victòria del ‘sí’ al referèndum dóna grans poders al president, però 

evidencia un país dividit i tocat per la repressió

Turquia va votar sí. En el referèn-
dum constitucional celebrat el 16 
d’abril passat, un 51,4% de l’elec-

torat va decidir abandonar el sistema 
parlamentari. El president serà cap de 
l’Estat, cap del govern i secretari gene-
ral del seu partit alhora. El significat 
d’aquest canvi, tanmateix, va molt més 
enllà i suposa la consumació i la finalitza-
ció d’un projecte iniciat per l’AKP i el seu 
líder, Recep Tayyip Erdogan, l’any 2002 
i accelerat els darrers anys. Turquia ja 
és la nova Turquia.

Després d’aconseguir la fita d’allibe-
rar-se de la repressió ideològica de l’Estat 
kemalista, el nou model ha acabat assimi-
lant i reproduint les mateixes tàctiques 
antidemocràtiques del precedent. Els di-
es en què el país i la seva gestió eren un 
exemple a seguir a tot el món islàmic i 
les postures contràries a l’adhesió turca 
dins d’Europa no tenien pes han quedat 
enrere. Avui, a Turquia, li queda la gent 
refugiada per mantenir quelcom similar 
a la legitimitat dins d’Europa, gràcies a 
un acord que avergonyeix ambdues parts. 
En termes econòmics, la convergència 
entre la UE i Turquia mai no s’ha aturat, 
però, a nivell polític, Turquia s’allunya 
cada vegada més d’Occident sense te-
nir cap Orient on adreçar-se. L’obsessió 
del president Erdogan d’ocupar el lloc 
d’Atatürk està portant el país a l’aïllament 
internacional i, de manera cada cop més 
perillosa, a la divisió, real ja, de la societat 
en dos blocs, un al voltant d’ell mateix i 
un altre, més heterogeni però cada cop 
més unit, en contra seva.

El referèndum es va celebrar després 
de nou mesos ininterromputs d’estat 
d’excepció, sense la normalitat demo-
cràtica que requeria una decisió com 
aquesta. Per trobar un precedent, cal-
dria anar al 1982, quan es va votar la 
Constitució actual mentre el país estava 
en mans dels militars. L’estat d’excepció 
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sota el qual han viscut les zones kurdes 
durant dècades ja és part del dia a dia de 
tot Turquia. L’intent de cop d’estat del 15 
de juliol de 2016 ha portat a una purga 
de tot pensament crític. Com a princi-
pals damnificades, trobem les persones 
membres i simpatitzants del moviment 
Hizmet, liderat per Fethullah Gülen i aliat 
del govern fins ben entrat l’any 2013; la 
política democràtica kurda, i, en tercer 
lloc, els grups d’esquerres i altres sectors 
que s’han distanciat del projecte d’Erdo-
gan per la deriva autoritària i la pèrdua 
de la pluralitat que clamava defensar en 
el passat. El procés, a més, s’ha produ-
ït envoltat d’una arbitrarietat excessiva, 
ja que els acomiadaments i les detenci-
ons en molts casos han estat preventi-
ves, fet que ha generat sensació de caos 
i inseguretat.

Campanya decantada cap al ‘sí’
A més, la campanya, segons ha denunciat 
l’oposició i l’OSCE, s’ha desenvolupat en 
una situació de desigualtat aclaparado-
ra. Els recursos estatals han omplert les 
ciutats de cartells defensant el sí. Un es-
tudi elaborat per Iniciativa d’Unió per a 
la Democràcia –una organització formada 
per càrrecs polítics i gent activista i del 
món de l’acadèmia– demostra la parciali-
tat de la informació oferta als mitjans. De 
l’1 al 20 de març, recull l’estudi, es dedica-
ren 485 hores al sí en els debats de tertú-
lia política dels principals disset canals de 

televisió –només un d’ells públic–, mentre 
que el no va aparèixer tan sols durant 45,5 
hores. No es va convidar cap representant 
del partit prokurd HPD a cap debat.

Però, aquest cop, la victòria d’Erdo-
gan, malgrat els recursos abocats, ha es-
tat diferent. Un sector del seu electorat 
i del de l’ultranacionalista MHP, també 
defensor del sí, han optat pel no. Istanbul 
i Ankara han donat l’esquena al president 
per primera vegada. Això sí, a l’interior 
i a la mar Negra, continuen mostrant la 
mateixa adoració per Erdogan. Per tant, 
és la classe mitjana i conservadora de les 
ciutats la que sembla distanciar-se del pro-
jecte de l’AKP, fet que pot ser clau de cara 
al futur. La victòria mínima del sí s’ha pro-
duït gràcies al vot estranger, mediatitzat 
tant a Europa com a Turquia, i al vot kurd. 
Sorprenentment, el percentatge de vots 
kurds a favor d’Erdogan ha estat molt més 
alt del que es preveia. De fet, les denúncies 
d’irregularitats, sobretot per paperetes de 
vot sense segell que s’han donat per vàli-
des en contra del que dicta el reglament, 
s’han concentrat a les zones kurdes.

Ara per ara, l’estat d’excepció s’ha 
prorrogat tres mesos i s’han produït 
més detencions. Erdogan podrà dissol-
dre el parlament quan vulgui i nomenar 
ministres, vicepresidents i alts càrrecs 
d’organismes públics. Jutjar-lo serà un 
procés gairebé impossible. El tema de 
la reinstauració de la pena de mort sortirà 
a debat, probablement, els propers me-
sos. Tot plegat incrementarà l’aïllament 
de Turquia, que buscarà noves aliances 
econòmiques i polítiques amb diferents 
països, més fràgils i que podran canviar 
en funció dels esdeveniments.

Com sempre, la més perjudicada serà 
la societat de Turquia –turca, kurda, aleví 
i àrab–, ja que conflictes externs com el de 
Síria o la crisi humanitària de les refugia-
des continuaran legitimant el govern d’un 
Erdogan amb poders il·limitats.�



Límits contemporanis de 
l’art en l’espai públic

Les polèmiques per la instal·lació artística ‘Foc de Llar’ al Fossar 
de les Moreres o l’exposició ‘Franco, Victòria, República. Impunitat 

i espai urbà’ al Born de Barcelona revifen el debat sobre la 
‘sacralització’ d’alguns carrers, places i edificis singulars
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Estàtua de Franco a l’exte-
rior del Born / JORGE LIZANA 

(FOTOMOVIMIENTO)

Des de La Font de Marcel Duchamp fins a la Merda d’artista de Piero 
Manzoni, l’art contemporani sempre ha estat blanc de crítiques 
pel seu caràcter trencador en molts sentits. Els esdeveniments 

històrics del segle XX i el desenvolupament tecnològic i econòmic han 
anat acompanyats d’unes pràctiques artístiques transgressores que, amb 
la idea de reflectir les noves èpoques, han traspassat molts dels límits 
preestablerts. Un exemple són les barreres físiques: l’art ha sortit dels 
museus i dels espais privats i ha irromput i ocupat l’espai públic; un es-
cenari que ha de compartir amb altres elements que porten associats 
significats i simbolitzacions pròpies configurades pel context històric 
i l’imaginari col·lectiu de la societat. Aquest contacte ha fet sorgir pre-
guntes: l’art pot ocupar tots els espais que desitgi? Té dret, en nom de 
la llibertat d’expressió, d’apropiar-se del paisatge urbà?

L’11 de febrer passat, aquest debat va esclatar al Fossar de les 
Moreres. Com cada any, el Festival Llum BCN va organitzar un seguit 
d’exposicions relacionades amb la il·luminació i les noves tecnologies 
entre el 10 i el 12 de febrer. Les intervencions s’acostumen a fer en patis 
històrics, que normalment estan tancats a la ciutadania i, aprofitant 
que es fa el festival, es donen a conèixer. Tot i això, també hi participen 
espais públics simbòlics com el Fossar, on es diu que hi ha enterrada 
la gent morta durant el setge de Barcelona de 1714.

Foc de llar, la creació de l’alumnat de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona, va ser la intervenció col·locada en aquest últim indret a 
proposta de la comissió del festival. L’obra artística jugava amb l’objec-
te del carro de supermercat i l’element del foc per simbolitzar el caliu 
associat a aquest últim i exemplificar el procés de gentrificació que 
està experimentant el barri del Born. “Ens va semblar un lloc adient 
per col·locar la intervenció, ja que entroncava molt bé amb la idea 
dels desposseïts, els qui ho perden tot”, afirma Núria Gual, professora 
coordinadora del projecte, juntament amb el docent Miquel Planas.

Dos dies després d’estrenar la intervenció, un seguit de veus 
van fer arribar la seva disconformitat amb l’obra a l’Ajuntament de 
Barcelona, ja que consideraven que l’estètica de la performance era 
incompatible amb la significació de l’espai del Fossar. Les crítiques 
es van difondre a través de Twitter i, arran del ressò que van tenir, 
l’Ajuntament de Barcelona va decidir retirar l’obra per evitar una 
confrontació més gran.

Gual i Planas coincideixen que existeix una voluntat de posseir 
certs espais públics mitjançant tècniques com la sacralització, però no 
veuen possible institucionalitzar-los per decret. “Qui defineix què és 
sagrat i què no ho és? Al Fossar, s’hi pot jugar a pilota, s’hi han penjat 
pancartes publicitàries... Quins són els límits?”, es pregunta Gual.



El Fossar de les Moreres 
no es considera un espai 
patrimonial. En canvi, és 
un espai “evidentment 
simbòlic”, segons la doctora 
en geografia Rosa Cerarols
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Instal·lació artística 
‘Foc de llar’ al Fossar 
de les Moreres

Avui en dia, el Fossar no es considera un espai patrimonial ni té 
cap condició especial associada més que la de ser un espai amb tipo-
logia de plaça pública. Això implica que no gaudeixi d’una legislació 
de preservació com la que pot tenir el Parc Güell.

En canvi, és un espai “evidentment simbòlic”, segons la doctora 
en Geografia Rosa Cerarols. “Encara que no tingui un reconeixement 
oficial, tothom sap els valors que representa. Una altra cosa és que els 
comparteixis més o menys”. Així doncs, és un espai dotat de significat 
en si mateix i exerceix la seva influència com a tal per un determinat 
col·lectiu social. Per tant, la performance es podria interpretar com 
una banalització de l’espai.

No és l’únic cas en què l’espai públic entra en conflicte amb el món 
artístic. El mes d’octubre passat, el Centre de Cultura i Memòria del 
Born va acollir l’exposició Franco, Victòria, República. Impunitat i espai 
urbà, que pretenia reflexionar sobre el tractament que havien rebut 
certes obres franquistes a l’espai urbà de la Ciutat Comtal. La col·lo-
cació d’una estàtua eqüestre del dictador Francisco Franco a l’entra-
da del Mercat del Born va propiciar un seguit de protestes. En aquest 
cas, el conflicte no va venir per la sacralització de l’espai on es trobava 
ubicada l’exposició, sinó pel seu simbolisme, que es va imposar per 
sobre del missatge de l’obra.

Des de la perspectiva artística, els fets ocorreguts al Fossar de les 
Moreres i el Centre de Cultura i Memòria del Born es poden enten-
dre com una censura de la llibertat d’expressió artística. Cal tenir en 
compte que, en tots dos casos, eren propostes artístiques efímeres, 
que havien de tenir el seu impacte i, després, desaparèixer.

Un art capitalitzat

En aquest punt, sorgeix un nou debat molt relacionat amb el plan-
tejament anterior: la incomprensió de l’art contemporani. Segons 
Gual, existeix un problema bàsic de formació: “No serveix només el 
‘m’agrada o no m’agrada’. La cultura requereix un esforç que ha de 
venir de l’individu i ens trobem davant d’un problema d’analfabetis-
me visual molt greu”.

L’any 2009, l’artista Muma Soler va idear la intervenció Encenguem 
la mar, que va omplir el barri de la Ribera de Ciutat Vella amb un mi-
ler d’espelmes. L’obra pretenia ser una crida a la solidaritat amb els 
col·lectius desfavorits nouvinguts a Barcelona i era una aposta artís-
tica que ja s’havia vist a altres països europeus com França o Suïssa. 
En aquella ocasió, el Fossar de les Moreres també va ser un escenari 
partícip de la iniciativa.

Enguany, l’exposició Foc de llar partia d’una crítica semblant. El 
foc pretenia simbolitzar el caliu de la llar i l’esperança enmig de la 
misèria, en contraposició a l’imaginari implícit associat a la figura del 
carro de supermercat, vinculat al consumisme i, alhora, producte del 
capitalisme. Malgrat les similituds temàtiques, la proposta no va ser 
tan ben acceptada com la de Soler. “Era un espectacle molt diferent 
del nostre estèticament. Tot i ser el mateix escenari, era un photocall 
perfecte per fotografiar-se i dir que havies estat allà. No era un fons 
difícil de pair visualment”, explica Gual.

Durant els últims anys, però, han augmentat les veus que senya-
len que el problema no rau tant en la incomprensió visual com en 
l’estandardització d’un art capitalitzat. La crítica mexicana Avelina 
Lésper denuncia que l’art ha passat a formar part del sistema econò-
mic perquè està al servei d’un mercat fluctuant que li atorga valors 
artificials. Es tracta d’un art subvencionat pels estats que, lluny de ser 
lliure i independent, viu de les institucions i les especulacions i que 
no es deu a la gent, sinó a uns interessos comercials privats. En aquest 
sentit, la sensibilització estètica individual ha estat rellevada pel valor 
del mercat. El gust ve guiat pel preu i la quantitat econòmica preval 
davant la qualitat artística.

Actualment, el capitalisme ha segrestat la cultura i el coneixement 
a les societats occidentals, que es troben davant l’anomenada supe-
ració de l’art, ja que aquest ha passat de ser entès com una creació 
patrimonial a ser una explotació patrimonial. S’ha apropiat dels va-
lors artístics d’èpoques anteriors, però els ha posat al servei d’una 
economia de mercat.

Banalització dels significats

Aquesta intrusió del capitalisme no només ha suposat la banalit-
zació de l’art, sinó també dels espais que l’acullen i de la significació 
que incorporen. L’intent del capitalisme de reduir-ho tot al concep-
te de mercaderia ha fet que l’espai públic esdevingui susceptible de 



La doctora en Belles Arts 
Núria Ricart diu que el debat 
gira al voltant de la definició 
d’espai públic, quins debats 
hi tenen lloc i quins espais no 
permeten el debat
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ser convertit en un producte o un simple recurs econòmic, ha estat 
desproveït del seu significat i de la seva història. Per tant, estem da-
vant un sistema capitalista que no admet la memòria, ja que sempre 
busca el benefici.

Tanmateix i paradoxalment, amb la voluntat de donar un valor 
material als objectes artístics, la filosofia capitalista també ha propi-
ciat la conservació de moltes obres de cara a les generacions futures. 
“El capitalisme no admet la memòria, però l’ésser humà sí; és un dels 
pocs drets que encara té l’individu”, explica la pintora Eva Bosch.

La llibertat d’expressió i la preservació històrica estan renyides? 
Segons Bosch, la llibertat d’expressió és essencial, però s’han de res-
pectar els sentiments de la gent envers espais públics que contenen 
simbolismes profunds. No obstant això, reconèixer aquesta percep-
ció personal no ha d’impedir aprofitar les oportunitats que ofereix el 
lloc, com a espai obert que és. D’altra banda, la doctora en Belles Arts 
Núria Ricart remarca que el debat actual gira al voltant de la definició 
de què és un espai públic, quins debats hi tenen lloc i a quins espais 
públics ja no es permeten aquests debats perquè han estat apropiats. 
“És important saber que, a l’espai públic, hi poden haver conflictes de 
legitimitats perquè, si no, estaríem en una dictadura on tot el que es 
pot fer estaria molt clar”. Per a Ricart, no es tracta tant de definir els 
límits de l’art com d’analitzar la manera que té la societat d’interpre-
tar aquests elements artístics disruptius i el debat que generen. En la 
mateixa línia, Núria Gual remarca el perill de museïtzar l’espai públic: 
“Si no es pot especular amb l’espai i no es poden cometre equivoca-
cions o fer propostes de cara al futur, quina ciutat tindrem? Una pels 
turistes? No podem deixar que es converteixi en un museu; quan ho 
fem, la ciutat morirà”.�



Casa
Crònica d’una nit berlinesa 

Vam anar al 
Rosis, una 
discoteca 
ubicada a 
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ciutat que 
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quedava a la 
zona soviètica 

del mur
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Júlia Bacardit | @JuliaBacardit

Aquest dissabte al vespre, era a Berlín amb l’Elif i la Lydie. 
Ens vam conèixer a Amsterdam d’Erasmus i ens hem 
reunit en un apartament que hem llogat uns dies prop 
d’Alexanderplatz. L’Elif és turca i acumula beques per 
estudiar eternament a Europa i fugir d’Erdogan, que 

acaba de prohibir la Viquipèdia i els programes televisius per tro-
bar parella. La Lydie és francesa africana, amb una branca a Benín 
i l’altra a Martinica, el Carib crioll de la seva mare i últim reducte 
de les colònies franceses. L’Elif estudia cultura nord-americana a 
Leipzig i la Lydie és advocada a París, però aspira a treballar contra 
la corrupció a l’oest de l’Àfrica. Si allà no troba feina, sempre pot 
venir aquí a ajudar-nos. A mitjanit, vam anar al Rosis, una discoteca 
ubicada a la part de la ciutat que vint i tants anys enrere quedava a 
la zona soviètica del mur.

De camí al Rosis, ens vam confondre d’estació diverses vegades, vam 
pujar a un tren i vam preguntar com arribar a l’Ostkreuz a un grup de 
joves, també turistes i que tampoc no sabien on anaven. Les llums de 
la nit berlinesa corrien a la velocitat de la finestra de l’S-Bahn. Jo em 
queixava del turisme a Barcelona i dels nòrdics instal·lats al Born, el 
Gòtic, Gràcia, el Poble-sec i el Poblenou: tenen ganes de gresca i els 
diners dels seus pares a la butxaca i això ha encarit els preus dels llo-
guers a nivells estratosfèrics per sempre. “La teva crítica em recorda 
massa els discursos nacionalistes i nostàlgics que assolen Europa”, diu 
l’Elif –i sé que es refereix al Brexit, a Le Pen i a la pallissa que va rebre 
l’antifeixista àrab Hassem a mans dels seguidors del Front Nacional a 
Marsella. Vaig intentar explicar-li i explicar-me la diferència entre els 
que emigren per treballar i els que paguen pisos a la Ciutat Comtal als 
preus que escullen els propietaris barcelonins, com més alts millor. 
La Lydie va murmurar: “A París, ja ni parlem del turisme”... I, sense 
adonar-nos-en, vam baixar una parada abans d’Ostkreuz.

El Rosis té un pati il·luminat prop de les vies, una taula de ping-pong 
i sales de llum tènue pels fumadors amants de la conversa. Mentre 
l’Elif i la Lydie guanyaven uns alemanys al ping-pong, vaig conèixer en 
Sunday, de Nigèria, i l’Artam, d’Ucraïna. Els dos són desenvolupadors 
de software en una empresa de publicitat i fumaven una cigarreta in-
dustrial rere l’altra. Es barallaven per qui dels dos parla millor l’alemany, 
però cap dels dos no semblava saber-ne gaire. Fa anys, en Sunday va 
dir al seu pare que no volia dir-se Diumenge, que aquest no és nom 
d’africà. Des de llavors, la família li diu Olakinke, el seu segon nom. 
L’Artam es va instal·lar a Berlín perquè sentia que, a Ucraïna, cobrava 
massa. “Els meus clients nord-americans em pagaven molt menys del 
que paguen als treballadors d’allà, però el meu sou era més alt que el 

malalletra
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dels professors a Ucraïna. No és que sigui socialista, però em sentia 
culpable”. Les meves amigues criden victòria al ping-pong. “La gue-
rra a Ucraïna? Sí, continua morint gent, encara que oficialment no hi 
hagi estat de guerra. Hi ha estat antiturístic, però, si t’agrada el risc i 
pagues, et deixaran entrar. Ucraïna és corrupta”.

Entrem dins una sala del Rosis. La Sabrina és una croata de Split 
de vint anys que seu al meu costat i ha vingut a Berlín per estudiar; 
encara no sap si es decantarà per estudiar arquitectura o física. La 
música tecno sona lluny, gairebé esmorteïda. “Els croats milionaris 
que aparquen els iots al port de Split es van fer rics amb l’oli d’oliva. 
A Croàcia, tot gira al voltant de l’oli d’oliva”. Mentre la sento, recordo 
un passatge de Las venas abiertas de América latina que ens va llegar 
Eduardo Galeano, la part en què explica com, arran de la conquesta, 
els monocultius de sucre i de cacau van ofegar l’economia i les terres 
brasileres, cubanes i veneçolanes, esclaus i aborígens inclosos. “Física 
i arquitectura van lligades, però començaré per arquitectura. El que 
més m’interessa és l’arquitectura del cosmos”. En Sunday paga una 
ronda de Jägermeister. Diu que, arran del temps que va estudiar i 
viure al Marroc i Alemanya, ha oblidat el ioruba, la seva llengua ma-
terna; però, quan la Lydie li explica que el seu cognom és Laleye, en 
Sunday la corregeix i ens explica que, en realita,t ha de ser Olaleye, 
que en ioruba significa “riquesa i virtut”. En Sunday riu i peta els dits 
d’alegria, tot cridant: “No he oblidat la meva llengua materna!!”. I la 
Lydie li pregunta paraules perquè només ha sentit el ioruba l’any que 
va visitar la família de Benín i les vegades que ha sentit el seu pare 
parlant amb els cosins per telèfon. L’Elif calla i escolta; té la pell clara 
i els ulls clars dels musulmans tàtars que van emigrar segles enrere de 
Rússia a Turquia, però, mentre bevíem vi a l’apartament d’Alexander-
platz, abans d’arribar al Rosis, ens ha dit que ella no se sentia blanca. 
En Sunday escura el jager: “Quan algú em diu ‘Vés-te’n a casa teva’, 
penso en Marràqueix, no penso en Lagos”.

L’Artam se m’apropa a l’orella i em fa notar que, fum enllà, en un 
extrem de la sala on som, hi ha un forn i uns fogons polsegosos, com 
si abans d’haver estat un club nocturn el Rosis hagués estat una casa. 
El parell d’alemanys que han perdut al ping-pong s’asseuen a prop de 
l’Elif i esperen que els donem conversa. Ells també són forasters, vé-
nen d’un poblet de la mar Bàltica i treballen a Berlín de comptables. 
No sabem gaire què dir-los perquè el seu anglès és coix i el nostre ale-
many no camina. La nit s’acaba i l’Artam s’ha esfumat per sempre. En 
Sunday seu, absort, amb la mirada fixada a la taula plena d’ampolles, 
gots de jager, cendra i restes de palets de galeta salada. Va begut i no 
tinc temps de dir-li adéu que ja ha marxat cap a casa.�



Mirant cap al sud  
per trobar el nord

Portar al paper la tra-
jectòria de qualsevol 

grup armat no és una tas-
ca senzilla, sobretot si el 
país d’origen d’aquest 
grup es troba a milers de 
quilòmetres del teu. Això 
és el que pretén Vicent 
Galiana en Tupamaros. 
Del fusell al parlament 
(1966-2016), editat per 
Tigre de Paper i prolo-
gat per Lucía Topolansky. 
Conscient d’aquesta com-
plexitat, l’autor ens plan-
teja una anàlisi de la his-
tòria d’aquesta organitza-
ció uruguaiana, la petjada 
de la qual arriba fins als 
nostres dies tot i que el 
seu desmantellament mi-
litar data de 1972.

Durant els anys 60 del 
segle passat, tant l’èxit de 
la revolució cubana com els 
vents d’alliberament provi-
nents dels països colonials 
i la situació política i social 
desfavorable de l’Uruguai 
van acabar donant lloc al 
naixement de l’MLN-Tu-
pamaros, un moviment 
que posseirà tres carac-
terístiques principals que 
l’acompanyaran durant 
tota la seua trajectòria: 
heterogeneïtat ideològica, 
preeminència de l’acció 
per sobre de la teoria i una 
clara aposta pel pragmatis-
me. Tot això, sota una pre-
missa clara: la propaganda 
armada entesa com a mitjà 
simbòlic, dirigit a conscien-
ciar les masses.

Defugint l’ús d’una pro-
sa massa densa –perill que 
sempre corren aquestes 
temàtiques–, Galiana traça 

Els estats 
de l’ànima

Mirada sòbria d’un  
fragment de vida

BLU-RAY / DVD
Hannah Arendt

Directora: Margarethe 
Von Trotta

Guionistes: Pam Katz, 
Margarethe Von Trotta

Durada: 113 minuts

LLIBRE
Tupamaros. 
Del fusell al parlament 
(1966-2016)
Autor: Vicent Galiana i 
Cano
Editorial: Tigre de Paper
Pàgines: 173

CD
Abisme cavall hivern 
primavera i tornar
Pau Vallvé
Segell: Right Here, Right 
Now (2017)
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Diuen que som en una 
època de fugacitat i 

consum ràpid, de fer ser-
vir i llençar. Una mena 
de mantra convertit en 
tesi social que té la seva 
derivació en l’escolta de 
música. Algunes veus es 
qüestionen si encara té 
sentit agrupar diverses 
cançons i fer un disc que 
pugui ser escoltat d’inici 
a final. Sembla que Pau 
Vallvé, que va decidir ini-
ciar el camí de l’autono-
mia en la gestió de la se-

Després del judici al 
nazi Adolf Eichmann, 

la filòsofa Hannah Arendt 
va publicar un assaig on 
reflexionava sobre la ver-
sió de l’acusat, que s’au-
toretratava com a gestor 
neutre d’un genocidi en-
tès com un procediment 
administratiu. Eichmann 
transferia tota la respon-
sabilitat als seus superiors 
jeràrquics. D’allà va sorgir 
un concepte que va fer for-
tuna: la banalitat del mal.

Margarethe Von Trotta 
(Visión), un nom clàssic 
del nou cinema alemany 
dels anys 60 i 70, signa 
aquest drama sobre la 
concepció i la publica-
ció del llibre Eichmann a 
Jerusalem i els costos hu-
mans que va tenir per la 
seva autora. Arendt va ser 
criticada per dimensionar 

Elies Boscà | @Elies_Bosca

Joan Gener Barbany | @en_joan

Ignasi Franch | @ignasifranch

el recorregut d’aquesta 
guerrilla: les seues convul-
sions internes, la capaci-
tat de posar el govern con-
tra les cordes, la repressió 
que patirà i la seua inte-
gració final dins el Frente 
Amplio, que va arribar al 
govern l’any 2004 i, enca-
ra hui, es manté al seu cap-
davant, malgrat la retirada 
de la figura emblemàtica 
de José Mujica.

Estem davant d’un lli-
bre que, mitjançant l’es-
tudi d’un dels actors prin-
cipals de la història recent 
de l’Uruguai, ens trasllada 
debats que en altres lati-
tuds es plantegen des de 
fa temps i que ací, a ho-
res d’ara, són recurrents: 
l’abast de l’aposta electo-
ral, la relació de les institu-
cions amb els moviments 
socials, l’etern enfronta-
ment entre transversalitat i 
profunditat ideològica, etc.

En definitiva, un bon 
exercici de memòria que, 
de ben segur, aporta apre-
nentatges i reflexions pro-
fitoses per al nostre pre-
sent immediat.�

va música, ha superat la 
por i continua nedant a 
contracorrent amb la pu-
blicació d’un doble disc 
de 22 cançons, Abisme 
cavall hivern primavera i 
tornar (Right Here, Right 
Now, 2017).

La proposta parteix 
d’un itinerari vital en 
què les cançons amplifi-
quen estats d’ànim. Vallvé 
mostra la buidor, la sole-
dat, l’absurd, la felicitat, 
les idees polítiques o la 
trobada de l’amor, una 

cerca constant entre des-
enganys i esperances. Sent 
fidel a l’èpica i a la intimi-
tat, el músic incorpora 
una secció de vents i re-
cupera l’eclecticisme d’Es-
tanislau Verdet, ara menys 
histriònic. El repte se’ns 
fa evident: escoltar-lo de 
cap a peus sense caure en 
el judici ràpid.�

el perfil gris de l’acusat i 
comentar el paper que 
van jugar les organitza-
cions jueves en l’holo-
caust. Estèticament sobri i 
dramàticament contingut, 
el film té un cert to didàc-
tic. I té quelcom d’adver-
tència doble en un temps 
de correccions polítiques 
que arriben a derivar en 
censures i de neofeixis-
mes que atien supremacis-
mes i deshumanitzacions.�

ressenyes
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Com vau començar la feina des de l’organització?
Al principi, només anàvem a les comunitats i els expli-
càvem la quantitat d’aigua que s’utilitzava a les explo-
tacions mineres. No ens entenien. Les vam anar for-
mant i vam voler influir sobre el govern federal: vam 
intentar entrar al consell. Nosaltres ens organitzem en 
diferents estaments. En primer lloc, hi ha el govern de 
la reserva, que té competències en els afers domèstics, 
però la decisió final sempre és del govern federal, que 
té l’última paraula encara que la nostra tribu decideixi 
en un sentit o un altre. La barrera real és la generació 
dels més grans. Necessitem que els joves participin en 
el procés de decisió de les comunitats. També hem de 
crear un discurs, que la gent es faci preguntes.

La generació de la gent gran ha optat per no can-
viar el model d’explotació?
Sí. Una de les grans plantes energètiques, la d’Arizona, 
passa per la nostra reserva. Se li ha donat molt de suport, 
tot i que ha perjudicat la nostra salut. Els amos de la planta 
han començat a dir que la volen tancar a 
finals de 2019, simplement perquè és més 
barat comprar gas natural que no pas fer 
servir carbó. La indústria està canviant 
i hem de tenir més control sobre aquest 
procés, no reaccionar només quan veiem 
que tenim l’aigua i la terra contaminades 
i ens quedem sense ingressos. Vam tre-
ballar per preparar la transició del tan-
cament, però no hem tingut èxit. Ens cal 
suport per preparar la transició, però el 
govern no hi està interessat. Durant la campanya electo-
ral, Trump va dir que mantindria l’economia del carbó, 
el mateix que van demanar els nostres caps tribals, però 
el que hauríem de fer és canviar de model.

Quines alternatives econòmiques plantegeu?
Hem desenvolupat un projecte amb energia solar a la 
regió. També hem copsat que hi ha la tradició de viure 
venent matèries primeres, però que, actualment, els di-
ners no reverteixen en benefici de la comunitat. Per això 
hem desenvolupat un projecte per millorar la qualitat de 
la llana i poder vendre-la des de les comunitats, sense 
intermediaris, per intentar que es pagui a un preu just. 
I també treballem en projectes d’agricultura.

Com s’estructura la propietat de la terra?
La terra és una propietat tribal i, per tant, tots som amos 

del territori. El que volen fer ara és repartir les terres i 
que cadascú sigui amo d’un tros. Això, ja ho van fer en 
altres regions i el que va passar és que la gent es va aca-
bar venent la terra. L’agricultura ens ajuda a millorar la 
qualitat de la terra i produir el menjar ens ajuda a millo-
rar la salut de la gent: evitem malalties com la diabetis. 
No consumim fast food i això té un impacte molt positiu. 
El problema és que el nostre govern tribal no ens dóna 
suport perquè és molt pro carbó i combustibles fòssils. 
Fins i tot hem de lluitar contra els nostres dirigents.

Per què ha penetrat tant la cultura del capitalisme 
a la reserva?
A partir dels anys 30, el govern federal va començar a 
aplicar una política de reorganització i extermini molt 
agressiva que ens va penetrar molt. Les polítiques d’as-
similació van acabar als anys 70; és la generació de la 
meva mare. Van fer escoles on s’enduien les criatures, 
les separaven de les seves famílies, les adoctrinaven 
i les castigaven si parlaven la seva llengua. El govern 

va pagar diners a la gent perquè marxés 
de la reserva i anés a viure a la ciutat. A 
partir dels anys 80, el govern federal va 
imposar noves lleis sobre la propietat de 
la terra i va matar el bestiar. Ens volien 
dependents de l’economia, dels subsidis. 
Aleshores, van forçar la gent a treballar 
per un sou.

Com era la cultura navaho abans 
d’aquest procés?

El poble navaho era matriarcal: les dones manaven i 
prenien les decisions sobre com es plantava, com es 
produïa el menjar... Si tenies filles, es quedaven a casa 
i, si tenies fills, marxaven amb la família de la seva dona 
quan es casaven. Funcionàvem així fins que va venir el 
govern federal i va donar el poder als homes més grans 
de les diferents famílies. Aquests homes no sempre pro-
venien del lloc on vivien i sovint no coneixien la zona. 
Això va comportar que prenguessin males decisions pel 
que fa a la gestió de la terra. Una part del nostre repte, 
doncs, és conèixer més la nostra cultura, recuperar les 
pràctiques perdudes i traduir-les en lleis i processos de 
presa de decisions. El capitalisme és una nova forma de 
colonialisme: volen que aspirem a tenir un cotxe i una 
casa de grans dimensions per equiparar-nos a l’altra 
gent. Ens volen assimilar i fer-nos creure que només 
podem ser com els altres.�

Les terres del poble navaho 
són una regió desèrtica on 
l’aigua és un bé molt pre-
uat. L’agricultura i la pastu-
ra van desaparèixer a partir 
de la colonització. Això va 
erosionar i desertificar la 
terra, que cada cop és més 
àrida. En aquest territori, hi 
ha un parell d’explotacions 
mineres que trituren carbó i, 
mitjançant la injecció d’ai-
gua, el bombegen a través 
d’una canonada de 440 qui-
lòmetres. L’aigua que utilit-
zen és potable. Mentrestant, 
les reserves tenen proble-
mes: les fonts s’assequen i 
els aqüífers no es reomplen. 
Jihan Gearon va reaccionar i, 
amb un grup de companyes 
de l’institut, es va comen-
çar a involucrar en la lluita 
pel dret a l’aigua. S’hi van 
comprometre durant deu 
anys, mentre estudiaven a 
la universitat. Després, es 
van constituir com a ONG i 
es van centrar a educar les 
comunitats per fer front al 
problema de l’explotació i 
la contaminació de l’aigua. 
Actualment, Gearon dirigeix 
l’organització que defensa 
els drets hídrics de les co-
munitats navaho i hopi de 
l’altiplà d’Arizona (EUA).

El govern va pagar 
diners a la gent 

de les comunitats 
perquè marxés de 
la reserva i anés a 

viure a la ciutat

“El capitalisme és una nova 
forma de colonialisme”

Mariana Cantero | @cantero_mariana
Jihan Gearon,
índia navaho i 
membre de la Black 
Mesa Water Coalition
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