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Els dies 9, 10 i 11 de juny vàrem ser 
a la Fira Alternativa de València. 
Es tracta d’una fira on conflueixen 

bona part dels moviments socials, lli-
breries, artesans i artistes del País 
Valencià. La fira s’autogestiona mit-
jançant les aportacions de les paradis-
tes i, per exemple, la neteja del recinte 
va a càrrec dels col·lectius. És un bon 
lloc per adonar-se de la feina que ha fet 
el nucli del País Valencià –que ja comp-
ta amb 25 col·laboradores– els darrers 
anys. És per això que el coneixement 
de la Directa s’ha estès entre el públic 
lector i algunes persones van fer el pas 
de subscriure’s. Això sí, encara queda 
molta feina per fer per arribar a tots els 
racons del País Valencià.
En aquest sentit, vàrem aprofitar per re-
unir-nos amb entitats que treballen per 
a la normalització del valencià amb l’ob-
jectiu de col·laborar i establir sinergies 
entre col·lectius que, massa sovint, treba-
llem des dels nostres fronts i oblidem que 
estem caminant en la mateixa direcció.
Al barri de Sants de Barcelona, el dissabte 
10 de juny, es va celebrar la primera edi-
ció d’Escola Directa, un projecte d’auto-

Difusió i formació

formació periodística. S’hi van inscriure 
53 persones i les classes es van fer a la 
sala d’actes del centre social autogestio-
nat Can Vies. Gemma Casamajó, Jordi de 
Miguel, Adrià Crespo, Neus Molina, Marc 
Iglesias, Jesús Rodríguez i Andreu Missé 
van abordar –de manera desinteressada– 
aspectes molt diversos del periodisme 
per a la transformació social.
Joan Mas, periodista de la Directa Coop 
va participar a la Trobada de Mitjans 
Cooperatius Europeus que es va cele-
brar a Atenes del 9 a l’11 de juny, amb 
l’assistència d’una vintena de projectes 
com Altreconomia (Itàlia), Red Pepper 
(Londres), El Salto (Estat espanyol) o 
Setembre (Osona). L’encontre es va fer en 
el marc del Congrés Europeu d’Economia 
Social i Solidària (UniverSSE), coorganit-
zat per RIPESS Europa, la xarxa europea 
de l’economia social i solidària.
El company Víctor Yustres va parlar del 
nostre model periodístic (antidiscrimi-
natori) al taller de comunicació de les 
jornades Crida LGBTI –juntament amb 
Inoutradio, la radio lèsbica–, que es va ce-
lebrar l’11 de juny a l’Ateneu L’Harmonia 
de Sant Andreu de Palomar (Barcelona).
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persones desplaçades per la 
construcció d’embassaments 
a la conca de l’Ebre

pobles abandonats per 
ordre governativa al Pirineu 
aragonès en 50 anys

13.000 65
Redacció Directa | @La_Directa

Comunitat Les píndoles

L’espina

Més que mil paraules
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“Hem de normalitzar 
el fet d’estudiar i 
dir a les filles que 
es poden casar 
i reprendre els 
estudis”, diu Heredia 
 
Cada vegada hi 
ha més dones 
gitanes que escullen 
vides que no 
responen al patró 
tradicional esperat
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Anar-se’n a compartir pis en lloc de sortir de la 
llar familiar per casar-se o no tenir fills als vint 
i pocs anys és estrany i, habitualment, està mal 

vist al seu entorn –al barri de la Mina de Barcelona–, 
assegura Nieves Heredia. És l’indret on ha viscut els 
seus 27 anys, on va deixar el batxillerat a mig fer i on 
ha acabat estudiant més temps que moltes altres noies 
gitanes. És, també, el lloc on va conèixer qui seria i és 
el seu marit, on ara creix la seva filla i on, com a tècni-
ca educativa de la Fundació Pere Closa, acompanya els 
nens i les nenes de la comunitat gitana a aconseguir el 
que, per a ella, va ser “com arribar a la lluna”: assolir 
estudis superiors quan ja treballava dins i fora de casa.

Poc més del 8% de les persones gitanes finalitzen es-
tudis postobligatoris (a partir dels setze anys; formació 
professional o batxillerat), una xifra que es triplica si mi-
rem el conjunt de la població, tal com apunta l’informe 
sobre exclusió de la comunitat gitana FOESSA 2014. De 
la mateixa manera, el jovent gitano es troba molt lluny 
de la mitjana estatal en relació amb la permanència a 
l’educació secundària –dels dotze als setze anys–, es-
pecialment les noies. La Fundació Secretariat Gitano a 
Catalunya assegura que vora un 65% de joves no l’acaba.

“La meva història acadèmica és llarga i boja, però 
n’estic orgullosa. Ho he pogut compatibilitzar tot. Jo, a 
les meves nenes, els dic que no sóc un bitxo rar ni es-
pecial ni única, que elles també ho poden fer”, compar-
teix Nieves, somrient i plàcida, a l’aula de la Biblioteca 
Font de la Mina, que, al cap d’una estona, s’omplirà de 
canalla amb deures per fer i expectatives per cultivar. 

“Hem de normalitzar el fet d’estudiar i dir-los que potser 
es poden casar i reprendre els estudis o intentar aca-
bar-los abans de plantejar-se una vida en comú”, afegeix.

“Decidir no contraure matrimoni i no tenir fills són opci-
ons que, dins la comunitat gitana, solen posar en qüestió 
la identitat gitana de les dones?”, és una de les preguntes 

Trobada de 
l'Associació 
de Gitanes 
Feministes per 
a la Diversitat 
al barri del 
Cabanyal de 
València 
/ ANA DE INÉS 
TRUJILLO

amb què encetem la conversa amb ella. Més endavant, 
traslladem aquesta inquietud a Sara Giménez, advocada i 
directora de l’àrea d’igualtat de la Fundación Secretariado 
Gitano (FSG), i a Jelen Amador, estudiant predoctoral de 
sociologia. La primera, nascuda i crescuda a Osca, treba-
lla en la defensa de casos de discriminació antigitanista. 
La segona, filla i veïna de la Zona Franca de Barcelona, és 
investigadora a la Universitat de Barcelona.

Ambdues coincideixen amb la resposta: no neces-
sàriament ha de rebre més sanció social la gitana que 
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DONES
GITANES
AMB VEU I
EN ACCIÓ
El racisme antigitanista, el masclisme i la vulnerabilitat 
socioeconòmica és la triple barrera amb què topen les dones 
del poble gitano. L'activisme femení a la comunitat rebaixa els 
obstacles i suma suports per unes vides decidides més lliurement 

“L’educació és el que 
et dóna eines per 
escollir i, després, 
una ocupació, que 
significa autonomia”, 
afirma Sara Giménez 
 
L'any 2013, un 72% 
de la població 
gitana vivia en 
situació d'exclusió, el 
triple de la mitjana 
de la societat

Meritxell Rigol | @TxellRigol
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la dona paia (no gitana) que pren la decisió de no ser 
mare. Afirmen que cada vegada hi ha més dones gita-
nes que escullen viure vides que no responen al patró 
tradicional esperat i, alhora, posen en relleu que la di-
versitat d’experiències existent entre les Romnja (dones 
gitanes, en llengua romaní) sobrepassa el perfil en què, 
habitualment, es fixen els mitjans de comunicació i la 
recerca social.

“És totalment respectable que cada dona triï el que 
vol fer a la seva vida, però, per escollir, cal tenir eines. 
Per això em fa mal que hi hagi dones a les quals, per la 
situació d’exclusió social en què es troben, la vida no 
ofereix l’oportunitat d’escollir. Entre elles, hi ha bas-
tantes dones gitanes”, lamenta Giménez. L’advocada 
situa, així, el repte que centra molts dels esforços de les 
Romnja organitzades al teixit associatiu gitano: “Apostar 
per una educació igualitària i superar l’assignació de 
rols que la dificulten”. “L’educació és el que et dóna 
eines per escollir, defensar el que vols i, després, una 
ocupació, que significa autonomia”, afegeix.

Tot i les experiències creixents de dones que han 
esquerdat el sostre de ciment amb què topen les per-
sones d’ètnia gitana –la minoria més gran d’Europa, on 
s’estima que habiten més de deu milions de persones 
gitanes, i també de l’Estat espanyol, on es calcula que 
viu un 8% del total de població gitana europea–, les do-
nes gitanes que aconsegueixen superar-lo en l’àmbit del 
món educatiu i laboral són, encara, rara avis d’un po-
ble travessat per segles de racisme institucional i social.

Sobrepresència en l’exclusió
La subocupació, la precarietat i el nivell escàs de gent 
assalariada i qualificada són els trets més rellevants de 
la posició que ocupa la població gitana en el mercat de 
treball, segons destaca l’informe FOESSA sobre exclu-
sió i desenvolupament social a l’Estat espanyol de 2014. 

El document assenyala que el percentatge de persones 
gitanes que viuen en llars en què el sustent principal 
prové de llocs de treball sense cobertura de la Seguretat 
Social és sis vegades superior al de les llars no gitanes, 
més d’un 17%, davant de poc més del 2,5%.

Si bé en època de crisi econòmica les diferències es 
redueixen per l’augment de la incidència de l’exclusió 
en persones no gitanes, aquesta escletxa immensa es 
manté. Si, l’any 2013, un 23,5% de les persones no gita-
nes vivien en situació d’exclusió social, la xifra es dispara 

més enllà del 72% entre les persones de la comunitat 
gitana. La dada de sobrerepresentació del poble gita-
no en l’exclusió social coincideix amb la que ofereix la 
Fundación Secretariado Gitano (FSG). A més, l’entitat 
situa més de la meitat de la població gitana, un 54%, en 
una situació de pobresa extrema.

A escala europea, la vulnerabilitat socioeconòmica 
també travessa el poble gitano. Un informe de l’Agència 
de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que analitza 
dades sobre les condicions de vida, recollides el 2011 
en àrees de Bulgària, la República Txeca, Eslovàquia, 
França, Grècia, Itàlia, Hongria, Polònia, Romania, 
Portugal i l’Estat espanyol on “la identitat gitana és més 
visible”, mostra una gran majoria de llars de famílies 
gitanes (un 87%) amb ingressos per sota del llindar de 
risc de pobresa. En canvi, la xifra es redueix al 46% a les 
llars de famílies no gitanes que viuen en aquestes àrees.

Com al conjunt d’Europa, un percentatge alt de perso-
nes gitanes resideixen en zones socialment desafavorides 
a Catalunya. Segons el Mapa sobre habitatge i comunitat 
gitana de 2007, el nombre de llars gitanes que trobem a 
Catalunya suposa quasi un 10% de les detectades al con-
junt de l’Estat. Principalment, els habitatges de famílies 
gitanes es concentren a la demarcació de Barcelona (el 
60% del total català) i els nuclis principals són als barris 
de la Mina (Sant Adrià de Besòs), Hostafrancs (Barcelona), 
Sant Roc (Badalona), el Gornal (l’Hospitalet de Llobregat) 
o Sant Cosme (el Prat de Llobregat). Al País Valencià, hi 
trobem un 13,4% dels habitatges amb famílies gitanes 
de l’Estat espanyol i, a les Illes, només un 1%. Un 10% es 
concentra a Madrid i, al capdavant del rànquing, trobem 
Andalusia, amb un 36,7%.

Al País Valencià, destaca l’alta presència gitana als 
barris de Joan XXIII, Verge del Remei, l’avinguda de la 
Plata, Benicalap, l’Amistat, Marxalenes i la Malva-rosa. 
Però, segons el mapa, els problemes d’infrahabitatge 
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situació de
pobresa extrema
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és l'esperança de vida mitjana de 
la dona gitana a l'Estat espanyol, 
10 anys més baixa que la de la 
resta de la població
FONT: European Roma Rights Center

Nieves Heredia 
al seu lloc de 
treball 
/ RAMON 
GARCIA

més aguts del territori es localitzen a les zones del 
Cabanyal, Natzaret i la Creu Coberta.

“No hi ha un patriarcat gitano”
En condicions de pobresa i exclusió, especialment pre-
sents en barris guetificats fruit de les polítiques de reu-
bicació i control de la comunitat gitana, les creences i 
les pràctiques masclistes afegeixen obstacles a les tra-
jectòries educatives i vitals de les Romnja. “La discri-
minació de gènere que poden estar patint les dones 
gitanes està travessada per situacions de mancances 
econòmiques i manca d’escolarització, és a dir, està 
molt vinculada a una realitat material, no és una qües-
tió inherent a la identitat gitana”, subratlla la sociòlo-
ga feminista Núria Francolí, que ha coordinat diversos 
projectes amb dones gitanes. “No hi ha un patriarcat 
gitano, el patriarcat és exactament el mateix per tothom, 
però té més força als barris marginals on, arran de les 
polítiques promogudes per les institucions, viu part de 
la població gitana”, aclareix.

A la Catalunya Nord, el barri de Sant Jaume de Perpinyà 
és un nucli principal de població gitana i un dels barris 
amb més pobresa de l’Estat francès. És on van emigrar, 
provinents de Portugal, els pares de Magda Viana, que 
ha crescut en aquest barri, ha plorat molt i ha batallat 
encara més per poder continuar fent-hi vida. Fa quinze 
anys, entrats els anys 2000, Magda va aconseguir fer val-
dre la seva voluntat de quedar-se a Sant Jaume i superar 
la pressió familiar perquè abandonés el barri, després 
d’acabar amb la seva relació matrimonial. Una decisió 
que, assegura, encara avui no és habitual al seu entorn. 

“Quan una gitana es casa és per tota la vida i jo no ho he 
volgut; per això la meva família s’avergonyia de mi davant 
la resta de la comunitat”, comparteix. El perquè, el té 
clar: haver fet visible que, a una dona gitana, no li fa fal-
ta un home. “Era una dona amb feina, amb cotxe, amb 
tot el que necessiten els seus fills, i els homes van veure 
que les seves dones podien fer el mateix que jo”, explica.

Fa vint anys, quan treballava de netejadora en una es-
cola, un treballador social de l’Ajuntament de Perpinyà 
li va oferir participar en un projecte municipal per a la 
comunitat gitana. Molts anys després de deixar l’esco-
la –quan tenia onze o dotze anys–, tornava a estar en 
contacte amb la formació i, finalment, esdevindria tre-
balladora d’una ludoteca, un espai que, explica Magda, 

“dóna a les mares una estona per respirar, encarregar-se 
de la casa i fer paperassa”.

La quantitat de responsabilitats que assumeixen les 
dones gitanes per mandat de gènere (la cura de famili-
ars, l’educació de la canalla, el treball domèstic i el sos-
teniment de l’economia familiar), lligada a la manca de 
consideració de la importància de dedicar-se temps a si 
mateixes, determina l’accés a recursos personals, socials 
i sanitaris. Segons recull la mateixa Guia d’intervenció 
social amb població gitana des de la perspectiva de gène-
re de la FSG, la sobrecàrrega de tasques afecta molt la 
seva salut física i psicològica. Un indicador significatiu 
és que l’esperança de vida de les dones gitanes és no-
tablement inferior a la de la resta de la població, com a 
mínim deu anys a l’Estat espanyol, denuncia l’European 
Roma Rights Center.

“Cal dir-los que pots ser mare, ser educadora, però que 
necessites tenir una visió molt més àmplia perquè aquest 
rol no generi un problema en l’exercici dels teus drets”, 

Viure en igualtat 
respecte a la 
societat i respecte 
als homes gitanos i 
no gitanos és el seu 
doble front obert 
 
El feminisme 
blanc hegemònic 
sol menystenir el 
feminisme gitano i el 
llegeix com a propi 
de dones oprimides

planteja Giménez. “Que la dona no tingui temps per a 
si mateixa i no evolucioni educativament provoca una 
bretxa de desigualtat que no hem d’admetre”, reivindica.

La identitat comunitària
Viure en igualtat respecte a la societat majoritària –la 
població no gitana– i respecte als homes gitanos i no gi-
tanos és el doble front obert en què actuen les Romnja 
organitzades. La presència creixent de dones en l’activis-
me pels drets del poble gitano ha dut, de la mà, un aug-
ment correlatiu dels recursos que faciliten que les noies 
i les dones de la comunitat guanyin i diversifiquin les 
seves aspiracions i comptin amb més suports per pren-
dre decisions i encarar projectes de vida més escollits.

Ara bé, diverses activistes –vinculades a espais de do-
nes i a espais mixtos– rebutgen considerar-se el motor 
únic dels avenços en termes d’equitat, com ara la pre-
sència en l’educació postobligatòria i el món professional 
no històricament vinculat al poble gitano o la incipient 
coresponsabilitat del treball de cures dins les famílies.

Contràriament, coincideixen a reivindicar tots els 
passos endavant en matèria d’autonomia i drets de les 
dones com a èxits –en construcció– conjunts amb els 
homes de la seva comunitat. És la mirada pròpia del 
feminisme gitano, travessat pel valor de la vida en co-
munitat que defineix la seva cultura. Una mirada que, 
denuncien, el feminisme blanc hegemònic sol menys-
tenir i llegir com a propi de dones oprimides i sense 
formació acadèmica.

La família, entesa de manera extensa, com a comuni-
tat local de parents, és la institució central de la comu-
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nitat gitana i, segons apunta la Guia d’intervenció de la 
FSG, suposa el nucli que defineix la identitat individual 
de cada persona, de manera que “la pertinença a una 
família determinada és la base de reconeixement de 
cada membre”. El valor superior de la identitat comu-
nitària, per damunt de la identitat individual, té una 
doble cara: la forta solidaritat d’una àmplia xarxa de 
suport, d’una banda, i el fort control social, de l’altra. 

“La família regula les relacions interpersonals, defineix 
les identitats i els rols dels i les gitanes i concedeix el 
reconeixement social necessari per la vida en comuni-
tat”, detalla la Fundació Surt.

Ser reconegudes com les responsables de la reproduc-
ció, no només biològica sinó també cultural, situa les 
dones gitanes en una posició privilegiada per impulsar 
transformacions al si de la comunitat. “Quan una dona 
gitana trenca barreres, acaba amarant tota la família del 
seu canvi, fa que evolucioni el seu entorn”, destaca la 
directora de l’àrea d’igualtat de la FSG.

Alhora, però, el fet de ser llegides com les guardianes 
de la cultura les deixa al punt de mira i el control social 
sobre els cossos i les trajectòries vitals de les Romnja 
esdevé especialment ferri i, en un temps en què la iden-
titat gitana es percep en crisi, s’aguditza. “Les dones de 
la comunitat gitana tenen menys marge de negociació, 
que no vol dir que no tinguin agència i siguin submises, 
però el control social és molt fort”, explica la sociòloga 
feminista Núria Francolí.

El context socioeconòmic ha fet caure els oficis tra-
dicionals que havien ocupat i sostingut les persones de 
la comunitat gitana, vinculats majoritàriament a l’ar-

el barri més empobrit 
de l’estat francès
L'escola La Miranda i l'associació Le Fil à Métisser són entitats de Perpinyà, 
en l'àmbit de l'educació i la salut, amb gran presència de població gitana

La situació socioeconòmica de la 
Catalunya Nord és una de les més 
dures de tot l’Estat francès. Té el ni-

vell d’atur més important (15,4%) i la seua 
capital, Perpinyà, és la quarta vila més po-
bra de l’Estat. Però hi ha un barri perpinya-
nenc que destaca per la seua precarietat 
absoluta: Sant Jaume. Segons un estudi de 
l’Observatoire des Inégalités (Observatori 
de les Desigualtats), és el barri més po-
bre de tot l’Estat francès. S’avalua que, 
a Sant Jaume, el salari mità és de 2.200 
euros a l’any (davant els 16.000 de la re-
gió Llenguadoc-Rosselló i els 58.000 de la 
part més rica de París), el més baix de tot 
l’Estat. Un altre factor clau de pobresa i 
exclusió és l’atur, que se situa en un 74% 
a Sant Jaume, xifra que arriba fins al 90% 
pel jovent d’entre 16 i 25 anys.

Sant Jaume està estigmatitzat. La se-
ua etiqueta de barri gitano i la creació 
política d’una comunitat gitana han afa-
vorit l’aïllament del barri i l’exclusió de 
la seua població. És un espai abandonat 
pels poders públics, on les cases poden 
caure com castells de cartes enmig de la 
indiferència col·lectiva.

L’escola, una institució clau i històri-
ca per l’administració francesa, és una 
eina política que, en aquest barri, no 
va funcionar fins que no es va crear la 
Miranda. “Primer de tot, cal recordar que 
la Miranda és una escola pública, no és 
cap projecte d’escola gitana. Si l’alumnat 

prové de la comunitat gitana és pel per-
fil del barri. Tot i que no només hi hagi 
gitanos, les altres poblacions prioritzen 
les escoles situades fora de Sant Jaume. 
Al final, només queden joves gitanos a la 
Miranda i creix la visió que és una esco-
la gitana, situació que afavoreix encara 
més l’èxode escolar de la resta del barri. 
És un cercle viciós”, explica el sociòleg 
Léni Charbonnier. La Miranda té un funci-
onament diferent del sistema tradicional 
francès (uns horaris diferents, la possi-
bilitat que els pares i les mares entrin al 
pati, etc.) amb l’objectiu de permetre un 
retorn cap a l’escolarització.

Al barri, amb poc teixit associatiu, desta-
ca l’associació Le Fil à Métisser, que integra 
la Xarxa 66 de professionals, amb l’objectiu 
de donar suport a les dones gitanes en te-
mes de salut. Les persones que la integren, 
provinents del món associatiu, social i de 
la salut, pretenen ajudar individualment 
les dones gitanes oferint suport psicològic 
i acompanyament de treballadores socials 
perquè les mares i les criatures millorin la 
seva relació fora de la pressió col·lectiva i 
tradicional del barri.

Després de dècades de degradació, els 
poders públics han decidit traslladar una 
part de la Universitat de Perpinyà a Sant 
Jaume per accelerar el procés incipient 
de gentrificació, amb la intenció d’envi-
ar les poblacions gitanes a la perifèria i 
recuperar el centre històric de la vila.�

Gautier Sabrià | @lamig0g0
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“Si es fa al·lusió al 
poble gitano, és de 
manera despectiva, 
amb estereotips i 
prejudicis”, assegura 
Jelen Amador 
 
“Tenia por que anar a 
la universitat, on la 
identitat gitana està 
tan infrarepresentada, 
em fes perdre 
valors", afegeix

Jelen Amador 
al campus de la 
Universitat de 
Barcelona
/ VICTOR SERRI
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4 falsos tòpics sobre la cultura gitana

Es casen i comen-
cen a tenir fills 
quan encara són 
unes nenes

No els interessa 
estudiar perquè els 
seus oficis són de 
baixa qualificació

No s’integren, fan 
vida en guetos

Les gitanes són 
més submises que 
les no gitanes i els 
gitanos més mas-
clistes que els no 
gitanos 

/ ZULEMA GALEANO

tesania i la venda ambulant. Alhora, els valors bàsics 
de la gitanitat, com la vida en comunitat, van a contra-
corrent dels valors de la societat majoritària. “La forma 
tradicional de viure gitanament entra en crisi perquè 
és incompatible amb el model de societat capitalista en 
què vivim i, quan la identitat gitana comença a entrar 
en crisi, el primer impacte que té és en termes de gène-
re”, subratlla Francolí. “Les dones tenen tot el pes de 
mantenir uns valors tradicionals que són molt difícils 
de mantenir a la nostra societat", detalla la sociòloga. 

Com en el conjunt de la població, el nivell socioedu-
catiu de les famílies opera a l’hora de qüestionar més o 
menys la posició, les normes i els rols de gènere tradi-
cionals. Per facilitar-ho, assolir el dret a una educació 
de qualitat de manera efectiva és el repte central de les 
dones actives en el feminisme i l’associacionisme pels 
drets del poble gitano.

Per a Sara Giménez: “Hi ha rols assignats a la do-
na gitana, el de mare i esposa, que també són els rols 
tradicionals de la dona no gitana. Però la no gitana ha 
evolucionat més en autonomia, sobretot econòmica, i 
això ha facilitat que es desenvolupés tal com ella ha 
volgut. I què és el que et dóna autonomia? Un prisma 
educatiu i laboral. Per això les gitanes no hem fet el 
mateix salt”, planteja.

Per aconseguir que el màxim de gitanes el puguin fer, 
Paquita Domingo, al costat d’altres dones de Lleida, va 
impulsar l’Associació de Dones Gitanes de Ponent fa 
menys d’una dècada, en un moment en què la situació, 
descriu, “era com la dels anys 60 o 70, quan les dones 
tenien un paper secundari als pobles”. Però, els darrers 
anys, han aconseguit que es consideri necessari que les 
nenes estudiïn.

Vuit anys enrere, en arribar als tretze o el catorze anys, 
l’habitual era que les nenes deixessin l’escola. “Ja les 
veien grandetes i no era bonic, segons deien, que tin-
guessin relació amb nois”, explica. “Vam voler consci-
enciar la gent que la nena ha de tenir els mateixos drets 
que el nen; que la dona té dret a decidir si vol treballar 
o no, si vol estudiar o no”, remarca. Un dret que, asse-
gura, es qüestionava molt en un entorn especialment 
conservador. Domingo explica que “el seu home” es va 

encarregar de donar-los suport per poder fer les xerra-
des, que les dones hi anessin “i oferir garanties que això 
s’estava fent dins de la cultura gitana, per garantir una 
qualitat de vida més bona  al poble gitano”.

La responsabilitat de la reproducció cultural atribu-
ïda a les dones, tanmateix, explica només alguns dels 
obstacles per accedir al ventall d’oportunitats educa-
tives i laborals. Actituds i pràctiques fruit del racisme 
antigitanista se sumen al trajecte de les dones cap a 
l’exercici efectiu dels seus drets.

No caure del sistema educatiu
A l’escola, mai no li han parlat de l’holocaust nazi contra 
el poble gitano. Tot i estudiar altres cultures, tampoc 
no li han explicat mai que la seva té una llengua prò-
pia. Ni una bandera. Ni un dia internacional. “Si es fa 
al·lusió al poble gitano, és de manera despectiva, amb 
estereotips i prejudicis”, assegura Jelen Amador. Un cop 
a la universitat, no tenia cap companya gitana. Ni cap 
professora. Ni ningú de la comunitat que li servís de re-
ferent i pogués descarregar-la de la por de deixar de ser 
gitana pel fet de cursar una carrera. Una tasca que, ara, 
Jelen ha assumit de cara a altres noies, carregades amb 
la mateixa motxilla que ella duia no gaires anys enrere.

La decisió d’anar a la universitat va ser molt difícil 
de prendre, recorda: “Tenia por que estar en un entorn 
on la identitat gitana està tan infrarepresentada em fes 
perdre valors o m’allunyés de la meva comunitat, com 
si fos una assimilació”. “Tu véns del teu món gitano, i 
dins el sistema acadèmic, no n’hi ha cap referència, són 
com mons paral·lels, i el missatge que t’arriba és que 
anar a la universitat no és de gitanos, que no hi arriben, 
que ja tenen el mercadillo i altres vies”, lamenta.

El Diagnóstico social de la comunidad gitana en España 
recull que, entre el jovent gitano de tretze a quinze 
anys, l’abandonament escolar ratlla el 22%. Entre el 
conjunt de la població, es limita a un 2,5%. A més, la 
taxa d’abandonament de les noies gitanes gairebé do-
bla la dels nois gitanos.

Carme Méndez, directora de la Fundació Secretariat 
Gitano a Catalunya, assegura que les xifres de fracàs escolar 
s’han de vincular, per una banda, a una situació econòmica 
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El percentatge de 
població gitana amb 
estudis superiors és 
cinc vegades menor 
que el del conjunt de 
la població  
 
Tot i que hi ha menys 
gitanes que estudien, 
proporcionalment, 
aconsegueixen 
estudis més elevats 
que els homes
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4 falsos tòpics sobre la cultura gitana

L’abandonament del sis-
tema educatiu, en molts 
casos vinculat a situa-
cions de vulnerabilitat 
socioeconòmica, pro-
mou matrimonis a edats 
joves, de la mateixa 
manera que passa amb 
les noies no gitanes

L’estesa vulnerabilitat so-
cioeconòmica, sumada 
a la percepció de l’es-
cola com una institució 
llunyana, dificulta que el 
jovent es mantingui vin-
culat al sistema educatiu

Dins i fora de la comu-
nitat gitana, el nivell 
socioeconòmic i edu-
catiu opera a l’hora de 
qüestionar més o menys 
els mandats de gènere

Les creences i les pràc-
tiques antigitanistes 
dificulten l’accés de 
les persones gitanes a 
posicions educatives i 
laborals garants de drets 
i la plena integració

de vulnerabilitat i, per l’altra, al sentiment que el sistema 
educatiu és “llunyà i homogeneïtzador”. “No contempla 
la manera de sentir i de viure de la comunitat gitana i el 
professorat no sempre està preparat per rebre la diver-
sitat, motiu pel qual les famílies tenen por que les seves 
filles i fills hagin d’enfrontar-se als prejudicis”, considera.

L’etnificació del fracàs escolar i les consegüents baixes 
expectatives acadèmiques cap als infants gitanos que 
té el professorat habitualment resulten una barrera per 
superar l’escenari d’exclusió educativa i, per tant, labo-
ral, econòmica i social, coincideixen a denunciar veus 
de l’associacionisme gitano. Per compensar la dificul-
tat que afegeixen els prejudicis sobre els infants de la 
seva comunitat, Nieves Heredia treballa per acabar de 
motivar els nens i les nenes que tenen interès en l’es-
cola –que hi van cada dia o quasi cada dia, concreta– i 
donar-los a conèixer els estudis postobligatoris, “per 
obrir-los un altre món i que decideixin si volen fer-los o 
no”, reivindica, molesta amb la tendència a mirar els in-
fants gitanos i pensar: “Si es treuen l’ESO, dóna gràcies”.

Davant l’escenari d’exclusió educativa, diverses acti-
vistes coincideixen a denunciar que el sistema educatiu 
no ha introduït canvis per esborrar el temor de moltes 
famílies que estudiar impliqui apaiar-se, perdre iden-
titat gitana. Per això, reivindiquen que incorporar la 

diversitat cultural és una peça de la fórmula per poder 
superar la situació actual de permanència baixa de la 
població gitana a l’educació secundària i, també, l’en-
cara excepcional assoliment d’estudis postobligatoris.

El fet de no ser identificada com a gitana i estudiar 
en una escola no segregada són factors que marquen la 
diferència entre les trajectòries educatives de les noies 
de la comunitat. “Jo convivia i m’enriquia de les experi-
ències de companyes que no eren gitanes i m’adonava 
que, a casa seva, l’educació es veia com un horitzó de 
futur, mentre que, dins la meva família, l’horitzó de futur 
no estava tan lligat a uns estudis universitaris”, explica 
Giménez com a factor diferencial per haver aconseguit 
formar part de l’ínfima minoria de gitanes que compta 
amb estudis universitaris.

El percentatge de població amb un diploma superior 
o una llicenciatura és cinc vegades més gran en el con-
junt de la població que entre la població gitana (un 12% 
davant de poc més d’un 2%), seguint dades de FOESSA. 
Segons xifra la FSG (2012), la distància en aquest àmbit 
encara és més gran: un 22% en el conjunt de la població 
i només un 1,1% entre la població gitana. Tot i que hi ha 
menys dones gitanes que estudien, proporcionalment, 
aconsegueixen nivells d’estudis més elevats que els ho-
mes de la comunitat, recull el Diagnóstico social de 

Fins fa poc, el barri del front marítim 
valencià, el Cabanyal, estava afectat 
per un projecte urbanístic, que va 
derogar el nou Ajuntament. Els blocs 
desallotjats dels Portuaris, a la zona 
del Clot, van ser ocupats per persones 
amb pocs recursos econòmics, moltes 
d’elles, gitanes.
Enmig del barri, hi ha l’escola Santiago 
Apóstol, on gairebé la totalitat de 
l’alumnat és gitano, un 99% segons 
la direcció del centre. Fa quatre 
cursos, l’escola es va convertir en 
comunitat d’aprenentatge, amb la 
voluntat d’implicar les famílies en 
les trajectòries educatives de la seva 
mainada. “El major objectiu que ens 
havíem proposat és que sentissen 
que l’escola és seua, que poden venir 
quan ho necessiten, que és un espai 
per a totes. Som una escola gueto, 
que no és un bon punt de partida, 
però les famílies volen estar aquí”, 
destaca el director, Jordi Bosch. 
Gràcies a la vinculació del centre amb 
el teixit associatiu i a les oportunitats 

L’escola del Cabanyal 
formatives que ofereix a les famílies, 
l’escola ha aconseguit vincular-les i 
ser un punt de referència per afavorir 
que l’alumnat gitano pugui projectar 
expectatives de futur.
Haver-se convertit en comunitat 
d’aprenentatge ha possibilitat que 
totes les aules del centre treballin el 
nivell que toca, és a dir, que l’alumnat 
arribi a la secundària sense adaptació 
curricular. També, asseguren que 
ha baixat la conflictivitat, han reduït 
l’absentisme i, per primer cop, hi ha 
alumnes que han completat l’educació 
secundària obligatòria.
A través d’un projecte d’inserció 
sociolaboral, cinc exalumnes que han 
assolit l’ESO s’han incorporat al centre 
com a educadores. Bosch fa autocrítica: 
“Nosaltres, des de la nostra condició 
d’homes i dones blanques amb diners 
en un compte corrent, podem creure 
que podem donar moltes lliçons, 
però, amb les educadores, veuen 
transformacions reals que provenen de 
la seva pròpia realitat”.
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la comunidad gitana en España.
Sumada a l’escassetat de recursos de moltes famílies 

gitanes, la manca de referents gitanes amb formació su-
perior i amb feines de qualificació mitjana i alta explica 
la lentitud del canvi d’escenari educatiu, d’acord amb 
la Guía Dosta! para combatir los estereotipos de la comu-
nidad gitana del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat espanyol. Per això, fer visibles les experiènci-
es educatives de gitanes que han tingut èxit acadèmic 
a nenes i dones és una de les estratègies per les quals 
aposten les dones organitzades en l’associacionisme 
pels drets del poble gitano.

Haver obtingut eines que li permeten “fer la trajec-
tòria una mica més fàcil a altres persones gitanes” és 
un dels resultats que Jelen Amador valora més del pas 
per la universitat. Actualment, ho fa com a professora 
d’anglès al grup d’accés a la universitat per a majors de 
25 anys del Pla Integral del Poble Gitano i, també, com 
a activista de Drom Kotar Mestipen (Camí de llibertat), 
la primera associació gitana de dones de Catalunya.

L’entitat centra esforços a ampliar referents, sobretot, 
a les més joves. Des dels seus inicis, el 1999, organitza 
trobades dirigides a posar les dificultats sobre la taula i 
buscar estratègies per superar les barreres que troben 
les dones gitanes dins el sistema educatiu, així com 
fer visible que hi ha gitanes que opten per trajectòries 
acadèmiques que les duen a posicions laborals tradi-
cionalment no identificades amb la comunitat gitana.

“Quan arribes a la universitat, no només és un èxit 
per a una mateixa, sinó per a totes les gitanes. Jo hi he 
anat i mai no he deixat de banda la meva vida gitana, 
els meus valors, la meva família, allò que per a mi és 
important”, transmet a moltes altres noies Jelen Amador, 
a fi d’esvair temors i enlairar expectatives.

Han passat quasi vint anys des de les primeres troba-
des d’estudiants gitanes organitzades per Drom Kotar 
Mestipen, en què les assistents podien comptar-se amb 
els dits de la mà, fins a la celebrada l’any passat, a la 
qual, asseguren des de l’entitat, van assistir prop de 
300 dones gitanes. L’augment de l’assistència resulta 
un baròmetre esperançador en un escenari traçat per 
l’abandonament escolar prematur i la infrapresència 
als estudis superiors.

“Davant l’absentisme brutal dels i les gitanes, hi ha 
programes, però no es va a l’arrel del problema: les es-
coles són extremadament paies i el sistema educatiu no 
té en compte la cultura gitana, motiu pel qual l’escola 
s’arriba a percebre com una institució amenaçadora”, 
denuncia Francolí, per qui caldria redistribuir la res-
ponsabilitat de la situació de la població gitana. “Ara 
mateix, recau de forma exagerada sobre seu, mentre 
que altres actors socials no entomen la responsabilitat 
que tocaria”, defensa.

El preludi del matrimoni precoç
Tot i que les xifres d’abandonament prematur dels es-
tudis són molt elevades dins el conjunt de joves de la 
comunitat gitana, el paper tradicional atribuït a les do-
nes suma dificultats al trajecte educatiu. Les noies que 
adquireixen èxit al sistema educatiu troben moltes difi-
cultats per assolir les seves metes acadèmiques: han de 
demostrar que no són una càrrega més gran per la seva 
família a causa dels seus objectius personals i professio-
nals i que acompleixen amb el que la comunitat espera 
d’elles, d’acord amb la Guía de intervención social con 
población gitana desde la perspectiva de genero de la FSG.

“Si desglossem les causes d’abandonament escolar 
per gènere, trobem que moltes nenes gitanes encara 
abandonen els estudis perquè tenen càrregues familiars 
assumides”, assegura Giménez. A la seva ciutat, Osca, 
no hi havia ningú de la comunitat gitana que tingués es-
tudis superiors. Entre el 1995 i el 2000, quan va cursar 
dret a la facultat de Saragossa, era l’única gitana. “Vaig 
haver de defensar voler estudiar i fer-ho entendre a la 
meva família”, recorda.

Els seus pares es dedicaven a la venda ambulant i 
Sara tenia dos germans grans i una germana petita. El 

context no era favorable per aconseguir anar a la uni-
versitat, que, a més, implicava marxar a viure sola. “Tot 
i que els costés i d’haver-los de fer entendre que es pot 
estudiar i continuar essent gitana, he comptat amb la 
mentalitat oberta dels meus pares. He tingut sort de 
néixer on he nascut. En una altra llar, no m’ho hagues-
sin permès, probablement”, comparteix.

La sobreprotecció de les noies joves solteres apareix, 
en estudis com la Guía de intervención social con pobla-
ción gitana desde la perspectiva de genero de la FSG, com 
un dels factors que suma dificultat al manteniment de 
les noies gitanes al sistema educatiu.

“Nosaltres estem molt acostumades a anar amb les nos-
tres cosines i amigues des de ben petites, sempre anem 
acompanyades; estem al nostre nucli, al nostre barri... i, 
de sobte, amb onze anys, que t’enviïn sola fora del barri, 
havent d’agafar el transport públic... això és un tema que 
nosaltres gestionem de manera molt diferent”, explica 
Jelen Amador. “Les famílies, moltes vegades, avantposen 
la protecció, la seguretat de les seves filles, a l’educació. 
Amb els nens, es gestiona de manera diferent, com tam-
bé passa fora de la comunitat gitana”, afegeix.

Per això, una mesura com la introducció de l’escola 
secundària als centres de primària per evitar que hagin 
de desplaçar-se per anar a l’institut afavoreix que les 
nenes de la comunitat gitana continuïn dins del sistema 
educatiu i, consegüentment, que sovint endarrereixin 
l’edat de casar-se.

Els casaments a una edat molt jove –especialment de 
les noies–, el nombre de fills i filles superior al del con-
junt de la població i el fet de tenir la primera criatura 
molt aviat són les tres característiques en relació a l’es-
tat civil que recull el Diagnóstico social de la comunidad 
gitana en España. Les persones casades d’entre 16 i 24 
anys arriben a un 27%, una xifra nou vegades més alta 
que en el conjunt de la població (3%).

Els matrimonis precoços impliquen perdre els “privile-
gis de la infantesa” de molt jove. Estudiar apareix a la llista 
d’activitats que es consideren pròpies d’aquesta etapa de 

L'última trobada 
d'estudiants gitanes 
organitzada per 
Drom Kotar Mestipen 
va comptar amb 300 
assistents 
 
“Una adolescent, sigui 
gitana o no, fora del 
sistema educatiu i 
que no pot treballar, 
quina expectativa 
té?", conclou Heredia

Paquita 
Domingo 
és alumna 
d'un curs de 
mediació 
/ VICTOR SERRI

la vida “més còmoda”, la d’abans del matrimoni, explica 
Nieves Heredia. “L’escola no es considera pròpia de per-
sona adulta i, casada, no pots fer coses de nena perquè 
tens un intent de llar, un marit amb qui has de compartir 
experiències i amb la família del qual has de saber relaci-
onar-te. Implica unes responsabilitats que, entre les no-
ies que es casen molt joves, poques porten bé”, assegura.

L’informe de l’Agència de Drets Fonamentals de la UE 
detecta una relació indirectament proporcional entre 
matrimoni precoç i educació i, per tant, entre matri-
moni precoç i oportunitats significatives de tenir una 
feina de qualitat. Si mirem les xifres dels onze estats 
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que atén l’informe europeu, només una mitjana del 
6% de les noies gitanes casades abans dels divuit anys 
es mantenen al sistema educatiu. En el cas de les no 
casades és molt superior, un 45%.

Al contrari, la relació directament proporcional al 
matrimoni adolescent és l’augment de la dedicació al 
treball de cures i domèstic: les noies de setze i disset anys 
casades es dediquen a les tasques de la llar i de cures 
a temps complet cinc vegades més que les no casades.

“Si tu et vols pedir [per casar-se], saps que hauràs de 
deixar d’estudiar perquè encara no es veu compatible 
amb fer una vida en comú”, afegeix Heredia abans de 
compartir un desig: que la seva filla es casi dels vint 
cap amunt. I un temor probable: que s’enamori abans.

El control sobre les relacions i la sexualitat de les 
dones viscuda dins d’una part de la comunitat gitana 

–norma condicionada per variables com la condició so-
cioeconòmica i la procedència geogràfica de les famí-
lies– implica que la fuga d’una parella jove per dormir 
junta dugui a considerar que s’han casat. “Nosaltres, 
per poder tenir relacions sexuals, ens hem de casar i 
això fa que els matrimonis siguin més d’hora perquè la 
inquietud d’adolescent que pugui tenir qualsevol noi o 
noia gitana no és diferent de la inquietud de qualsevol 
noi o noia paia”, apunta, Heredia.

“Casar-se molt jove no és un tret de la identitat gitana, 
sinó que està molt lligat a la trajectòria acadèmica frus-
trada”, sentencia Amador. “Una adolescent, sigui gitana 
o no, fora del sistema educatiu i que no pot treballar, 
quina expectativa té? La dels matrimonis precoços és 
una realitat que podria estendre’s a altres col·lectius”.

Al marge de la negativa a mantenir relacions sexuals 
abans del matrimoni que viu una part de la comunitat 
gitana, les activistes coincideixen a remarcar que l’ei-
na de prevenció determinant per evitar els matrimonis 
precoços és la vinculació al sistema educatiu. O, llegit 
d’una altra manera, que el fracàs del sistema educatiu 
per mantenir les noies gitanes vinculades és el que les 
aboca a matrimonis i maternitats precoces.�

sortir de casa per 
defensar-la
Un antic mercat de Lleida, que havia baixat la persiana, avui és el centre 
d'operacions de Mariola en Moviment, un col·lectiu pel dret a l'habitatge

La Mariola de Lleida és un barri 
d’11.000 habitants que conviu amb 
l’atur i l’estigma de la pobresa. Va 

nàixer als anys 40 del segle XX fruit d’un 
pla d’habitatge promogut pel govern fran-
quista per acollir mà d’obra d’arreu de 
l’Estat espanyol. S’hi van construir diver-
sos blocs de protecció oficial –que es van 
batejar amb noms com Ramiro Ledesma 
o Juan Carlos–, ara en mans del govern 
català. Entre els anys vuitanta i noranta, 
el PSC hi va recol·locar la població gita-
na desallotjada dels barracons del centre 
històric i de l’avinguda Tarradellas.

Més que un barri marginal, ha estat 
un espai marginat per l’administració: el 
gran pla de barris anunciat per l’Ajunta-
ment de Lleida i la Generalitat el 2004 va 
consistir a fer-hi petites actuacions urba-
nístiques. Actualment, la Mariola lluita 
pel dret a l’habitatge i s’hi han ocupat 
molts pisos buits.

L’antic mercat del barri, que havia baixat 
la persiana, avui és el centre d’operacions 
de Mariola en Moviment, un col·lectiu que 
lluita pel dret a l’habitatge. Com en temps 
passats, el mercat torna a ser un centre 
comunitari on se celebren assemblees set-
manals i s’ofereix assessorament col·lectiu.

En aquest espai, ens trobem amb 
Felipa i Maria Luisa, que ens expliquen 
que el barri ha estat castigat pels desno-
naments, cosa que ha fet sortir moltes 
dones gitanes de casa. Maria Luisa viu 
amb el seu marit en un pis de Bankia i, 
el desembre passat, van rebre una ordre 

Clara Barbal | @clarabarbal

de desnonament. Felipa acompanya el 
seu cunyat, que està a punt de quedar-se 
sense sostre, a passar el tràngol. El movi-
ment de la Mariola és un moviment amb 
una gramàtica pròpia: elles no ocupen, 
elles recuperen els pisos buits dels bancs.

“Aprenem les unes de les altres, ens 
donem força per anar als Serveis Socials. 
Quan estava a casa, no tenia por i no co-
neixia els meus drets”, confessa Maria 
Luisa. Felipa creu que el moviment ha 
canviat el barri de la Mariola i les do-
nes gitanes: “Sempre ens han dit que 
els nostres problemes els porta la de-
linqüència; ara sabem que tenen un 
nom: pobresa”. Expliquen que han ha-
gut de lluitar contra decisions “injustes” 
de l’administració, com la derivació de 
veïnes que tenen mainada i una ordre 
de llançament al centre per a víctimes 
de violència masclista.

Fa poc, van batallar amb l’Ajuntament 
per poder empadronar les famílies als 
pisos ocupats. Fins ara, la política del go-
vern era inscriure-les en un alberg del 
centre històric, fet que les allunyava de 
l’accés a les escoles i el centre d’atenció 
primària. Ara, han aconseguit empadro-
nar-se al centre cívic de la Mariola.

A banda de les necessitats en matèria 
d’habitatge, les dones afirmen que cal 
una escola d’adults al barri. Diuen que 
no saben llegir ni escriure, però que, ar-
ran de la participació a les assemblees, 
han après les lleis d’habitatge i pobresa 
energètica i han perdut la por.�

Dones gitanes 
de l'entitat 
Mariola en 
Moviment 

/ DÀNAE 
QUIROZ



Text: Jordi de Miguel Capell | @jordidemiguel
Fotografia: Victor Serri | @_ittos_

Ramón Andrés,
poeta i assagista

“L’esquerra ha demostrat un 
gran desconeixement de 

l’ésser humà”
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Ramón Andrés (Pamplona, 
1955) no es considera filòsof, 
però encaixaria en un film 
històric sobre la Grècia 
socràtica: només caldria 
sargir una toga i deixar 
intacta l’afabilitat amb què 
saluda amics i desconeguts 
al pati de Lletres de la 
Universitat de Barcelona. 
La seva obra és la d’un 
pensador prolífic. Format 
com a músic, la sensibilitat i 
l’erudició que transpiren els 
seus llibres han tractat l’art a 
l’edat mitjana, el silenci o el 
suïcidi a Occident des de la 
poesia, l’assaig i l’aforisme. 
Al seu darrer títol, Pensar y 
no caer (Acantilado, 2016), 
Andrés traça els límits de 
la naturalesa humana i les 
seves derivacions a partir 
del diàleg amb pintures, 
cançons i assajos d’altres 
pensadors. L’entrevistem 
en una aula vella de la 
universitat, amb pupitres de 
fusta i pissarres enfosquides. 
Com el gest, la veu és càlida 
i serena.

Vas començar a escriure poesia i assaig des-
prés de recórrer mitja Europa com a can-
tant de repertori medieval. On és el nexe 
entre música i pensament?

El nexe es troba en una estranya coincidència de tempora-
litats, en el complex encreuament de la nostra ment regi-
da per la lògica amb un llenguatge summament abstracte 
com el musical. Per a mi, és essencial pensar la música 
perquè et permet veure el món des d’un altre angle, de 
vegades radicalment diferent. La música ens interroga, 
però també ens permet entendre i plantejar les coses des 
d’un llenguatge que no és l’oral. Té els seus conceptes, la 
seva retòrica, els seus afectes… Per això molts dels meus 
assajos tenen una mena de teixit musical.

L’últim d’ells, Pensar y no caer (Acantilado, 2016), 
du un títol ambigu. Aquesta ‘y’ obre un ventall 
d’interpretacions. Es podria entendre que caure 
és una possibilitat que habita en tot pensar...
Pensar i no caure, en el fons, vol dir pensar i no caure 
en la temptació de donar per bo el que has pensat; no 
aturar-te mai, no ocultar-te darrere la teva opinió, con-
tinuar buscant sempre, posar-te en dubte, estimular la 
intel·ligència. És el contrari a l’autocomplaença. Tothom 
creu que té la seva opinió i la defensa aferrissadament.

Avui dia, es generen més idees que pensament, 
lamentes.
Sí, idees en el sentit de compartiments estancs del pen-
sar. A penes hi ha pensament que sigui genuïnament crí-
tic, que proposi qüestions de veritat. La filosofia actual, 
de vegades, té un to pueril... però es deu al fet que tot 
és reflex d’una gran immaduresa. La nostra societat és 
molt immadura, molt protegida, indolora, instal·lada 
en el confort, devota de la seguretat... La filosofia, com 
és natural, també es ressent d’aquesta artificialitat. Molt 
pensament aparentment crític amaga, en realitat, una 
actitud acostumada a obeir i a donar per bo el que veu, 
encara que de vegades sembli el contrari.

Imagino que aquesta proliferació d’idees i opini-
ons també té relació amb el valor que atorguem a 
la productivitat.
Sí. Temem profundament el no-res, el buit, per això 
omplim aquest buit del que sigui: opinions, objec-
tes inservibles, objectes d’un sol ús... Tot plegat és 
expressió de la por de la realitat. Hem de produir, 
produir per destruir i, després, tornar a crear algu-
na cosa inútil que acabarà destruïda i metabolitzada 
per la nostra aspiració a continuar consumint i des-
truint. Contínuament, generem aquest mecanisme. Ho 
llencem tot al no-res i, del no-res, tornem a produir. 
Emanuele Severino explica de manera diàfana aquest 
procés de generació i destrucció, que apareix per pri-
mera vegada a l’antiga Grècia: el valor de la novetat 
sorgeix aleshores. Crear alguna cosa i que aquesta cosa 
envelleixi ja no interessa: perd el color, brilla menys 
que una cosa nova i, aleshores, es trenca. es rebutja i 
és lliurada al no-res. Aquesta és la roda que ha marcat 
la mentalitat d’Occident: una mort i una regeneració 
contínues. El cristianisme és això: extreure vida del 
no-res i preparar-la per a la mort. És un cercle tràgic 
que ha influït en molts dels processos que han con-
format la nostra manera de pensar.

En aquesta línia, dius que “res no pot durar perquè 
ens activa un mecanisme de tedi”. No ens fastigueja 
el nostre propi ésser també? Sempre hi ha una as-
piració a més, una possibilitat de superació que co-
mença pel propi cos. El 1885, Carl Hermann Unthan 
tocava el violí amb els peus; avui, creiem que tots 
els rècords mundials d’atletisme es poden batre.
Sí, Peter Sloterdijk en parla a Has de cambiar tu vida 
(Pre-Textos, 2012). La nostra ment tendeix al tedi i el 
tedi pot tendir al buit i a la inactivitat, a l’accídia. I això 
es combat amb la producció, amb l’autosuperació en 
termes absolutament esportius, en l’estimulació a llui-

Molt pensament 
aparentment crític 
amaga, en realitat, una 
actitud acostumada 
a obeir i a donar 
per bo el que veu

S’ha de combatre el 
dolor, però hem de 
saber conviure amb 
ell i no satanitzar-lo. 
El món indolor de 
Hegel no és possible
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tar contra tu mateix, a fomentar l’individualisme fins 
al punt que irromp en hom el que realment és. Aquest 
individualisme tan rigorós et desdibuixa, fa que no sàpi-
gues qui ets en realitat. Com que cal tenir metes, sovint 
inabastables, la vida es converteix en una competició 
i aquesta lluita amb totes les forces contra tu mateix fa 
que l’altre, el pròxim, sigui una simple anècdota, com 
va saber veure Emmanuel Lévinas. Som corredors de 
fons cap a una suposada salvació. Per això no tolerem 
la quietud, el pensar.

On és l’arrel d’aquesta intolerància?
L’Homo sapiens és així antropològicament, és un ésser 
configurat per a la consecució de coses, anhelant de 
reptes de vegades inversemblants i ridículs. És un ge-
nerador de miratges, un quimèric. Aquesta tendència 
natural s’ha intensificat en això que anomenem el món 
modern, que ha arrencat a l’ésser humà una cosa que 
li era consubstancial, una eina que era la seva condi-
ció natural i sense la qual s’ha vist abocat a viure amb 
ansietat, amb autèntica angoixa: el sentit de l’espera. 
El caçador esperava. Sabia de les migracions anuals, 
sabia de la remuntada riu amunt del salmó per poder 
pescar-lo, sabia que calia esperar. Antigament, l’apre-
nentatge era una qüestió lenta. Tot requereix el seu 
temps, però les ruïnes del capitalisme obliguen que 
tot sigui ràpid, immediat, i que sigui assolible prement 
un botó. Qui està desposseït del sentit de l’espera és un 
esclau, un obedient, un sense-memòria. No sabem espe-
rar, cada generació és més impacient. El setge s’estreny, 
és més angoixant, en un sentit etimològic, d’angost, el 
que s’estreny. Haver perdut el sentit de l’espera és ha-
ver-nos debilitat i haver-nos tornat més violents del que 
ja som per naturalesa.

A Pensar y no caer, reflexiones sobre aquest allu-
nyament de l’essència humana a través d’un assaig 
de Giorgio Agamben. Parles de “l’animalització de 
l’home”. El desig d’immunitat i d’absència de dolor 
és part d’aquest procés d’animalització?
No és que no s’hagi de combatre el dolor, però hem de 
saber conviure amb ell i no satanitzar-lo. El món indolor 
que va plantejar Hegel no és possible. Per aquesta raó, 
s’ha perdut l’instint de resistència, som absolutament 
tous. No sabem suportar la més petita ombra de dolor. 
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Després, per qualsevol molèstia física, que ni tan sols 
arriba a un llindar baix de dolor, hi ha tota una indústria 
farmacèutica. I es pot aplicar el mateix a l’ànim. Cedim 
aviat. Per això s’ha produït una medicalització extrema 
de tot. Vivim envoltats d’unes cures que moltes vegades 
són excessives, ens mentalitzen perquè ens concebem 
com a autèntics desvalguts.

Si hi ha hagut un accident és perquè ha fallat algu-
na cosa. Si dos guardes forestals són assassinats per 
un caçador, tots els guardes forestals han d’anar 
armats.
No sabem acceptar la contingència de viure en un 
món físic en què la tècnica no ho pot tot. Qualsevol 
contingència ens desbarata. Per això comentava que 
la nostra actitud i el sistema que l’ha condicionat és 
fruit de la por. La paraula por procedeix d’una veu 
llatina, metus, que en el seu origen expressa movi-
ment, alguna cosa que es mou. Els antics ja ho van 
pensar així: allò que es mou ens causa por, incertesa. 
I aquesta incertesa és molt mal assimilada per una 
societat encoixinada com la nostra, en què l’individu 
està carregat de drets –i això que dic pot semblar molt 
reaccionari–, drets que han costat molt d’aconseguir. 
No obstant això, pel que es veu, hi ha poques obliga-
cions. Actuem com gent consentida.

Pensar que ens sobreestimem com a espècie i que 
la roda de creació i destrucció gira i gira no pot 
paralitzar-nos?
La veritat és que som així. Som així i cal assumir-ho 
(repeteix i emfatitza). No hi ha ideologia ni religió ni 
ensenyament ni universitat ni res que pugui eradi-
car la nostra naturalesa. Atès que som jeràrquics per 
constitució mental, és a dir, per naturalesa, arribem 
a establir jerarquies amb els nostres iguals. En projec-
tes polítics, comunitaris o populars, sempre establim 
jerarquies. Hem de saber-ho per no perdre el temps 
en quimeres complaents i corregir-nos en la mesura 
que puguem. La Bruyère deia: “Ja que no podem can-
viar, morim corregits”. Tenim la responsabilitat de 
saber què som i com som i, a partir d’aquí, treballar 
per millorar-nos.

Però, si hem avançat no és perquè realment s’han 
pogut trencar aquestes jerarquies?
Més o menys s’ha aconseguit un món més raonable, 
en part gràcies a aquesta tècnica que alguns tant criti-
quen... això és indiscutible. Avui, pràcticament no hi 
ha analfabetisme, però hi ha la mateixa ignorància que 
fa cent anys. Incorrem fàcilment en la falta de respec-
te, desconeixem la correcció i, sobretot, la humilitat. 
Consumim sense treva, som excessius en gairebé tot, 
caçadors innats. Són actituds instintives, les portem a 
dins. La Revolució Francesa va voler donar una imatge 
de la humanitat que no responia a la realitat. Som el 
que som. Amb aquesta precarietat, fem les coses tan bé 
com puguem, sense acudir a tiranismes, que són propis 
del sospitós segle XIX.

Què ens cal?
En grans dosis i a tots els estaments socials: respon-
sabilitat. La responsabilitat és la gran revolució, que 
cadascú faci bé allò que li correspon... i després ja 
parlarem d’utopies. Utopies que sempre ens ajornen 
perquè mai no arriben. La utopia és la destrucció del 
present, és un pensament d’arrel cristiana: “Això és 
una vall de llàgrimes, la vida futura serà millor...”. Per 
això menyspreem el present. Ens veiem impel·lits a sa-
crificar-nos sempre per unes generacions futures que 
mai no arribaran a veure el futur perquè el futur és 
la mort i aquestes mateixes generacions proclamaran 
el mateix futur que, en definitiva, haurà estat un frau, 
una estafa, perquè mai no arriba.

En una entrevista recent, parlàvem amb Marina 
Garcés de la religiositat que impregna aquesta idea 
d’un altre món que ha abanderat l’esquerra. “No 
viurem en un altre món, però el volem canviar a 
través de tot allò que el sosté”, ens deia.
La dreta no entén d’un altre món, és per això que el 
seu negoci sempre floreix, li va bé. No obstant això, no 
sé fins a quin punt l’esquerra és competent per canviar 
res. L’esquerra ha creat molts miratges, ha demostrat 
un gran desconeixement de l’ésser humà. Si parlem 
de les últimes dècades a Europa i pensem, per exem-
ple, en els últims moviments d’esquerra italians dels 
anys 70, quan hi havia noms com els de Passolini, Eco 
i Calvino implicats, encara es generava un llenguatge 
més o menys nou que s’atrevia a plantejar certes coses. 
Però, avui, l’esquerra no té llenguatge, l’ha perdut; el 
seu discurs és incapaç de crear nous espais i visions crí-
tiques diferents. L’esquerra s’agrada molt a si mateixa, 
encara és molt vuitcentista, no ha sabut interpretar les 
claus d’un gran conflicte com és el de la nostra civilit-
zació ni adonar-se del mal estat de les parets mestres 
de la Història. A més, ha estat molt arrogant pensant 
que tenia o té el patrimoni de la imaginació i la creació 
i que, gràcies a això, qui és d’esquerra és capaç de somi-
ar un món i d’accedir a un grau moral superior només 
pel fet de ser-ho. Avui, l’esquerra es mostra inoperant 
davant d’un sistema de depredació com el neoliberalis-
me, protagonista dels espolis i saquejos més salvatges. 
Davant d’aquesta perversió, l’oposició dels moviments 
d’esquerra és molt primària i caduca.

Al llibre, el terme revolució té una connotació ne-
gativa. Dius que “la manca de recursos del pensa-
ment revolucionari ha donat peu a la xacra que 
suposa dividir les coses, la realitat”.
Té una connotació negativa en aquest sentit, el d’una 
crítica a la idea d’utopia, que no es pot assolir, per de-
finició. Una revolució destrueix una situació per instau-
rar una altra veritat. No sabem, no volem, viure sense 
veritats. Les veritats són un autèntic càstig. En aquest 
sentit, cal que l’esquerra i els moviments alternatius es 
plantegin una anàlisi profunda i autocrítica i, a partir 
d’aquí, que s’atreveixin a pensar amb totes les conse-
qüències. No es pot continuar amb la mateixa tàctica 
que se seguia al segle XIX.

Posa’m un exemple d’aquesta deriva.
La qüestió de la independència a Catalunya, per exem-
ple. Si és cert que hi ha l’oportunitat de crear una cosa 
nova, no ho sembla, perquè totes les idees proposades 
són vuitcentistes, molt antiquades, sempre portades 
per la mecànica d’acció-reacció. No hi ha un sol polític 
d’entitat que sàpiga de què està parlant. Discursos au-
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tomàtics, consignes puerils, sentimentalitat i megafonia 
que afavoreixen la creació d’un nosaltres i, per tant, a 
partir d’aquest moment, d’un ells. Bons i dolents, no 
importa l’ordre. La que es proposa és una política rudi-
mentària –tot plegat val per ambdues parts, és clar–, de 
traç gruixut, primària i, sobretot, molt ignorant.

Davant l’espectacle de la política, dius que som 
espectadors cansats més que submisos. I que el 
sistema ha infiltrat el nihilisme en la població. En 
quin sentit?
El nihilisme, entre altres qüestions, és aconseguir la 
felicitat a través del consum i la possessió de coses, no 
importa quines. Avidesa. El nihilisme sempre comporta 
una substitució, canviar un objecte desitjat per un altre 
de més gran i satisfactori que, poc després, necessitarà 
ser reemplaçat per un altre de millor. Es tracta d’una 
negació del que ofereix un món que el nihilista sempre 
viu com una insuficiència. Necessita d’un Déu continu, 
encara que el negui. Vivim moments d’un gran nihilisme; 
es treballa per por i per a la por, és a dir, per guanyar 
i sentir una seguretat que en el fons és falsa. Es tracta 
del codi implantat per les democràcies neoliberals, en 
les quals creus que ets lliure. Però la teva, no ho saps, 
és una llibertat condicional.

Per això tanques el llibre parlant de Nietzsche?
En certa manera, sí. És l’únic pensador que, de sobte, 
en un moment determinat, es gira i encara frontalment 
una tradició occidental que ve com un tren d’alta velo-
citat (pensem, per exemple, en la sorgida a través de 
Hegel). Nietzsche va veure que era una mala deriva, un 
camí perillós... i és la tradició que, després d’haver pa-

tit els pitjors totalitarismes i la seva industrialització de 
la mort, ens ha dut a recalar en aquest neoliberalisme 
despietat, grotesc. Nietzsche vol aturar una tradició de 
destrucció europea, busca frenar aquesta roda de cre-
ació i destrucció. Qui diu Nietzsche diu una forma de 
filosofia radical, ètica, coherent, de sanejament moral, 
que no pacti amb necis i que ens torni la possibilitat 
d’intentar organitzar-nos d’una manera més assenya-
da, més realista.

Quin paper juga el silenci en aquest intent de 
reconèixer-nos?
Com que no és productiu, el silenci no està ben vist. La 
població laica civil no ha sabut crear espais de silenci per-
què tot pertany a la producció i aquesta comporta soroll. 
La màquina és sorollosa. El silenci qüestiona i inquieta el 
poder. El silenci no és estar callat, és un estat mental que 
permet fer grans parèntesi al llarg del dia per reposar el 
pòsit agitat de la ment. Aquesta impossibilitat de repòs, 
alienant fins a cotes insòlites, és el que ha privat l’individu 
de la capacitat total de reflexió i d’aquietament. Si estem 
tan alienats és perquè no tenim temps d’aturar-nos, no 
tenim temps de res, vivim amb la il·lusió que, al final, si 
hem aconseguit el que anhelàvem, la nostra mort serà 
més suau, més petita. Això és nihilisme.

La poesia és silenci?
En la poesia, en tot art, hi ha silenci. També pot haver-hi 
un crit profund, però, en general, un poema, una obra 
artística o una composició musical és un lloc de sentit. 
Les coses, el món, l’alba, la nit, els nostres actes... te-
nen sentit per si mateixos. La música, la poesia, l’art i 
el pensament el reforcen.�
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La millor cooperació 
és la justícia global

Avui, a les acaballes de la segona dècada del se-
gle XXI i des d’una perspectiva internacionalis-
ta, seguir ubicant-nos en el marc conceptual de 

la cooperació i l’educació al desenvolupament seria tant 
com dir que no hem processat res del que ha succeït al 
món durant els darrers 60 anys.

En aquell moment, quan es va reconstruir l’arquitec-
tura del poder polític i econòmic després de la II Guerra 
Mundial i en el context de la guerra freda, aquest marc 
conceptual ja era prou qüestionable per la seva fun-
cionalitat al nou ordre, per l’ocultació dels conflictes 
que generava i per la concepció neocolonial i patriarcal 
que expressava. Des del primer moment, el discurs de 
la defensa dels drets i dels tractats de drets ha estat un 
discurs dissonant amb la pràctica d’un desenvolupa-
ment econòmic no només desigual, sinó perpetuador 
i accelerador de la desigualtat.

Però, el 2017, quan l’1% més ric posseeix més riquesa 
que la resta del món, quan els actius financers multipli-
quen per més de deu l’economia real, quan les principals 
matèries primeres que sustenten l’economia desenvolu-
pada tenen un horitzó d’esgotament de poques dècades, 
quan la idea dels estats com a garants dels drets de la 
seva ciutadania està patint els darrers embats davant 
l’arquitectura de la impunitat de les grans multinacio-
nals... continuar predicant la cooperació i l’educació al 
desenvolupament com a eines emancipadores 
està fora de lloc.

Els princi-
pals 

Àlex Guillamón 
Director d’Entrepobles
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contrast

/ MARIA FARRÉ

L’actual model de cooperació perpetua 
la dependència dels països del Sud?

reptes que enfronta la humanitat a la nostra època –
amb una acumulació gegantina de poder econòmic i 
la influència política en cada cop menys mans, el canvi 
climàtic, la crisi energètica, l’extractivisme, els grans 
desplaçaments humans forçosos, la pèrdua de biodi-
versitat i la degradació dels ecosistemes, la crisi de les 
cures, la progressiva radicalització del patriarcat, el 
militarisme, la creixent retallada de drets i llibertats...– 
són fenòmens globals que es manifesten en cadenes 
complexes que abracen, interrelacionen estretament i 
impliquen tant el que fa 60 anys anomenàvem el Nord 
com el que anomenàvem el Sud.

Avui, garantir un futur digne, equitatiu i inclusiu per 
a la humanitat i per a l’únic planeta possible sobre el 
qual se sustenta la vida implica aprofundir. Però no 
en la cooperació al desenvolupament, sinó justament 
en una cooperació que tingui com a objectiu construir 
alternatives al desenvolupament que ens ha portat a 
aquest punt insostenible.

Es tracta, més aviat, de treballar per la responsabilitat 
i la justícia globals. És a dir, per fer-nos responsables de 
l’empremta econòmica, ecològica, cultural, etc. que la 
societat del nostre país aporta –en positiu o negatiu– a 
tots aquests reptes globals. L’aportació de la nostra so-
cietat a la justícia global, per tant, ja no 
es mesura només, ni 

principalment, a partir de la quantitat i la qualitat dels 
fons que es dediquen a les polítiques públiques del que 
encara s’anomena cooperació al desenvolupament, sinó 
per l’impacte del conjunt de les nostres polítiques i de 
la nostra economia.

En aquest context, es tracta que les organitzacions 
solidàries i internacionalistes promoguin un moviment 
social amb capacitat d’incidència social i política al nos-
tre entorn per afrontar els reptes globals a partir de la 
nostra realitat local. Es tracta de construir ponts i xarxes 
locals i internacionals per cooperar en la construcció 
de sobiranies socials en tots els àmbits de la vida (eco-
nòmica, energètica, alimentària, política, dels cossos...) 
o, el que és el mateix, alternatives al desenvolupament 
centrat en el lucre. Es tracta, en definitiva, de no aban-
donar a la seva sort tots aquells col·lectius que, arreu del 
món –i sovint també a casa nostra–, són criminalitzats 
per lluitar pel mateix que lluitem nosaltres.�
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Trencar murs per 
enxarxar el món
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Pilar Orenes 
Directora adjunta d’Oxfam Intermón a Catalunya

Fa dinou anys que treballo al sector de la coopera-
ció internacional, he explicat moltes vegades el 
model de cooperació d’Oxfam Intermón i el meu 

discurs ha canviat a mesura que la tasca de les ONG s’ha 
anat adaptant al context. Allò de captar fons a països 
rics per enviar-los a països pobres, fer campanyes aquí 
i projectes allà, “donar la canya en lloc del peix”, ex-
portar fórmules i models d’èxit del nostre entorn... són 
algunes de les idees que formen part de la història de 
la cooperació. I sorprèn veure com ha quedat gravada 
en l’imaginari col·lectiu aquesta manera de fer de les 
ONG de desenvolupament.

No, aquest no és el model actual de cooperació. 
Encara que som un sector ampli i és difícil generalitzar, 
potser encara avui hi ha ONG que treballen amb aquesta 
visió de la qual parlava. Però jo reivindico aquesta part 
del sector que ha evolucionat amb el temps, que sap 
llegir el context, que fuig d’aquests patrons i que està 
lluny de perpetuar la dependència dels països del Sud.

Això no impedeix que comenci reconeixent que la co-
operació tradicional està plena d’històries d’èxit. Petites i 
grans històries, tantes com persones que han aconseguit 
educació, terra i una producció, salut i medicaments 
bàsics. Són homes i dones que s’han beneficiat dels pro-
grames que ha impulsat la cooperació i que han vist com 
els canvis de pràctiques i de polítiques han transformat 
la seva vida. Estem parlant de millores en la vida de la 
gent i això són històries d’èxit. Milers.

Per tant, els nostres objectius finals no han canviat; 
però els temps són uns altres i el model evoluciona. El 
món és diferent i la divisió geogràfica no ens val per 
parlar de pobresa: ja no hi ha països rics i pobres, hi ha 
persones pobres i riques a qualsevol país. Ja no serveix 

L’actual model de cooperació perpetua 
la dependència dels països del Sud?

cap estratègia de cooperació vertical nord-sud perquè 
el Brasil, Mèxic, Sud-àfrica, la Xina... no tenen espai 
en aquest eix.

La pobresa, la injustícia i la desigualtat són proble-
mes globals. Afecten tots els continents igual. Per això 
les lluites, les campanyes, els projectes... es fan aquí i 
allà; i per això parlem d’accés a serveis bàsics, violència 
de gènere... i ho fem demanant canvis a tots els països, 
començant pel nostre. Perquè les denúncies i les pro-
postes que serveixen per a Mèxic i Burkina Faso també 
serveixen per a l’Estat espanyol.

I parlar de pobresa es fa curt: l’1% de la població té 
el mateix que tota la resta, el 99%. Aquesta dada indig-
na frena el desenvolupament i sacseja la democràcia. 
Modifiquem el nostre discurs per parlar de desigualtat 
extrema i apareixen amb força noves temàtiques: fis-
calitat, salaris...

També són temps de murs, de valors globals que es 
posen en dubte. Per això, esmercem  esforços per cons-
truir un corrent de ciutadans i ciutadanes globals res-
ponsables amb la humanitat i el planeta. Necessitem un 
nou model educatiu basat en el diàleg i la convivència. 
Apostem per enfortir una ciutadania capaç d’indignar-se 
davant la concentració de poder en mans d’una minoria 
i que també es rebel·li contra el tancament d’espais, en 
molts països, on poder fer sentir la seva veu.

I aquest panorama es veu agreujat per l’actitud d’ad-
ministracions estatals i locals, que redueixen dràstica-
ment el finançament al desenvolupament, i condicionat 
pels nous actors i aliances que han sorgit en el món de 
la cooperació. Es creen i es desenvolupen petites i mit-
janes empreses sostenibles, liderades per les mateixes 
comunitats, en què els donants es poden implicar en la 
selecció i el seguiment de les accions a les quals donen 
suport. És cooperació, però també és inversió d’impacte 
social amb retorn econòmic.

I és temps, més que mai, de crear xarxes i establir 
connexions; pensar i desenvolupar coneixements, re-
cursos, capacitat d’incidència, especialitat, visió global, 
visió local... ja que ningú no aconseguirà res per si sol i 
les actuacions aïllades perden capacitat d’impacte.

Aquest és el model de cooperació pel qual apostem. 
Un model global, interdependent, que construeix con-
juntament i que identifica el que aporta cada actor per 
aconseguir un objectiu comú; el que no crea barreres ni 
dependències; el que no dóna lliçons, sinó que gestiona 
el coneixement; que denuncia i es posiciona; que crea 
ciutadania global. Un model, en definitiva, que es reno-
va i continua canviant vides, que segueix salvant vides.�



Plurilingüisme a debat

Lorena Ferre Camarasa  
Secretària d’Escola Valenciana i mestra del col·legi públic Alfonso Iniesta de Banyeres de Mariola

Es tracta  
d’un procés 
d’ensenyament 
plurilingüe  
dinàmic, en 
què es va  
avançant des 
d’un punt de 
partida que 
tria la gent  
involucrada  
en cada zona
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pàgina oberta

El govern valencià ha fet una aposta per un programa d’ensenyament plurilingüe únic, però que ofereix la 
possibilitat d’escollir el nivell d’immersió a la comunitat educativa de cada centre

“Discriminació”; 
així és com el 
PP i  part de 

la ciutadania aferrada 
a tot el que diu aquest 
partit polític qualifiquen 
el Programa d’Ensenya-
ment Plurilingüe Dinàmic 
(PEPD) elaborat per la 
Conselleria d’Educació 
del País Valencià durant 
aquest curs –i actualment 
suspés cautelarment pel 
Tribunal Superior de 
Justícia del País Valencià 
(TSJPV). La meua condició 
de mestra, juntament amb 
la meua trajectòria, em fa 
discrepar totalment amb 
aquest terme.

En primer lloc, vull re-
cordar que un dels objec-
tius de l’escolarització és 
assolir un grau de compe-
tències bàsiques per de-
senvolupar-se en societat 
i que una d’aquestes com-
petències és la lingüística.

S’ha de viure al País 
Valencià per començar a 
entendre la situació lin-
güística de cada comarca 
en concret. És força difí-
cil d’explicar en quatre lí-
nies, però, a banda d’ha-
ver-hi zones de predomini 
lingüístic castellà, també 
trobem zones de predo-
mini lingüístic valencià 
en què part de la societat 
té una espècie de rebuig 
cap a la llengua i la cultu-
ra pròpies, un menyspreu 
que, tot i que cada vega-
da és menor, ha estat fo-
mentat durant anys per la 
part política que hi gover-
nava. Aleshores, ens tro-
bem amb diferents fronts 
oberts a l’hora de parlar 
de llengua i cultura: caste-
llanoparlants, valenciano-
parlants i valencianopar-
lants que menyspreen la 
llengua. En una terra com 
la nostra (amb dues llen-
gües oficials) i seguint els 
estudis de filòlegs i peda-
gogs, la llengua minoritza-
da hauria de ser la llengua 
més reforçada a l’escola si 
volem que aquesta socie-
tat siga bilingüe; a més, 

/ CLARA-IRIS RAMOS
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com més llengües s’apre-
nen, més capacitat lingüís-
tica i cultural té una perso-
na, a part de més facilitat 
a l’hora d’aprendre una 
altra llengua. Qualsevol 
persona que es dedique 
mitjanament al tracta-
ment i l’aprenentatge de 
les llengües no tindria 
cap dubte sobre com ha 
de treballar aquest tema 
a l’escola. Però bé, re-
muntem-nos en el temps. 
Anem a l’any 1983. Aquest 
any s’aprova la Llei 4/1983, 
de 23 de novembre, d’Ús i 
Ensenyament del Valencià 
(LUEV), malgrat els vots en 
contra del Partit Popular. 
Aquesta llei tracta d’es-
tablir el model lingüístic 
educatiu al País Valencià, 
però les zones amb pre-
domini lingüístic del cas-
tellà estan exemptes de 
l’aprenentatge del valen-
cià. És a dir, des de l’any 
1983 fins ara, hem tingut 
escoles de diferents línies: 
Programa d’Ensenyament 
en Castellà (PEC, darre-
rament PPEC, Programa 
Plurilingüe d’Ensenya-
ment en Castellà), PEV 
(programa d’ensenya-
ment en valencià; poste-
riorment, PPEV) o PIL 
(Programa d’Immersió 

Lingüística). Fins i tot hi 
ha escoles de doble línia, 
amb diferents programes 
per a l’alumnat d’un ma-
teix centre (PPEC i PPE), 
que han de triar les famí-
lies. S’ha demostrat que 
aquest model és un fra-
càs del bilingüisme, ja que 
l’alumnat de les zones de 
predomini lingüístic cas-
tellà i les famílies caste-
llanoparlants que trien 
un PPEC no finalitzen la 
seua escolarització amb 
competències lingüísti-
ques en les dues llengües, 
a més de crear molts gue-
tos a les escoles de doble 
línia, un fet que el profes-
sorat observa dia a dia.

Davant d’aquest proble-
ma, el fet que no es donen 
les mateixes oportunitats 
d’eixir ben format de l’en-
senyament bàsic obligato-
ri a tot l’alumnat, l’actual 
govern del País Valencià 
aposta per una millora de 
l’ensenyament a través de 
la creació d’un Programa 
d’Ensenyament Únic per 
a tot el territori, amb sis 
nivells (bàsic 1 i 2; inter-
medi 1 i 2; avançat 1 i 2). 
Els nivells es diferencien 
per la quantitat d’hores 
d’exposició de cada llen-
gua en les àrees acadèmi-

ques i al centre: com més 
bàsic, més hores de la 
llengua dominant i, com 
més avançat, més hores 
d’exposició de la llengua 
minoritzada i la llengua 
estrangera. Cada escola 
triarà el nivell de partida 
que crega òptim per a tot 
el seu alumnat tenint en 
compte les circumstàncies 
actuals de capacitació del 
professorat en anglés i va-
lencià, les condicions soci-
olingüistes de l’alumnat i 
l’ús social de les llengües 
oficials del territori on es 
troba immers el centre 
educatiu. Amb l’objectiu 
d’arribar al bilingüisme 
de tot l’alumnat, es dis-
senyaran les estratègies 
que ofereix el Programa 
Dinàmic per anar pas-
sant d’un nivell a un altre 
fins a assolir els avançats. 
Ens podem preguntar: per 
què no un únic programa 
en valencià, com és el cas 
de Catalunya? Com ja he 
comentat abans, el País 
Valencià és molt divers i 
encara té molta feina per 
fer. Per a començar a cons-
truir, no es pot imposar; 
primer, caldrà respecte 
i estima per part de la 
majoria de la ciutadania. 
Possiblement per això s’ha 

optat per aquest procés 
d’ensenyament plurilin-
güe dinàmic, en què es 
va avançant des d’un punt 
de partida que tria la gent 
involucrada en cada zona. 
Segons les Unitats d’Ense-
nyament Multilingüe de 
les universitats d’Alacant, 
València i Castelló, el que 
assegura el plurilingüisme 
és el nivell avançat.

Qui tria el programa 
lingüístic del centre? En 
primer lloc, el claustre fa 
una proposta al consell es-
colar (format per famílies, 
alumnat i professorat) i és 
aquest qui aprova el nivell 
que es desenvoluparà a 
l’escola. D’aquesta mane-
ra, es té molt en compte 
la situació de cada centre. 
El fet d’haver triat un ni-
vell no comporta que eixe 
centre mantinga sempre 
el mateix, ja que, al llarg 
dels anys i a través d’au-
toavaluacions, hauran 
d’anar avançant nivells i 
pujant esglaons per a po-
der oferir formació en un 
plurilingüisme real al seu 
alumnat.

Deixem de parlar com 
a mestres i posem-nos en 
la pell de mares i pares. 
No ens agradaria que els 
nostres fills i filles acaba-
ren la seua escolaritat amb 
una competència lingüís-
tica més bona per a poder 
tindre més oportunitats 
quan siguen adults? Crec 
que la resposta és unàni-
me. Aleshores, per què 
tant rebombori sobre el 
tema? Hem de deixar de 
banda l’autoodi de mol-
ta gent del País Valencià 

–que, seguint la política 
del PP, ha utilitzat la nos-
tra llengua i la nostra cul-
tura com a eina política 
destructiva– i avançar pel 
que fa a la qualitat de l’en-
senyament, aprofitant els 
avantatges que ens ofereix 
viure en un territori bilin-
güe i oferint més opcions a 
l’alumnat perquè assoles-
ca unes capacitats lingüís-
tiques més bones.�
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Educomunicació,  
dret social emergent

Joan Bernà | @joanberna
Vicent Canet | @vcanet

L’educació en comunicació és un 
dret social emergent i cada cop 
més reconegut. Tot i que no està 

garantit per les lleis ni les polítiques pú-
bliques, és reivindicat per un moviment 
social plural que es troba en ple creixe-
ment i efervescència i que vol aconseguir 
introduir-se a l’agenda política i social.

En un context democràtic, si la ciuta-
dania vol exercir els seus drets polítics, 
necessita cada vegada més informació i 
més formació en comunicació. Cal conèi-
xer les rutines periodístiques per saber 
que no transmeten la realitat, sinó in-
terpretacions d’aquesta realitat. Al ma-
teix temps, la ciutadania també és i vol 
ser emissora de missatges i informació 
i no només la destinatària. L’elaboració 
d’informació i l’accés i la participació a 
mitjans de comunicació propis permet 
crear espais de diàleg en una societat on 
aquests espais són cada cop més fràgils. 
A més, permet desenvolupar formes de 
participació, treball comunitari i acció 
social amb potencialitat transformadora.

 Professionals i entitats 
impulsen l’educació en 
comunicació i l’anàlisi 

crítica dels mitjans a 
través d’experiències 

pedagògiques dins i fora de 
l’àmbit escolar
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Un taller de  
formació en  
comunicació  
de l’entitat 
AulaMèdia  
/ AULAMÈDIA
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Fins no fa gaire, els mitjans de comu-
nicació eren massius, verticals i unidi-
reccionals i afavorien que la societat fos 
receptora passiva de la informació. Tot i 
que, des dels anys setanta del segle pas-
sat, els mitjans comunitaris han plantejat 
el sorgiment de models alternatius de co-
municació, les xarxes socials i les noves 
tecnologies han facilitat el trencament 
d’aquest paradigma. És aquí on l’educa-
ció en comunicació té un paper clau per 
reforçar aquest apoderament col·lectiu.

El potencial de l’educomunicació
Hi ha diferents termes per parlar de l’edu-
cació en comunicació: educació mediàti-
ca, educació audiovisual o educomunica-
ció. A Catalunya, però, aquests conceptes 
s’han utilitzat com a sinònims habitual-
ment, malgrat les diferències que hi pot 
haver entre ells. De fet, en aquest àmbit, 
hi conviuen dues tradicions teòriques, la 
llatinoamericana i l’anglosaxona, que, si 
bé no estan enfrontades, sí que recorren 
camins diferenciats. El corrent anglo-
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saxó parla més d’educació mediàti-
ca i posa l’accent en l’anàlisi crítica de 
continguts, mentre que el llatinoamericà 
empra més el terme educomunicació i se 
centra en l’aprenentatge de la ciutadania 
per produir els seus propis missatges i 
productes audiovisuals. Treballen per 
l’apoderament col·lectiu en aquest àm-
bit i no conceben diferència entre públic 
receptor i elit productora de missatges. 

“Tots podem ser públic i productores”, in-
dica Carme Mayugo de Teleduca, una en-
titat amb més de vint anys d’experiència. 
Segons aquest corrent, l’educomunicació 
té un gran potencial transformador per 
reforçar els vincles comunitaris, ja que 
els mitjans generen coneixement col·lec-
tiu i són un espai comú de diàleg en el 
qual es produeixen relacions, coneixe-
ment mutu, cultura i memòria popular. 
Amb tot, a Catalunya, aquestes dues tra-
dicions no es viuen de manera contra-
posada, sinó que es complementen i són 
més o menys presents a les entitats que 
treballen per l’educació en comunicació.

L’educomunicació pot ser entesa de ma-
nera molt àmplia, des del cinema fins al pe-
riodisme, passant per la producció de ficció, 
informació i missatges a les xarxes socials 
i els webs. Tots aquests espais, doncs, es-
devenen una eina de participació social a 
través dels quals la ciutadania pot desen-
volupar la seua potencialitat creativa i ge-
nerar missatges per difondre a la societat.

En el cas de Teleduca, Mayugo comen-
ta que han treballat molt fent acompanya-
ment a espais comunitaris, espais d’edu-
cació no formal i centres educatius: “Hem 
treballat per posar en relació aquests es-
pais fomentant el coneixement mutu a 
diferents escales”, buscant mètodes per 
garantir que la gent que hi participa pu-
gui acabar editant allò que grava. “Quan 
fem un procés de creació audiovisual par-
ticipativa, culminem totes les fases i les 
participants estan actives durant tot el 
procés”. Des de 1997 i durant deu anys, 
van ajudar a editar un diari escrit exclu-
sivament per dones al districte de Sant 
Martí. També van desbloquejar un con-
flicte municipal mitjançant un projecte 
de recuperació de la memòria històri-
ca d’una escola que unia 
gent gran i infants, van 
promoure la interrelació 
entre una escola d’adults i 
una aula d’acollida a Sant 
Joan de Vilatorrada, van 
dur a terme un procés 
de diagnosi col·lectiva a 
Mediona i, darrerament, 
han facilitat un projecte 
radiofònic autogestionat 
a Mataró. En l’àmbit de 
les escoles primàries, van 
promoure experiències 
com les de la Mostra de 
produccions audiovisu-
als al districte barceloní 
de Sant Andreu, on, des 
de fa onze anys, generen 
un dispositiu perquè l’alumnat de cinquè 
i sisè faci un projecte de curtmetratge so-
bre una temàtica transversal, una manera 
de fer aflorar les seves inquietuds.

El mes de maig passat, una dotzena 
d’entitats centrades en educomunicació 

van compartir les seves experiències a 
la II Trobada d’Energies Comunitàries 
que va tenir lloc a Barcelona i estan tre-
ballant en l’elaboració d’un e-book que 
reculli deu experiències per visibilitzar 
les diferents trajectòries i desenvolupar 
un projecte comú.

Un dret que cal garantir
Des d’AulaMèdia, Francesc-Josep Deó ex-
plica que conceben l’educació en comu-
nicació com un àmbit ampli de formació 

en competències que van 
des de la producció audio-
visual, digital i web fins a 
l’anàlisi crítica de contin-
guts i coneixements de 
l’ecosistema comunicatiu 
i la formació dels drets po-
lítics que té la ciutadania 
en una democràcia. Deó 
indica que es tracta d’un 
dret polític bàsic i neces-
sari per poder detectar i 
desemmascarar possibles 
intents de manipulació 
informativa i aconseguir 

“una ciutadania informati-
vament autònoma, crítica 
i lliure”.

Sònia Ballano, del 
Departament de Comunicació Social de 
la Universitat Ramon Llull, a la seva tesi 
doctoral ¿Una pantalla que educa? La pe-
dagogía de los medios de comunicación en 
la ESO, exposa: “La relació que s’esta-
bleix entre educació, mitjans de comu-

nicació i societat és problemàtica i con-
fusa, fins i tot paradoxal. Tot i que és cert 
que els currículums escolars han buscat 
solucions per fer front a les transforma-
cions socials provocades per l’auge dels 
mitjans de comunicació i les TIC, com 
a mínim resulta sorprenent que aquests 
no constitueixin un contingut prioritzat 
als currículums de l’educació formal”. 
A la seva tesi, analitza experiències i re-
cull el testimoni de docents i alumnes de 
quart d’ESO de set centres escolars cata-
lans. Sorprèn la pràctica 
unanimitat del professo-
rat entrevistat en alguns 
aspectes com la manca 
de formació del personal 
docent en aquesta matè-
ria i la manca d’espais per 
dialogar entre ells i amb 
la resta d’agents socioe-
ducatius i per treballar i 
desenvolupar l’adequació 
curricular de l’educació 
mediàtica en equip.

Manca de cobertura 
legislativa
Pel que fa a la legislació, 
la llei de l’audiovisual diu 
que la ciutadania ha d’es-
tar capacitada en l’àmbit comunicatiu, tot 
i que es tracta d’un dret que no s’ha des-
envolupat. El Departament d’Educació 
delega aquest àmbit al Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, que, en paraules de 
Deó, tampoc no desenvolupa aquest dret 

per falta de “voluntat política”. Segons 
ell, recentment, els deganats de les facul-
tats de ciències de la comunicació d’arreu 
de l’Estat han demanat una assignatura 
específica en comunicació al Ministeri 
d’Educació espanyol. “Creiem que hi ha 
d’haver un bloc específic de competèn-
cies mediàtiques al currículum prescrip-
tiu”. I afegeix que, si no es fa així, és cada 
docent qui decideix incorporar-ho o no. 
De fet, en moltes ocasions, es recorre a 
entitats per impartir aquests continguts 

d’educació en comunica-
ció perquè “els centres 
no es veuen capacitats 
per fer-ho amb els seus 
recursos”. A la seva tesi, 
Ballano dóna a entendre 
que la manera de treba-
llar el tema dels centres 
escolars depèn, bàsica-
ment, dels recursos que 
tenen, el voluntarisme i 
l’autoconcienciació del 
professorat. Durant el 
treball de camp, va re-
bre demandes directes 
de l’alumnat que insistien 
en la necessitat d’imple-
mentar continguts curri-
culars que reforcin aques-

tes competències d’educació mediàtica 
d’una manera més transversal. Per això, 
Deó assenyala que la formació del pro-
fessorat és essencial per desenvolupar 
l’educació mediàtica fins que no arribi el 
moment, a secundària, en què l’alumnat 
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puguin rebre aquests coneixements de 
persones titulades en graus de Ciències 
de la Comunicació. Ballano ressalta que, 

“actualment, estem lluny d’un consens 
en el format”; més aviat remarca l’escep-
ticisme que hi ha en entre el professorat 
de secundària per consolidar “aquesta 
dimensió educativa i promoure la com-
petència mediàtica i digital”.

Malgrat això, des d’AulaMèdia creuen 
que s’ha de garantir l’educació mediàti-
ca per llei i que cal desenvolupar políti-
ques per garantir que aparegui al currí-
culum escolar prescriptiu. També consi-
deren que aquesta capacitació ciutadana 
en comunicació ha de venir per moltes 
vies diferents, a l’educació reglada, als 
centres cívics, a les escoles d’adults, etc. 
Tot i això, afirma Deó: “El que tenim 
clar és que, si s’inclou al currículum 
prescriptiu de l’educació primària i se-
cundària, al cap d’una generació tota la 

societat passaria per aquesta proposta 
reflexiva sobre els mitjans”.

Investigació i anàlisi
L’anàlisi crítica dels mitjans i els discur-
sos no deixa de ser un exercici d’apode-
rament i, tal com entén Francesc-Josep 
Deó. “Si som capaços de contrastar la 
informació, tindrem una visió molt més 
real, entre moltes cometes, del que es-
tà succeint. El cas és detectar que la 
construcció ideològica d’un determinat 
discurs ens pot donar una visió parcial 
i, a vegades, falsa”. Per això, conside-
ra que falta molta competència bàsica 
en el vessant d’anàlisi de continguts. 

“Hauríem d’aturar les màquines i po-
der analitzar, juntament amb les alum-
nes, quins són els productes audiovi-
suals que consumeixen i vetllar perquè 
aprenguin a llegir i escriure amb el llen-
guatge audiovisual”.

En aquest sentit, destaquen alguns tre-
balls d’investigació i contrast que es fan 
en l’àmbit acadèmic per contribuir a l’ela-
boració de continguts informatius de qua-
litat, així com l’exigència de drets relaci-
onats amb la informació i la transparèn-
cia. Des del febrer de 2012, el Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural del Departament de 
Periodisme i Ciències de la Comunicació 
de la UAB –amb Amparo Moreno i Marta 
Corcoy al capdavant– ha engegat eines 
com l’Infoparticip@ i publicacions com 
el Mapa de les bones pràctiques de la co-
municació pública local. Paral·lelament, 
dins la Unitat de Recerca en Comunicació 
Audiovisual (UNICA), vinculada a la 
Universitat Pompeu Fabra, han sorgit dos 
grups de recerca anomenats CritiCC –co-
ordinat per la doctora Pilar Medina Bravo– 
i Medium –coordinat pel doctor Carlos 
Alberto Scolari.�

Tot i la diversitat d’enfocaments 
teòrics i de nocions sobre el que es 
considera educació mediàtica i la 
implicació dels mitjans en l’educació 
(com a instrument i com a objecte 
d’estudi), diverses professionals es 
reuniran a Segòvia del 15 al l7 de 
juny al tercer Congreso Internacional 
Educación Mediática y Competencia 
digital. Es tracta d’una trobada amb 
activitats obertes a la ciutadania, 
ponències internacionals, reunions 
de treball i sessions plenàries entre 
investigadores i professionals d’arreu.

D’altra banda, del 3 al 6 de juliol, 
AulaMèdia organitza, per onzè any 
consecutiu, les Jornades d’Educació 
en Comunicació per fomentar 
l’intercanvi d’experiències de 
producció audiovisual en diferents 
blocs i afavorir la reflexió i el debat 
sobre com s’ha d’implementar 
l’educació en comunicació a les 
aules. També es donaran a conèixer 
propostes provinents de fora de 
l’educació reglada –com el Museu del 
Cinema– o bé dels moviments socials 
–com el col·lectiu Càmeres i Acció.
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POBLATS RECUPERATS, 
SOTA AMENAÇA

Diversos nuclis rurals okupats i rehabilitats a Guadalajara, 
Osca i Navarra s’enfronten a litigis judicials i administratius 
que podrien posar en perill els seus projectes d’autogestió

Guille Larios i Vicent Almela | @La_Directa

A finals dels anys 70 i durant tota la dècada dels 
anys 80, a la península Ibèrica, es va consolidar 
el Movimiento Alternativo Rural, una coordina·

dora que aglutinava nombrosos pobles okupats i col·
lectivitats rurals que brollaven arreu del territori. Com 
expliquen des de la xarxa de col·lectius rurals Rizoma: 
“Moltes de les integrants d’aquests projectes neorurals 
–descontentes amb el rumb de la modernitat urbana– 
provenien de moviments d’objecció de consciència i 
ecologistes antinuclears”. També tenien en comú que 
operaven des de premisses com l’assemblearisme, l’au·
tonomia, l’autogestió i un estil de vida lligat de manera 
indestriable al treball de la terra i l’aprofitament dels 
recursos naturals locals.

Juntament amb les tasques d’autoconstrucció i mante·
niment dels nuclis repoblats, molts dels projectes centra·
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ven la seva activitat en el desenvolupament d’oficis tradi·
cionals, la promoció d’alternatives pedagògiques, l’auto·
suficiència energètica i l’impuls d’iniciatives artístiques o 
de criança. Bona part d’aquests projectes es van engegar 
a nuclis municipals vells en runes o abandonats al llarg 
del segle XX, ubicats a zones muntanyoses de l’Aragó, 
Navarra, Madrid, Andalusia o Castella, sovint propers a 
rius o llacs. Així, van sorgir projectes com Lasaosa, a la 
província d’Osca, o Lliurona, a l’extrem nord·oest de la 
comarca de l’Alt Empordà (Girona). Amb més o menys 
èxit i continuïtat, es van sumar a la xarxa d’altres pobles 
okupats, com Matallana (Guadalajara), Bergua (Osca), 
Sasé (Osca), Lakabe (Navarra) o Matavenero (Lleó). 
Posteriorment, es van crear altres coordinadores com 
la Federación Anarquista de Colectividades del Campo, 
la xarxa Ecoaldeas o propostes informatives com La 
llamada del Cuerno, una publicació a través de la qual 
diferents col·lectius que treballen per la revitalització i 
la lluita en el medi rural comparteixen novetats i refle·
xions. Aquest 2017, algunes d’aquestes col·lectivitats se 
senten amenaçades.

La Selba: resistència i autonomia
Segons dades oficials, els darrers 50 anys, més de 13.000 
persones han estat desplaçades per la construcció d’em·
bassaments a la conca hidrogràfica de l’Ebre. Pel que fa 
al Pirineu aragonès, hi ha 7.000 persones afectades i 65 
pobles abandonats per ordre governativa. Per intentar 
trencar aquesta dinàmica d’expulsió rural, l’any 2010, 
un grup de persones va decidir crear una comunitat al 
municipi abandonat de La Selba –ubicat a la comarca 
del Sobrarb–, en una de les zones més despoblades del 
Pirineu d’Osca. Uri, un dels nous pobladors, explica 
per què van triar l’okupació rural com a forma de vi·
da: “Pertanyem a una generació de gent expulsada de 
les ciutats per la manca d’expectatives. L’entorn rural 
és l’únic que reuneix les condicions per intentar viure 
d’una manera més autosuficient i reduir al mínim les 
necessitats dineràries”.

Un any després d’engegar el projecte de repoblament, 
van començar a rebre les primeres pressions per part 
de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) –orga·
nisme que depèn de l’Estat espanyol–, que argumenta 

que el terreny okupat és públic, ja que és part de la 
zona expropiada durant els anys 60 i 70 amb l’objectiu 
de construir·hi infraestructures hidràuliques. Després 
d’uns anys de calma relativa, l’abril de 2016, la CHE 
va denunciar el projecte per la via penal per un delic·
te d’usurpació, al·legant que la seua presència al nucli 
produïa “un risc d’incendi forestal”. Segons Uri, “el que 
no diu la CHE és que el gran risc d’incendis que hi ha es 
deu al fet que la zona va ser reforestada amb pins per 
evitar l’erosió quan es van construir els embassaments 
i això fa que aquesta zona sigui un polvorí”. Al contrari 
del que afirma l’organisme estatal, les noves habitants 
de la Selba consideren que “el repoblament del terri·
tori només pot tenir efectes beneficiosos de cara als 
incendis, ja que, per una banda, es redueix la densitat 
de les masses forestals per l’aprofitament que se’n fa i, 
per l’altra, la capacitat de detecció dels incendis i d’in·
tervenció immediata augmenta moltíssim”.

El 25 de maig passat, es va celebrar la vista oral per 
usurpació al jutjat de Boltaña. Van conèixer la sentència 
el 13 de juny: absolució. “Hem d’aprofitar aquesta oportu·
nitat per lluitar i resistir plegades”, comenta Uri en relació 
amb els altres pobles okupats que també es troben en risc 
de desallotjament, i conclou: “Si volem que hi hagi un fu·
tur per a l’okupació rural, l’únic camí que tenim és estar 
més unides que mai i plantar cara. Potser així la gent es 
continuarà animant a aixecar pobles i cases de les runes”.

Fraguas: presó i multa
Quatre runes dibuixaven el paisatge de Fraguas –muni·
cipi de la Serrania de Guadalajara– després de l’expro·
piació patida l’any 1968, que va deixar el nucli sense 
població. El 2013, un grup de joves de Madrid va re·
construir·hi algunes finques i va tornar a omplir de vida 
aquest petit poble. Quatre anys més tard, la fiscalia de·
mana 26 anys de presó a alguns membres del col·lectiu 
pels delictes contra l’ordenació del territori, usurpació 
i delictes mediambientals –tot i que el projecte es defi·
neix com a ecologista–, ja que l’emplaçament es troba 
al Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Per la 
seva banda, la Junta de Castella la Manxa demana una 
sanció de 26.700 euros per finançar la demolició de tot 
el que el col·lectiu ha reconstruït.
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Un dels seus habitants, Jaime, explica que, tot i que el 
projecte encara no és plenament autosuficient, camina 
en aquesta direcció mitjançant la recuperació d’activitats 
al camp combinades amb les tecnologies actuals, com 
turbines d’aigua, instal·lacions fotovoltaiques o aeroge·
neradors. “L’Estat ataca aquests projectes perquè, amb 
ells, l’administració no hi veu un duro... ni en despesa 
elèctrica ni en supermercats”, apunta. Segons Jaime, 
rere la repressió que reben aquests projectes d’okupació 
rural, hi ha la intenció de donar exemple: “Amb aquesta 
ofensiva repressiva, ens estem jugant l’estabilitat d’un 
moviment autònom fora dels marges administratius”. 
Pel que fa al despoblament, apunta que l’administració 
“només entén el camp com un escenari turístic de cap 
de setmana i creu que promocionant el turisme rural 
ja lluita contra la despoblació”.

Tot i així, vol destacar que el principal escull que 
cal superar perquè el projecte sobrevisqui no és el 
boicot estatal: “El que destaquem són les dificultats 
que genera, a vegades, la convivència i la gestió emo·
cional i dels conflictes entre nosaltres. Hem vingut 
aquí a aprendre això, també”. Per això, en aquest 
doble procés, apel·len a la fermesa de les xarxes en·
tre les comunitats rurals, però també destaquen “la 
importància de la solidaritat urbana·rural, de totes 
les que creiem en l’autogestió, per demostrar que sí 
que ho podem fer”.

Urniza: amenaçada
Fa més de vint mesos que el col·lectiu d’ocupació rural 
comunitària Urniza ha reconstruït, a la localitat homò·
nima emplaçada a la vall d’Erro, un baserri (mas) aban·
donat pel govern navarrès des de feia anys. “Urniza no 
només són millores materials i palpables. També és la 
construcció d’un somni col·lectiu d’autoorganització i 
autonomia. Hem portat vida a una vall cada cop més 
despoblada”, apunten al seu manifest de denúncia. De 
moment, el projecte resta a l’espera de la resolució del 
recurs interposat pel col·lectiu contra la conselleria de 
Medi Ambient del Govern de Navarra –integrat per Bildu, 
Geroa Bai, Izquierda Unida i Podemos–, que el 7 d’abril 
passat va obrir un expedient administratiu i va demanar 
el desallotjament del nucli.�

Itoitz, vint anys  
sota les aigües

L’embassament navarrès d’Itoitz es va 
començar a construir l’any 1993 i, des 
d’un primer moment, va estar envol-
tat de polèmica. Expropiacions de 
cases i terrenys, amenaces sísmiques, 
despreniments dels marges de l’em-
bassament, esquerdes i uns costos 
d’obra milionaris que van duplicar la 
previsió inicial. L’any 1997, el Tribunal 
Suprem el va declarar il·legal, tot i 
que no va ordenar aturar les obres. 
La seva finalització va inundar tres 
reserves naturals i nou pobles; alguns 
dels quals, com Itoitz o Artozki, van 
ser desallotjats per la força.
Associacions ecologistes i platafor-
mes com la Coordinadora de Itoitz 
van qualificar aquesta construcció 
faraònica –complementada amb el 
Canal de Navarra– com “el desastre 
ecològic, econòmic i social més im-
portant de la història de Nafarroa”.

Activistes de l’entitat Solidarias con 
Itoitz van dur a terme diferents acci-
ons i sabotatges per aturar les obres 
de l’embassament. La més important 
va ser l’any 1996, quan van tallar els 
800 metres de cables d’acer del 
sistema de transport de formigó 
amb serres radials, una acció que va 
suposar l’aturada dels treballs durant 
un any. Vuit de les activistes van ser 
jutjades i condemnades a penes de 
presó. Tres van ingressar a centres 
penitenciaris, cinc van passar a la 
clandestinitat fins a la prescripció de 
la pena. Per denunciar la persecució 
judicial, l’any 1999, el col·lectiu va 
protagonitzar una acció inèdita: des-
plegar una pancarta a la cúpula de 
la basílica del Vaticà. També es van 
despenjar de la Roda del Mil·lenni 
de Londres i de la porta de Bran-
denburg de Berlín.

La resclosa del 
pantà d’Itoitz i, en 
primer pla, l’últim 
nucli habitat que 
va ser desallotjat  
/ SOS ITOITZ



GRÈCIA, UN PAÍS EN VENDA
Obligat per l’acord del tercer rescat, el país privatitza empreses públiques, 

infraestructures i béns a través d’un gran fons d’actius. Una empresa 
d’aviació alemanya ha adquirit catorze aeroports regionals 

Helena Vázquez | @_Helenadetroia
Atenes
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La nit de la rendició 
de Syriza, el juliol de 
2015, es va segellar 

un pacte que permet 
a la UE fer i desfer 

amb els béns grecs  
  

El procés va quedar 
incorporat a la 

legislació del país el 
maig de 2016, amb 

una llei òmnibus 
de 7.500 pàgines

“Aquell que és insolvent –que no té diners 
per pagar el que deu– ha de vendre tot el 
que posseeix per pagar als seus creditors”. 

Aquesta frase podria haver·se escapat dels llavis intimi·
datoris d’un extorsionador professional, però en realitat 
van ser les paraules amb què dos polítics alemanys es 
van referir als deures que havia de fer Grècia l’any 2010, 
mesos abans que la república fos rescatada per primera 
vegada. Set anys després, la màxima dels dirigents del 
partit democratacristià alemany ha esdevingut llei i el 
país, amb un deute colossal impagable fins i tot als ulls 
de l’FMI, ha posat a la venda les infraestructures bàsi·
ques –en l’àmbit marítim, terrestre i aire– per fer front 
als seus pagaments.

‘Súper fons’ de privatització
Els grecs estan tips de sospirar davant de cada nou ajust 
de cinturó que dicta el parlament, intervingut perma·
nentment pels prestadors; i malgrat el poc alè que els 
queda després de tants ajustos –que han deixat un 35% 
de la població vivint en la pobresa i un 22% sense les 
necessitats bàsiques cobertes–, les institucions europees 
i l’FMI continuen descobrint béns –i drets– per confis·
car en nom dels tres acords de rescat que ha subscrit 
el país, que encara no ha aixecat el cap.

La nit de la capitulació de Syriza, el juliol de 2015, es 
va segellar un pacte que va permetre que la seva con·
trapart europea fes i desfés amb totes les propietats 
del poble grec durant gairebé un segle, en el marc de 
les últimes negociacions sobre el tercer rescat, malgrat 
haver estat rebutjat a les urnes.

“Fins llavors, el Fons de Desenvolupament d’Actius de 
la República Helena (HRDAF) –un fons de privatització 
creat el 2011– podia absorbir terres i béns immobles pú·
blics. El nou fons amplià les competències i ho va poder 
adquirir gairebé tot”, explica Andreas Karitzis, membre 
del Comitè Central de Syriza fins a l’agost de 2015, quan 
va presentar la renúncia. Després que la formació po·
lítica, que havia promès aturar el procés de subhasta 
d’actius públics a gran escala, tirés la tovallola, “era 
evident que els creditors aprofitarien el moment per 
demanar·ho tot; ja no tenien oposició”, afegeix.

Ja en aquells moments, s’havia provat de transferir 
una llista llarga de béns cap a inversos privats, d’acord 
amb el pla de privatització imposat per la troica el 2011: 
ports, centenars de béns immobles, hectàrees de plat·
ges, autopistes, aeroports, monuments, carreteres na·
cionals, instal·lacions militars, pantans i infraestructu·
res ferroviàries. La nova Societat Hel·lènica d’Actius i 
Participacions (SEDA), coneguda com el súper fons per 
la població grega, va absorbir els antics fons de priva·
tització i va esdevenir una ambiciosa empresa holding 
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–societat matriu–, que va reclamar la propietat de com·
panyies del sector de l’energia, infraestructures essen·
cials i corporacions públiques. Entre altres, va posar al 
mercat participacions de les companyies d’aigües de les 
principals ciutats de Grècia, de la companyia de tele·
comunicacions grega (OTE), de la gestora del transport 
d’electricitat (ADMIE), de l’empresa nacional d’electri·
citat (PPC) i de la companyia pública de gas (DEPA).

El procés va quedar incorporat formalment a la legis·
lació grega el maig de 2016 –dins d’una llei òmnibus inin·
tel·ligible de més de 7.500 pàgines– i, a partir de llavors, 
ja no hi havia marxa enrere, almenys en el pla legal: la 
vida del súper fons quedava fixada en 99 anys. Per tant, 
tots els actius assumits per aquesta institució privada 
quedaran allunyats, durant dècades, del control públic. 
La direcció del fons, conformada per empresaris d’èxit 
escollits pels mandataris europeus, amb la col·laboració 
del govern Tsipras i del seu ministre de Finances, pren 
les decisions sobre qui, com i quan transferir els béns.

De l’acord que va tancar fa dos anys, Syriza només 
en pot celebrar dos detalls: el fons té la seu a Atenes –i 
no a Luxemburg, tal com desitjaven els prestadors– i el 
25% dels beneficis es destina a programes d’inversió en 
l’economia grega i no només a satisfer el deute i a reca·
pitalitzar els bancs. Però, segons explica l’exmembre de 
Syriza Andreas Karitzis, “aquests detalls són menors, ja 
que el que és important és la composició del fons, l’es·
tratègia global neoliberal que hi ha darrere”.

Corrupció emparada per la Unió Europea
Les ànsies de la troica de traspassar la propietat dels 
actius hel·lènics no són noves. Amb el primer acord 
de rescat, la Grècia timonejada pel socialista Giorgos 
Papandreu es va comprometre a implementar el Fons 
de Desenvolupament dels actius de la República Hel·lena 
–HRDAF, segons les sigles angleses. Ara bé, fins al juliol 
de 2015, Grècia va fracassar en la promesa de vendre 
parts vitals de les infraestructures públiques, com ara 
ports i aeroports.

A principis de 2015, l’Estat tan sols havia recaptat 3,2 
bilions d’euros dels 50 que esperava aconseguir en un 
termini de sis anys. Havien transcorregut dos terços del 
període, però ja saltava a la vista que l’ambiciós progra·
ma de privatització d’un país custodiat per la Comissió 
Europea, el Banc Central Europeu, el Mecanisme 
Europeu d’Estabilitat i el Fons Monetari Internacional 
havia topat amb sorpreses.

Les institucions europees no només van ensopegar 
amb el descontentament de la població, que veia com 
el país es plantejava vendre fins i tot el seu patrimoni 
cultural per pagar un crèdit de dubtosa legitimitat. Els 
mateixos tribunals van detectar que s’estaven cometent 
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La reducció salarial 
i la flexibilitat 
laboral són les 
conseqüències de 
la transferència del 
68% del Pireu  
  
Un fons d’inversió 
participat pel grup 
alemany Fraport ha 
pagat 1.234 milions 
d’euros per catorze 
aeroports regionals

El 68% de les 
accions del port 
del Pireu han 
passat a mans 
d’una empresa 
xinesa
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excessos que podrien transgredir els límits de la llei. 
Per exemple, la companyia pública d’aigües (EYDAP) 
no va ser privatitzada l’any 2014 arran d’un veredicte 
del Consell d’Estat que va declarar que la transferència 
era inconstitucional.

Els administradors anteriors d’HRDAF van ser acusats 
de perjudicar l’economia grega amb un dany valorat en 
500 milions d’euros. Segons senyala el periodista grec 
Nikolas Leontopoulos, el 2015, el fiscal anticorrupció va 
presentar càrrecs contra la direcció de l’organisme per 
unes compravendes d’immobles públics que no s’ajusta·
ven a les previsions legals. No obstant això, van esquivar la 
condemna amb l’empar de la llei, gràcies a una norma de 
2013 imposada per la troica que els atorgava immunitat.

Negoci ruïnós per a la població
L’arquitectura financera dels programes d’intervenció 
macroeconòmica de l’FMI imposa la doctrina de la pri·
vatització a canvi de liquiditat. En el cas de Grècia, les 
discussions sobre l’eficiència de la gestió privada passen 
a un segon pla. Satisfer l’enorme deute que pesa sobre 
Grècia és el que, en principi, persegueix aquesta onada 
privatitzadora que amenaça de quedar·s’ho tot.

L’economista i periodista Leonidas Vatikiotis desta·
ca que els efectes del programa ja s’han fet notar. La 
reducció dels salaris i la flexibilitat laboral han estat les 
conseqüències de la transferència del 68% del port del 
Pireu, una de les infraestructures portuàries més grans 
d’Europa, que ha passat a mans de l’empresa xinesa 
Cosco Shipping Holdings. En aquest mateix sentit, s’està 
produint una degradació i un increment de les tarifes 
dels serveis, mentre “les desigualtats estan pels núvols i 
la cohesió social s’enfonsa”, denuncia Vatikiotis. A cau·

sa de la situació d’emergència i l’estat d’excepcionalitat 
constant, “els actius grecs són tan econòmics que tot·
hom pot comprar el que vulgui”.

El 2015, Jim Leaviss, representant del reeixit fons 
d’inversió M&G, el més gran del Regne Unit, assegu·
rava en una cadena de televisió americana que Grècia 
estava transferint aquestes companyies pel seu bene·
fici i que, d’aquesta operació, se n’havia d’extreure el 
màxim rendiment. Pronosticava que “seria humiliant” 
si, en canvi, es convertia en una mera liquidació de les 
seves empreses... i, efectivament, ha estat així. El país 
malvèn els seus béns per la situació d’excepcionalitat 
econòmica en què es troba, a imatge i semblança d’una 
empresa que entra en concurs de creditors.

Un exemple força il·lustratiu del desastre és la venda 
de catorze aeroports regionals. Un negoci ruïnós per a 
les arques públiques i, a ulls dels experts, poc legal. Un 
consorci privat format pel grup alemany Fraport –amb 
l’Estat alemany de Hesse com a màxim accionista– i el 
grec Kopeluzos ha pagat 1.234 milions d’euros per qua·
ranta anys de concessió, que corresponen a tres anys 
d’ingressos nets provinents de l’explotació del negoci. 
Fraport –operadora del servei– pagarà 23 milions d’eu·
ros pel lloguer anual dels catorze aeroports, una xifra 
que s’assimila al volum de negoci anual de tan sols un 
dels aeroports, com el de l’illa de Corfú. Les despeses 
d’obres a les instal·lacions, que de moment sumen uns 
500 milions d’euros, aniran a càrrec de l’administració 
hel·lènica. Pocs empresaris s’aventurarien a posar·se al 
lloc de Grècia: durant els 40 anys de contracte, l’em·
presa explotadora haurà ingressat 22.000 milions d’eu·
ros i només n’haurà fet arribar 3.850 a les institucions 
gregues, segons expliquen els experts.�
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L’anàlisi de Meritxell Freixas | @MeritxellFr
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L’1 d’abril, els 
grups partidaris 
i detractors del 
president van 
sortir al carrer 
i les protestes 
no han cessat

QUÈ PASSA A VENEÇUELA? 
El xoc de poders, les protestes i l’anunci de la convocatòria d’una 

Assemblea Constituent han intensificat una espiral de violència que 
ha deixat més de 60 víctimes mortals

Els enfrontaments que protagonit·
zen els grups partidaris i detrac·
tors del govern de Nicolás Maduro 

des de fa més de dos mesos han deixat 
més de 60 víctimes mortals. Les protestes 
a Caracas no s’aturen i l’anunci de la con·
vocatòria d’una Assemblea Constituent 
ha intensificat l’espiral de violència. Com 
s’ha arribat fins aquí?

Veneçuela s’ha convertit en un polvorí, 
un estat de conflicte social i polític per·
manent que es retroalimenta des de dins 
i que la comunitat internacional encén 
amb benzina des de fora. 

La situació del país caribeny, més en·
llà de la crisi social, política i econòmica, 
passa per una crisi de governabilitat pro·
vocada pel xoc institucional constant entre 
els poders executiu i legislatiu, en què el 
mediador natural, el poder judicial, té una 
postura majoritària a favor de l’oficialisme.

Desacatament del Parlament
Part del conflicte que es viu avui a Caracas 
s’origina arran de les eleccions legislatives 
del desembre de 2015. Per primera vega·
da en més de quinze anys, l’oposició va 
obtenir la majoria a l’Assemblea Nacional 
(AN), després d’uns comicis molt qüestio·
nats. La polèmica més transcendent va 
tenir lloc a la regió de l’Amazones, on es 
va denunciar la compra de vots a favor 
de l’oposició. Davant les evidències de 
frau, el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) 
va suspendre els parlamentaris implicats 
en l’escàndol, però l’AN va insistir a man·
tenir·los per no perdre la majoria abso·
luta. Aleshores, el tribunal va declarar el 
Parlament veneçolà en desacatament i va 
invalidar i deslegitimar les seves decisions. 
Des d’aleshores, el xoc entre poders és 
constant.La coalició opositora de la Mesa 
de Unidad Democrática (MUD) ha inten·
tat destituir Maduro a través de diferents 
mecanismes: des d’intentar convocar un 
referèndum revocatori en contra seva, que 
va ser desestimat per frau, fins a declarar 
un suposat “abandonament” del càrrec 
del mandatari o cridar a les eleccions anti·
cipades sense tenir potestat per fer·ho.
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Sempre és l’economia
Després de diversos intents de diàleg i 
negociació, el clímax de la crisi va arribar 
el 30 de març passat, quan una resolució 
polèmica del TSJ va cessar les funcions 
del Parlament. La premsa va atiar el joc 
per perjudicar –encara més– la imatge 
d’un país situat al punt de mira. Les raons 
de la decisió del TSJ van quedar totalment 
eclipsades per l’acusació generalitzada 
d’una suposada falta de democràcia.

El motiu esgrimit per la justícia tenia a 
veure amb una inversió que podia donar 
més marge de maniobra al govern en el 
marc de “l’Estat d’Excepció i Emergència 
Econòmica” declarat el 2016. La principal 
empresa estatal veneçolana, Petróleos de 
Venezuela (PDVSA), va rebre una ofer·
ta de compra –per part de la companyia 
russa Rosneft– del 10% de la petroliera 
Petropiar, el control de la qual recau so·
bre PDVSA en un 70% i en l’estatunidenca 
Chevron en un 30%.

La Constitució veneçolana estableix 
que l’AN és l’encarregada d’aprovar la 
conformació d’empreses mixtes o con·
sorcis que vulguin interactuar financera·
ment amb el desenvolupament petrolier 
del país. Tot i que l’oposició, amb majoria 
al Parlament, ja havia anunciat el rebuig 
a l’anunci, l’Assemblea Nacional no podia 
firmar cap autorització perquè estava en 
situació de desacatament.

Violència i Assemblea Constituent
L’espiral de reaccions que va desencadenar 

la decisió de la justícia va obligar els tribu·
nals a fer marxa enrere, però feia temps 
que les alarmes s’havien disparat al màxim 
a tot el país. L’1 d’abril, els grups partidaris i 
detractors del president van sortir al carrer 
per encapçalar una sèrie de protestes que 
s’allarguen fins a l’actualitat. En total, fa 
més de dos mesos que hi ha mobilitzacions 
a la capital del país i, segons la fiscalia, les 
protestes han deixat 66 víctimes mortals i 
més d’un miler de persones ferides.

Just un mes després de l’inici de les 
manifestacions, Maduro va anunciar la 
convocatòria d’una Assemblea Nacional 
Constituent. La proposta va rebre críti·
ques dures, fins i tot des del chavisme, 
com les de la fiscal general, Luisa Ortega 
Díaz, que insisteix que “és el poble so·
birà qui té la potestat de convocar una 
Constituent”, no el president.

De fet, l’argument de la magistrada es 
justifica amb l’article 347 de la Constitució 
veneçolana, precisament, la fórmula es·
collida per l’expresident Hugo Chávez per 
convocar l’Assemblea Constituent per 
primer cop, el 1999, per poder redactar 
la Carta Magna actual. Però l’article se·
güent del text, el 348, també atribueix al 
president de la República la potestat de 
convocar·la sense necessitat de fer una 
consulta nacional prèvia. Just el que ha 
fet ara Nicolàs Maduro.

En el procés actual, el president vene·
çolà ha prohibit la postulació de candi·
dats i candidates de partits polítics per 
a l’Assemblea Nacional Constituent i ha 
establert que les persones escollides si·
guin representants territorials i de diver·
sos sectors del món social: joves, indíge·
nes, estudiants, pensionistes, empresa·
riat, camperolat, etc. Els sectors crítics 
ho interpreten com una via per corpora·
tivitzar el vot i assegurar·se una majoria, 
però la resposta de Maduro ha estat clara: 
el text de la nova Constitució serà validat 
per la ciutadania a través d’un referèn·
dum popular. En total, 55.000 persones 
han presentat les seves precandidatures. 
De totes elles, només 545 arribaran a ser 
membres constituents.�



La flama que no s’apaga
L’èxit de les festes de foc obre el debat sobre les conseqüències del 

reconeixement institucional i la rigidesa de les ordenances d’ús de 
l’espai públic  
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El foc fascina la humanitat des del seu descobriment i ha estat un 
element imprescindible per al desenvolupament de la civilització. 
La seva espectacularitat desperta eufòria col·lectiva i la seva visió 

sagrada esdevé un nexe d’unió per a les comunitats que es reuneixen al 
seu voltant. Les flames són un tret essencial de moltes festes populars, 
en què el foc es converteix en protagonista i, en gran mesura, evita que 
la tradició desaparegui. Moltes d’aquestes celebracions que tenen lloc 
arreu dels Països Catalans comparteixen un origen i un procediment, 
encara que la gent que les organitza desconegui que la pràctica apresa 
de les generacions precedents està més estesa del que podien haver ar-
ribat a imaginar. Compartir aquests coneixements i valorar els costums 
de foc han estat els objectius principals del II Simposi Internacional de 
Focs a la Mediterrània, organitzat per l’entitat cultural Carrutxa i cele-
brat a Reus el mes de maig passat. La trobada va aplegar representants 
d’arreu del territori i també gent provinent d’altres zones de l’Estat es-
panyol, com Andalusia, i d’altres països com Itàlia.

La importància de la trobada rau en la creació d’una xarxa que ha 
permès posar en contacte persones que desenvolupen una mateixa festa 
sense ser-ne conscients i crear sinergies entre elles per poder compartir 
projectes en un futur. Els seus testimonis han posat llum a la situació 
actual de les festes de foc als Països Catalans, que, per bé que és com-
plicat fer-ne una radiografia global, compten amb un bon estat de salut.

El foc als Països Catalans

Les festes que tenen el foc com a element central gaudeixen d’una 
situació difícil de millorar a casa nostra. Les fogueres de Sant Antoni a 

Foguera que 
es va fer a 

Reus durant 
el II Simposi 

Internacional 
de Focs a la 

Mediterrània 
/ CARLOTA 
VENDRELL
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l’hivern i les de Sant Joan a l’estiu són unes de les més populars, però 
trobem celebracions amb torxes, falles, atxes (metxa d’espart), aixames 
(torxa d’espart) o fanalets arreu. Tant a Catalunya com al País Valencià 
i les Illes Balears, encara se celebren centenars de festes de foc, un 
fet que denota que la tradició segueix ben viva. A la Catalunya Nord, 
però, la tasca resulta més dificultosa pel poc reconeixement institu-
cional. Ricard Català, membre de l’Associació d’Estudis Fallers, està 
convençut que s’han recuperat totes les facetes de les celebracions de 
foc al País Valencià. La pirotècnia és el seu tret diferencial i les falles 
en són el màxim exponent. La Unesco va declarar les falles Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat el mes d’octubre passat i, per a 
Català, aquesta és una gran oportunitat per poder articular millor 
els valors tradicionals i reconduir-los. L’objectiu no és que la festa es 
converteixi en un esdeveniment arcaic, sinó que les institucions es 
comprometin a protegir els seus elements típics com poden ser la sà-
tira o les músiques i, alhora, permetin que continuï viva i que sigui la 
gent qui decideixi com ha de ser en tot moment. La tradició, segons 
ell, “és com un riu que va sedimentant, l’acumulació de com ha anat 
evolucionant”. En el cas de les falles, la seva importància ha derivat 
progressivament de la denúncia a l’estètica, condicionada pel premi 
que s’entrega a la més ben valorada. Tot canvi genera debat i reticèn-
cies, però Català és del parer que, en aquest sentit, el reconeixement 
institucional comporta més potencialitats que restriccions i que, tot 
i preservar part de la tradició, és natural i positiu que la festa muti.

Toni Torrens, mallorquí i impulsor dels foguerons de Gràcia, coin-
cideix que la situació de les festes de foc a les Illes Balears és immillo-
rable i exposa el canvi que s’ha produït durant els darrers anys: “En 
diversos pobles, sobretot durant la dictadura franquista, els ajun-



La música, les glosses i el foc 
protagonitzen la festa dels 
foguerons, que, més enllà 
de ser una cita obligada 
per al veïnat, ha suposat un 
gran intercanvi cultural
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taments s’havien apoderat de l’organització de l’acte en detriment 
de les confraries i el poble s’hi havia implicat menys, però ara això està 
canviant i hi ha una gran participació ciutadana, que va en augment”. 
Aquesta mobilització ha contribuït a la recuperació d’algunes festes i 
també ha comportat l’expansió de les ja existents. Torrens també va 
posar el seu granet de sorra en la divulgació, ara fa 25 anys, quan va 
decidir importar la festa de Sa Pobla al barri barceloní de Gràcia. L’any 
1992, els seus tres fills estaven estudiant a Barcelona i, juntament amb 
una amiga que feia vint anys que residia a la vila, va sorgir la idea de 
portar el foc al bell mig de la capital catalana. Tot semblava indicar 
que seria impossible, sobretot per l’estricta normativa d’usos de la via 
pública que impedeix o adultera aquest tipus d’esdeveniments, però, 
sorprenentment, els foguerons de Sant Antoni van arribar a la plaça 
del Diamant per quedar-s’hi. El que diferencia la recreació de l’origi-
nal és que, a Barcelona, només s’hi ha instaurat la part lúdica, sense 
el pes religiós que encara té a Sa Pobla. La música, les glosses i el foc 
protagonitzen la festa, que, més enllà de ser una cita obligada per a 
moltes veïnes, ha suposat un gran intercanvi cultural.

Però les festes de foc no ho tenen fàcil a tot el territori. A la Catalunya 
Nord, el panorama és diferent i el ventall d’oferta, més reduït. De fet, 
no hi ha cap data oficial al calendari amb falles o fogueres, encara que 
per Sant Joan –tot i no ser festiu– se’n facin a molts municipis. L’única 
celebració genuïna de la zona –i que continua viva– és el ball del Tio 
Tio, conegut a diversos municipis com a Tio Fresco. La festa té lloc a 
les acaballes del Carnaval, generalment dimarts gras o dimecres de 
cendra, i actualment se celebra a dotze pobles. Segons Guillem Dalmau, 
copresident de l’Associació Costumari de Catalunya Nord, es tenen pocs 
detalls sobre aquesta festa a la zona i els primers documents on apa-
reix daten del segle XX, concretament, de l’any 1908. L’esdeveniment 
segueix viu, però ha disminuït lleugerament amb el pas del temps i 
s’ha perdut a onze municipis on es feia. La seva posada en escena es 
basa en un ball en què les participants van vestides de blanc, amb la 
cara enfarinada i una espelma, amb l’objectiu de calar foc al paper 
que les altres persones porten enganxat a la part del darrere del cos. 
L’escenari on es desenvolupa ha canviat i ha passat de ser la plaça 
major de nit a una sala coberta per protegir-se del fred. També s’ha 
modificat el fet que les persones que hi participaven, en un primer 
moment, eren només homes i ara és un ball mixt.

Comunitat d’origen i gent forana

Les festes de foc no estan exemptes de problemes i sorgeixen diver-
sos debats al seu voltant. El reconeixement institucional ha esdevin-
gut una gran embranzida, un revulsiu per recuperar festes perdudes, 
augmentar la participació de la gent i fer un gran pas en la divulgació 
de les tradicions. Un premi a la feina feta, però, que és ple de clarobs-
curs i genera controvèrsies. Un cas paradigmàtic és el de les falles 
del Pirineu a Catalunya o les de Sant Josep al País Valencià, que han 
estat declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la 
Unesco, fet que les ha revaloritzat, però també ha fet aparèixer pos-
sibles amenaces. El director del museu etnològic de Barcelona, Josep 
Fornés, es mostra contundent davant d’aquest escenari: “L’alternativa 
és la mort”. Fornés destaca que el turisme és un mal menor necessa-
ri per evitar l’extinció de les festes i situa el problema en l’excés de 
control. “La gent fa la festa i el poder s’esgarrifa quan la població no 
té por. Un mecanisme de control és la patrimonització, quan l’esta-
blishment vol continuar exercint el seu rol dominant; i una solució 
és declarar aquell acte d’interès nacional”, assegura, tot criticant 
durament la divisió classista que suposa fer distincions dins l’àmbit 
de la cultura popular. Tal com afirma l’antropòloga Dolores Juliano, 

“la cultura és popular o no és cultura i quan una elit acadèmica en-
tra en joc per constatar que el que es fa en un indret és millor que 
el que fan al municipi del costat es trenca amb aquesta premissa”. 
La festa és del poble i actua com a element de cohesió, és útil soci-
alment perquè enforteix els llaços entre diferents membres d’una 
mateixa comunitat i el seu gaudi. La visió de Fornés és molt similar 
a la de l’antropòloga Josefina Roma, que planteja que hi ha dos tipus 
de festa. Les més espectaculars, subvencionades per la Generalitat 
de Catalunya, que compten amb la protecció pel poder, i les que no 
assoleixen l’excel·lència, que només busquen la diversió pròpia i to-
pen amb traves burocràtiques. L’aparició d’aquesta distinció ha pro-
vocat un canvi de model en les festes, que pot desencadenar dues 
derivades diferenciades en la població: que la gent decideixi anar-les 
a veure –en qualitat d’espectadora– i desestimi organitzar-ne una de 
pròpia al seu poble o bé que la influència d’aquests focs impressio-
nants esdevingui un motiu per imitar la festa.

Una conseqüència directa d’aquesta popularitat és l’augment de 
públic i, en alguns casos, la massificació. Roma creu que cal dife-
renciar entre la gent turista i la forastera. Sempre és positiu que 
algú s’interessi per la cultura popular, però la seva presència no ha 
d’interferir ni modificar la funció social de l’esdeveniment. Les tu-
ristes paguen per veure la festa i, per tant, pretenen que compleixi 
les seves expectatives, un pensament que també comparteixen les 
habitants del poble, que sovint fan tot el possible perquè sigui ai-
xí, encara que impliqui canviar la festa per un interès propi. Quina 
és la solució davant aquest fenomen? La clau de l’èxit es troba en 
l’equilibri. “La festa ha de ser un element de cohesió i la seva mas-
sificació comporta el risc que es converteixi en un mer espectacle 
o que la fama se la mengi”, assegura l’antropòleg Salvador Palomar, 
que parla del concepte comunitats d’origen per fer referència al con-
junt de persones que tenen arrels al municipi. “És inevitable que es 
popularitzin les festes en una societat com l’actual, el problema és 
que només hi hagi forasters. Si la comunitat d’origen funciona, no 
hi ha problema perquè vingui gent de fora. La crisi arriba si només 

Falla gran de 
l’Ajuntament de 
València 2016 
/ CARLES RUIZ
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és per aquestes persones”. Sovint, aquesta convivència es reparteix 
entre els diferents moments de la festa. Així doncs, podem observar 
que la preparació acostuma a ser un moment íntim de la comunitat, 
mentre que l’esdeveniment és compartit amb gent forana.

Una tradició viva

Avui dia, és complicat copsar els límits que diferencien les festes 
populars als pobles i a les ciutats, una divisió que era molt marcada 

antigament. Però sí que existeixen aspectes que afecten d’una o altra 
manera. En l’àmbit rural, una de les preocupacions principals és la 
manca de canalla a qui transmetre la festa i que pugui gaudir-la, ja 
que, sovint, la gent adulta és l’encarregada de la preparació i la mai-
nada és qui la desenvolupa. En l’àmbit urbà, el que ha perjudicat les 
festes populars al carrer ha estat el classisme social. Va ser la mateixa 
gent que va considerar que es tractava d’un costum de pobres i va 
acabar matant les fogueres a les ciutats. Aquest fenomen va tenir lloc 
paral·lelament a la superació de la postguerra, quan la població va 
començar a tenir diners que podia destinar a altres propostes d’oci i 
es va desentendre dels vells costums. Les normatives estrictes d’ús de 
la via pública –ordenances municipals– també es podrien considerar 
una altra causa que ha ofegat les festes amb foc als nuclis urbans, però, 
avui dia, aquesta problemàtica s’ha fet extensiva a municipis mitjans. 
És evident que cal establir unes proteccions mínimes, però les traves 
burocràtiques o l’excés de mesures de seguretat que s’exigeixen –amb 
despeses elevades o tràmits massa complexos– fan que, sovint, la festa 
no se celebri o es faci en un format que la devalua.

La massificació descontrolada i les normatives sancionadores, doncs, 
són alguns dels inconvenients principals amb què topen la majoria de fes-
tes de foc, però cadascuna d’elles esdevé un cas singular i afronta i supera 
les limitacions per mantenir una tradició que segueix ben viva. Malgrat les 
pedres en el camí, ens trobem en un moment satisfactori. Entre les per-
sones involucrades en la cultura popular, hi ha la sensació generalitzada 

–sobretot en relació amb les festes de foc– de viure una època de canvis que 
ha suposat un fort impuls per a la recuperació d’aquestes celebracions.�



Dues tasses de mil nou-cents 
vuitanta-quatres

Orwell contra Trump

30    EXPRESSIONS

El relat de Francesc Gelonch | @FrancescGelonch

Si viatgeu a Tailàndia, ni se us acudeixi portar 1984 d’Orwell 
a la maleta. Us emmerdaran d’interrogatoris, si no teniu la 
sort que us deporten immediatament. L’enemic exterior va 
buscat i qualsevol de vosaltres serviria. El descontentament 
social s’atribueix a l’acció de xarxes internacionals d’opo-

sitors a la dictadura militar que fa tres anys que dura (per combatre 
aquesta “falsa percepció” han creat un Ministeri de la Felicitat). Hi ha 
una crueltat inhumana a l’hora de criminalitzar la infelicitat i el fàstic. 
L’autoritarisme treballa mitjançant eufòries i adhesions, amors eterns 
i altres sedants. La distòpia política orwelliana, obsedida pel control 
paranoic de la població i la intoxicació interessada de la història i el 
relat via mentides mediàtiques oficials, s’ha convertit en un dels sím-
bols de la lluita democràtica a Tailàndia.

Centrem-nos en la literatura. Oficialment, 1984 és un llibre prohibit a 
Tailàndia (la primera edició en llengua tailandesa va sortir el 2008) i lle-
gir-lo pot dur a penes de presó. Tot va començar a Bangkok fa prop de tres 
anys, quan la policia va carregar contra manifestants pacífics que duien 
un exemplar del llibre a la mà. Entre les primeres versions de protesta 
de risc, l’acte de llegir-lo a llocs públics en grups de fins a cinc lectors (el 
màxim de gent permès en una reunió ciutadana per la llei marcial), la 
majoria universitaris, tot passejant per les passarel·les del metro i estaci-
ons de bus de Xong Nonsi, un nodus de transport urbà de Bangkok (en 
un país on vas a la presó per un comentari a Facebook i la vida privada 
és monitoritzada draconianament, igualment, la Junta Militar va anun-
ciar que tothom que mengés sandvitxos “amb intenció política” podria 
ser detingut). Són les noves formes de protesta pacífica, no tan lluny de 
l’acusador topless de les Femen. Només que, aquí, la paraula recupera 
una mica el protagonisme, el llustre i, sens dubte, l’esperit de subversió 
de la literatura que –fins no fa tant– es tenia per alguna cosa. 1984 com a 
alarma, fetitxe i un bon resum del que està passant al món.

Però, alerta, que l’esperpent s’estén. Poques setmanes enrere, 
Prayuth Chan Ocha, cap de la Junta Militar que va fer el cop d’estat, 
ha declarat que Donald Trump l’ha convidat a la Casa Blanca amb l’ob-
jectiu clar de refer els ponts entre els dos països (després de l’etapa 

malalletra
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de forta equidistància de l’administració Obama) i aconseguir unes 
“relacions més estretes que mai”.

Trump no llegeix (gaire diferent de Ronald Reagan, George W. Bush, 
Silvio Berlusconi o Mariano Rajoy?). Llibres, cultura i tot el que sem-
bli intel·lectual li produeix revencillades a l’estómac. La seva visió 
del poder polític mimetitza escrupolosament el que pretén denun-
ciar Orwell a 1984. No per casualitat, els dies següents a la presa de 
possessió del càrrec de president, les vendes de 1984 als EUA van aug-
mentar un 10.000 % i van ocupar els primers llocs de diferents llistes 
de best-sellers. N’acaben d’estrenar una adaptació a Broadway. Entre 
les darreres protestes anti-Trump, una allau de passis sincronitzats i 
multiciutat de la versió cinematogràfica dels anys 80 protagonitzada 
per John Hurt i Richard Burton. Orwell on fire.

I no és pas la primera vegada que passa al país de Lady Gaga i John 
Dos Passos. Va ser molt semblant el 2013, quan Edward Snowden va 
revelar l’abast dels espionatges massius de la National Security Agency. 
Política i literatura o recambres i ganyotes del relat? Vivim en un món 
on no deixen de caure telons, però la comèdia segueix. Jeremy Bentham 
i Ubú Roi, Tailàndia i Trump, vigilància i postveritat. En una de les 
manifestacions anti-NSA (el 4 de juliol de 2013 a Nova York), un jove 
portava una pancarta que la clavava: “Suposàvem que 1984 no era un 
manual d’instruccions!”. Coses del poder. Ho és.

Pregunteu-ho, si no, als gurus tecnooptimistes de Silicon Valley i 
els milionaris de Wall Street emborratxats de les teories ciborg d’Elon 
Tusk, si entenen la supervivència del capitalisme (hem deixat enre-
re l’edat de l’oferta i la demanda i, en l’economia-granja global, qui 
controla el consumidor controla l’acte de consum) sense una societat 
endollada a un món cibernètic paral·lel. Esclavitzada. “Una gàbia va 
anar a buscar un ocell” (Kafka). El capitalisme sempre ha estat en fa-
se religiosa, necessita la culpabilitat per existir (W. Benjamin). Esclar 
que, per controlar tanta dominació 3.0, fa falta el poder etern d’un déu 
absent, sense competidors, sol. El pur no-res. El Gran Germà absurd 
i inexistent de 1984. Fum. La por de la veritat. La Por en majúscules 
del fora de control, del tu mateix, de la vida.�

/ SR. PLASTIKO



Contra l’oblit, les que 
lluiten sempre 

No anem sobrats de bo-
na gent és una novel-

la radical escrita des dels 
marges, allà on recuperem 
el sentit de les paraules ba-
nalitzades i tergiversades 
pel poder. Perquè ser ra-
dical és això: anar a l’arrel 
de la memòria col·lectiva, 
el nostre punt d’arribada 
i de sortida. L’autor es-
criu des dels marges per-
què els paisatges queden 
lluny de la centralitat de 
Barcelona –aquesta selva 
d’asfalt que acabarà mo-
rint d’èxit– i també per-
què ens apropa a perso-
nes que decideixen lluitar 
contra l’ordre establert.

Les protagonistes que 
enxarxen aquest relat són 
dones rebels que desmun-
ten patrons i ens interpel-
len directament. Una 
d’elles és la Mireia, que va 
deixar Barcelona i un pas-
sat d’activisme per instal-
lar-se a l’Empordà amb 
el seu company Robert 
i dedicar-se a la criança 
dels seus fills. La rutina 
serà sacsejada per uns 
fets que afectaran la seva 
família i faran que es retro-
bi amb el llot viscós i tou 
de les clavegueres de l’Estat. 
Supervivent, hereva de ba-
talles ancestrals, ha après 
la importància que té el su-
port mutu a l’hora d’obrir 
esquerdes i derruir els 
murs més infranquejables.

L’altra protagonista és 
la Lola, militant feminista 
i antifranquista que haurà 
de sostenir la família quan 
el seu fill Robert és vícti-
ma d’un muntatge polici-
al. Aquest jove, bressolat 

Retrat d’un home aterrit 
pel canvi

Entre identitats i exilis

CINEMA
American pastoral
Director: Ewan 
McGregor
Guionista: John Romano
Durada: 108 minuts

LLIBRE
No anem sobrats de 
bona gent
Pere Maruny i Comas
Editorial: Brau Edicions 
(2016)
Pàgines: 364

MÚSICA
Encara
Gemma Humet
Segell: Satélite K (2017)
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L’i n t è r p r e t  E w a n 
M c G r e g o r  s i g -

na aquesta adaptació 
d’American pastoral del 
novel·lista Philip Roth. 
Un film centrat en la fi-
gura del jove esportista 
Seymour Levov, que pren 
les regnes de l’empresa fa-
miliar i viu un matrimoni 
de postal amb una antiga 
guanyadora de concursos 
de bellesa. La radicalitza-
ció política de la seva fi-
lla, però, aleshores com-
promesa amb la lluita pels 
drets civils i contra la guer-
ra del Vietnam, esquerda 
el relat del somni americà.

Algunes escenes de la 
pel·lícula són força ele-
gants i altres resulten més 
melodramàtiques en la re-
presentació dels conflictes, 
alterats per la violència 
social que penetra en la 

Fer camí ens trasllada 
físicament, però, so-

bretot, desplaça identi-
tats. Més encara quan par-
lem d’un viatge i aquest 
es converteix en forçat i 
per força. Gemma Humet 
descriu, a Encara, una sin-
gladura marina per la part 
més humana dels conflic-
tes que (des)dibuixen el 
món actual, però que no 
es desprenen d’un fil que 
ressegueix la història.

La seva veu, tan llumi-
nosa que dóna un contra-
punt esperançador a la 
cruesa lírica que travessa 
el disc, li permet submer-
gir-se en un onejar melò-
dic que evoca les aigües 
que banyen les costes me-
diterrànies d’exilis i oblits. 

“Crida’m avui qui sóc per si 
no em reconec”, exclama 
Humet en la cançó d’ober-
tura tot vindicant el fet que 

ressenyes

Meri Chiné i Labrador | @La_Directa

Ignasi Franch | @ignasifranch

Xavier Puig | @xavierps7
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entre assemblees clan-
destines i manifestacions, 
creix a l’Empordà, on des-
cansen els seus avantpas-
sats i la història dels ven-
çuts que encara no ha estat 
escoltada. A la Barcelona 
underground dels 90, co-
neixerà l’esperit llibertari 
de la Rosa de Foc i, a rit-
me de punk i amb el lema 
de la Polla Records “Del 
Estado al hombre es orden; 
del hombre al estado, vio-
lencia”, voltarà arreu del 
món, on coneixerà i par-
ticiparà activament en di-
ferents processos revoluci-
onaris a Chiapas, Palestina, 
el Kurdistan...

Escrit amb un llenguat-
ge sobri i planer, empeltat 
d’emocions i conceptes 
propers, el llibre de Pere 
Maruny i Comas és un 
regal per apoderar-nos 
davant del cofoisme i la 
resignació dels temps actu-
als. Un acte de generositat, 
un homenatge al seu arbre 
genealògic, que converteix 
aquesta novel·la “en una 
realitat molt viscuda”. Un 
llibre per fer, des de la ra-
dicalitat més profunda, la 
revolta permanent.�

vida dels personatges. En 
aquest sentit, McGregor 
assumeix el punt de vista 
d’un home convencional, 
lleugerament progressista 
i desbordat pels esdeveni-
ments  i reprodueix la se-
va alienació convertint el 
seu sentiment d’amenaça 
i pèrdua en gairebé l’únic 
eix del llargmetratge.�

un viatge tortuós no acaba 
quan s’arriba a la costa.

El treball de la cantant 
segueix amb vuit peces 
més, totes elles amb una 
instrumentació curosa, 
plena de detalls i que, a 
vegades, festeja amb els 
aires flamencs. Un con-
junt de melodies entre 
les quals destaca la corat-
josa “Himne al futur”, que 
en un dels seus versos bé 
podria entonar un cor 
obrer: “No serem els vos-
tres soldats”.�



En quin estadi del procés de transició us trobeu?
Tenim una necessitat imperiosa d’operar-nos i canviar 
el sexe, però des de l’administració no fan prou perquè 
la vaginoplàstia es practiqui en un temps raonable. Pots 
estar cinc anys en llista d’espera i això és un suplici molt 
dur. És per això que algunes van a operar-se a altres pa-
ïsos. I és que, tot i sentir-nos dones, necessitem hormo-
nar-nos i, un dia, llevar-nos amb la reassignació assolida. 
Seria una manera de sentir-nos completes.

Què us ha perjudicat més, la dificultat per reas-
signar-vos o l’estigma que encara predomina en 
molts àmbits de la societat?
L’escull més dolorós ha estat la família. És cert que l’es-
tigmatització existeix, ja que no tothom té el mateix 
raonament i accepta la transsexualitat. 
Però, quan els pares et diuen valenta i 
després s’allunyen de tu o no et convi-
den a sopar, es fa difícil de pair. És trist 
perquè la família és la referència efecti-
va que t’ha acompanyat tota la vida i, en 
lloc de veure’t com a persona, només es 
fixen en el gènere.

No obstant això, sembla que la trans-
sexualitat està més acceptada que 
abans...
A ciutats com Barcelona, és fàcil apoderar-se. Però, en 
general, els prejudicis continuen i, en determinats am-
bients, encara t’assenyalen com si tinguessis un tras-
torn o una malaltia. Per això és important no amar-
gar-se. La transsexualitat és ineludible, tard o d’hora 
has d’afrontar-la i, quan ho fas amb normalitat, la gent 
t’acaba respectant.

El canvi de nom és un pas decisiu en aquest camí?
Tenir documentació és important perquè té un valor 
simbòlic i és una manera de complementar el procés. 
Si bé cal dir que les que estem avesades a lluitar en mil 
batalles ens manifestem com a dones al marge del que 
posi al nostre DNI.

Reclameu una llei estatal que garanteixi l’accés 
del col·lectiu als serveis públics en igualtat de 

condicions amb la resta de la ciutadania. Quins 
elements hauria d’incloure?
Fins ara, partíem de la llei de 2007 impulsada pel 
PSOE, que encara patologitza la transsexualitat. De fet, 
per canviar-te el nom, has de presentar un informe 
mèdic i psiquiàtric i ha de fer un mínim de dos anys 
que prens hormones. El nou esborrany, en canvi, su-
posa un gran revulsiu perquè inclou el model de salut 
que s’aplica a Catalunya, on, gràcies a Trans*forma 
la Salut, Chrysallis i altres entitats, l’octubre passat 
la Generalitat va eliminar el requisit del diagnòstic 
psiquiàtric per sotmetre’s a la reassignació. A banda 
que permet que els menors canviïn de nom sense pro-
blemes. Caldrà veure si, durant el procés parlamen-
tari, el PP impugna el text al Constitucional... però, 

d’entrada, representa un avenç per a 
tot el col·lectiu LGTBI.

Quines altres novetats destacaríeu 
de la proposta?
Ens dóna cobertura per desenvolu-
par-nos a tots nivells. Cal recordar que, 
com que hem crescut amb una dualitat 

–hem entrenat alhora un cervell d’home 
i un de dona–, estem preparades per tre-
ballar en qualsevol feina. Per desgràcia, 
però, encara som molt poques les que 

fem la transició sense perdre-la. La majoria pateix aque-
lla màxima de no transitis si no tens una feina.

Al marge del que estableixi la futura norma, no 
penseu que cal incidir en l’àmbit educatiu per can-
viar la mirada envers el col·lectiu trans?
És bàsic perquè encara s’associa la transsexualitat 
amb el transvestisme i el que això porta implícit soci-
alment: exercir la prostitució o tenir una vida frívola. 
De fet, reflecteix la construcció social que arrosse-
guem en aquest país, mentre a Irlanda, Dinamarca, 
Noruega i la resta de societats nòrdiques situen la 
persona i les seves necessitats bàsiques al davant. 
Per tant, malgrat no tenir el marc legal adequat i 
enfrontar-nos a lobbies mèdics i partits polítics molt 
retrògrads, hem de confiar que assolirem la despa-
tologització i els drets que ens pertoquen.�

Era ben petita i Rosa Maria 
Maristany ja sabia que era 
trans, però havia de complir 
amb els paràmetres hetero-
patriarcals que li marcaven a 
casa. Es deia Ramon i no va 
ser fins que va acabar el ser-
vei militar, als 21 anys, que 
es va injectar hormones fe-
menines per comprovar què 
sentia. Ha tingut una filla, 
n’ha adoptat una altra i, ara 
fa dos anys, un cop divorcia-
da de la seva tercera espo-
sa, ha reprès l’hormonació 
mentre enllesteix els tràmits 
per operar-se a Tailàndia. 
Té 58 anys i viu a Sant Feliu 
de Llobregat. Fina Campàs 
també se sentia dona des 
de ben menuda. Jugava a 
maquillar-se i, d’amagat, es 
vestia amb la roba de la seva 
tieta. Però, com a Josep, no 
tenia altre remei que ade-
quar-se als cànons socials 
que prevalien a la ciutat de 
Vic. Només quan els seus 
pares van morir i es va po-
der divorciar de la seva do-
na, el 2002, va passar pàgi-
na a una etapa molt sòrdi-
da que, entre altres coses, 
l’ha allunyat dels seus dos 
fills. Ara, amb 60 anys i ins-
tal·lada a Barcelona, anhe-
la operar-se per finalitzar la 
seva reassignació sexual. 
Com Rosa Maria, Fina s’ha 
implicat a la Plataforma 
Trans*forma la Salut.

Des de 
l’administració no 
fan prou perquè 
la vaginoplàstia 

es practiqui en un 
temps raonable

“Encara s’associa la 
transsexualitat amb el 

transvestisme”
Àlex Romaguera | @AlexRomaguera

Rosa Maria i Fina,
activistes de 
Trans*forma la Salut
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