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Primera redacció de la 
‘Directa’ a l’Espai Obert

Arqueologia Directa (6): 
gestant la redacció

Aquell 22 d’octubre de 2005 va ser com un part, el final 
d’un embaràs que havia començat sis anys abans als 
caps –durs– d’algunes persones vinculades als centres 

socials okupats de l’àrea metropolitana. Després del part, com 
és normal, van venir dies d’activitat frenètica. Dies que es van 
convertir en anys. La presentació en societat de la **Directa va 
ser el tret de sortida d’una campanya que havia d’acabar el mes 
d’abril amb les 1.500 subscripcions necessàries per fer viable 
el projecte i l’inici de la publicació setmanal. A part, havíem de 
dissenyar i posar en marxa tota la maquinària i l’equip humà 
necessaris per fer possible el funcionament del nou mitjà. Una 
feinada de l’hòstia, vaja! Feinada que vam encarar, segons el 
Com s’ha fet d’aquell número 0, “amb bon humor, nervis, 
assemblees llarguíssimes i contratemps de darrera hora”.

El següent dissabte vam fer la primera assemblea postpart. 
El primer que vam fer va ser organitzar-nos. Vam crear dos 
grans grups de treball: redacció i gestió. Redacció s’encarrega-
ria de definir els continguts del setmanari i les persones que els 
havien de coordinar. També havia de començar a preparar el 
número 00. Gestió és un capítol a part, literalment.

El grup de redacció, que érem totes, ens vam continuar 
reunint cada dissabte a l’Espai Obert. Vam acabar de definir 
les seccions, amb noms alternatius als típics: Impressions per 
a opinió, Què es cou per a “campanyes, projectes o iniciatives 
relacionades amb els moviments socials”, Així està el pati per a 
l’actualitat, De dalt a baix pel tema de la setmana, Roda el món 
per a internacional, Expressions per “tots els temes culturals”, 
La graella per l’agenda i la Indirecta, que continua sent l’en-
trevista de la contraportada. Vam valorar el número 0 i vam 
constatar la necessitat de millorar la qualitat periodística dels 
textos. El Roger Palà va fer els primers esbossos del llibre d’estil 
de la Directa, basant-se en el del 9Nou. També es va plante-
jar la qüestió d’inserir publicitat de candidatures polítiques i 
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Per això hem de posar el seu logotip.

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

Roger Costa Puyal
@RuesRu

es va decidir: “Rotundament, no volem propaganda electoral”. 
I també vam pensar en les temàtiques que havíem descuidat, 
entre elles, la feminista, cosa impensable avui dia.

El 12 de novembre vam decidir un primer organigrama. El 
Jesús Rodríguez i el Joan Canela coordinarien els textos, el Regino 
Hillera la fotografia, el Franchu la il·lustració, la Lèlia Becana la 
correcció i un servidor la maquetació. La Laia Alsina i la Mariona 
Ortiz coordinarien la secció d’opinió; en Roger Palà i la Lèlia, la de 
cultura. Quedaven penjades la secció d’internacional, el *Què es 
cou i l’agenda. El 26 de novembre van venir dues noies disposades 
a coordinar el Què es cou, la Gemma Garcia i la Maria Sostres.

També vam definir el timing de la Directa, aquella cosa tan 
maca que mai no s’ha acomplert: dimarts, obertura de número; 
divendres, data límit d’entrega dels articles ( ja!); dilluns, reu-
nió de tancament; dimarts, enviament a impremta, i dimecres, 
furgoneta i repartiment. La decisió de quin dia de la setmana 
havia de sortir la Directa va ser difícil i transcendent. Ens vam 
decantar pel dimecres, en lloc del dimarts, per qüestions rela-
cionades amb la distribució.

Finalment, vam establir un protocol de fotografia, tema 
polèmic. Moltes veníem de projectes en què es donava més 
importància al contingut que a la forma i, per tant, la qualitat 
fotogràfica no solia ser una qüestió important. Els fotògrafs es 
van organitzar per fer-nos veure la importància que tenia. El 
protocol establia que les redactores s’havien de coordinar amb 
l’àmbit de fotografia; que es buscarien fotògrafes arreu del ter-
ritori; que, si no es trobaven, les de Barcelona es desplaçarien, 
i que, si el desplaçament no era possible: “Es traslladarà la res-
ponsabilitat a la corresponsalia i es decidirà si es col·loca la foto 
o no en funció de la qualitat fotogràfica. Aquest punt genera 
discussió i, probablement, la pràctica quotidiana i setmanal de 
la Directa definirà les possibilitats i el nivell d’exigència en la 
qualitat fotogràfica”. Continuarà...3

FE D’ERRADES: 
A la pàgina 4 de l’edició 422 vam publicar per error una fotografia de Montserrat Carulla, en lloc d’una imatge de Mariona Carulla.
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Barcelona és la tercera ciutat del món 
–no capital d’Estat– amb més consolats, 
només superada per Nova York i Hong 
Kong. La majoria d’edificis diplomàtics 

se situen als barris més adinerats 

Destapar l’obscur entramat de relacions personals, polítiques i econòmiques que s’amaguen darrere de 
les representacions consulars a Barcelona és el principal objectiu del llibre L’orgia diplomàtica del perio-
dista Rafa Burgos (Pol·len Edicions, en col·laboració amb la Directa). En aquest reportatge, us avancem 
una part del contingut d’aquesta investigació: un any de recerca, d’entrevistes, de creuament de dades 
i de visites a seus consulars. Descobrim una bombolla d’interessos que, per ara, no ha esclatat

Rafa Burgos
@La_Directa

Edifici del consolat 
dels Estats Units a 
Barcelona, a la part 
alta de la ciutat. 
El fotògraf va ser 
identificat quan 
prenia la instantània
 / VICTOR SERRI

Una estelada. Aquest va ser el detonant perquè el Ministeri 
d’Afers Exteriors espanyol retirés l’exequàtur (distinció 
que atorga el reconeixement a un representant consular) 

a Xavier Vinyals, cònsol honorari de Letònia a Barcelona fins a 
l’octubre de l’any passat. Mentre l’exhibició de la bandera dei-
xava el país bàltic sense representació a la capital catalana, l’ex-
ministre José Manuel García-Margallo n’acceptava un de nou: el 
cònsol honorari d’Israel (sense representant des de 1997).

Es tracta de l’advocat José Antonio Sánchez Molina, exasses-
sor jurídic i exanalista financer de La Caixa. Durant la transició i 
com a membre del partit ultradretà Fuerza Nueva, va ser acusat 
d’agredir un militant socialista a Blanes. Durant els anys en què 
la legació israeliana va romandre vacant, es parlà de tres pos-
sibles candidats: el publicista Lluís Bassat, l’excap de gabinet 
d’Artur Mas David Madí i l’empresari Carles Vilarrubí (marit de 
la presidenta de Coca-Cola a l’Estat espanyol i, alhora, cònsol 
honorària d’Islàndia, Sol Daurella). 

Aquests, però, només són dos exemples dels darrers movi-
ments que hi ha hagut dins el cos consular. Un món desconegut 
i opac que, en canvi, ostenta un poder polític i econòmic molt 
considerable. Barcelona és, de fet, la tercera ciutat del món –no 
capital d’Estat– amb més consolats, només superada per Nova 
York i Hong Kong (i empatada amb Hamburg). El cos consular 
català està integrat per 94 representants, tot i que la xifra varia 
en funció de les places que queden vacants. D’aquest còmput 
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Continua a la pàgina següent >>>

Consolats al descobert
El cos consular català aplega fins a 94 representants de països dels cinc continents, un 60% dels quals no són funcionaris de 
carrera i són nomenats per interessos polítics i econòmics. Esportistes, hotelers, aristòcrates i grans empresaris copen la llista
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global, 36 correspondrien a funcionariat de carrera, mentre 
que la resta, 58 (el 60%), són cònsols honoraris (generalment, 
integrants de l’empresariat català a qui un determinat país ofe-
reix el càrrec, atesa la seva rellevància social o les relacions 
que mantenen amb el país en qüestió). Els càrrecs honoraris, a 
diferència dels generals o de carrera, no perceben cap tipus de 
remuneració, fet que genera certes suspicàcies quan es qüesti-
ona què en treuen, d’aquest nomenament.

Si bé les seves funcions estan limitades respecte a les que 
poden exercir els cònsols de carrera, també és cert que, segons 
fixa la Convenció de Viena sobre relacions consulars de 1963: 
“[...] els privilegis i les immunitats de què podran gaudir els 
agents consulars que les dirigeixin [les oficines consulars] es 
determinaran de comú acord entre l’Estat que envia i l’Estat 
receptor” (Article 69, apartat 2). Traspassar fronteres sense 
passar controls duaners –per a la persona i per a l’equipatge 
consular– són alguns del privilegis en joc.

Fama i poder
Sigui com sigui, el cos consular de Barcelona compta amb repre-
sentants que no sempre han tingut una conducta exemplar. Un 
dels màxims exponents de la diplomàcia que va marcar tota 
una generació d’empresaris catalans va ser Aleix Buxeres Pons, 
mort l’any 2003. Va exercir de cònsol honorari de Costa Rica. 
La causa del seu cessament va ser una sentència que el condem-
nava per delictes de falsedat documental i apropiació indeguda 
arran dels seus tripijocs com a agent de canvi i de borsa. Algunes 
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>>> Ve de la pàgina anterior

famílies barcelonines destacades s’hi van picar els dits. Buxe-
res havia estat tresorer del Barça i vicepresident del Cercle del 
Liceu. A més, exercia de degà del Cos Consular de Barcelona. 
Actualment, la degana és Franca Lorella Deza (cònsol del Perú) 
i el vicedegà, Josep Maria Calmet (cònsol honorari d’Albània i, 
abans, del Canadà). El seu comitè executiu es reuneix un cop al 
mes a la Casa dels Canonges de Barcelona, a tocar del Palau de la 
Generalitat. Ambdues institucions estan connectades arquitectò-
nicament a través del pont neogòtic del carrer del Bisbe.

Dins l’extensa llista de representants consulars, en trobem 
de tot tipus. El consolat de Mèxic (legació situada en un pala-
uet modernista enlairat per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch 
al passeig de la Bonanova) estava encapçalat fins el gener 
d’enguany pel polèmic Fidel Herrera Beltrán, exgovernador 
de l’Estat de Veracruz a qui s’ha relacionat amb alguns càrtels 
de la droga. És per això que el seu nomenament va indignar la 
nombrosa comunitat mexicana resident a Barcelona.

Un cas que va passar inadvertit per a la majoria dels mitjans 
de comunicació és el del cònsol dels Emirats Àrabs Units, Sul-
tan Ali Sultan Rashid Al-Harbi, desterrat al consolat de Toronto 
(Canadà) després que transcendissin alguns dels excessos que 
va protagonitzar en diferents locals nocturns del Port Olímpic. 
Un altre que hauria estat a punt d’aconseguir l’exequàtur (o vis-
tiplau oficial) seria Arman Mayilyan, ciutadà armeni resident a 
Catalunya que va ser detingut a mitjan 2016 arran d’una opera-
ció contra el blanqueig de capitals.

Un cas més mediàtic és el de l’expresident del Barça Joan 
Gaspart, un dels màxims deutors de l’Estat segons consta a la 
llista que va publicar l’Agència Tributària l’any passat. La seva 
cadena hotelera HUSA no passa pels seus millors moments. 
Malgrat això, continua exercint de cònsol honorari de la Repú-
blica de les Seychelles, un paradís fiscal assenyalat per l’Orga-
nització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic 
(OCDE). A finals de 2015, aquest mateix organisme va treure 
de la llista el Gran Ducat de Luxemburg, representat –a Bar-
celona– pel cònsol honorari Juan de Dios Dexeus Trias de Bes, 
que va ocupar el càrrec fins que es va saber que apareixia a la 
coneguda llista Falciani d’evasors fiscals. Va morir a principis 
de l’any passat. La representació consular passaria, llavors, a la 
seva néta Blanca Gallud Dexeus, un procediment força habitual 
dins la diplomàcia consular (sobretot el de nomenar vicecòn-
sols els fills i les filles per, així, anar preparant la successió). 
Encara més mediàtic que Gaspart, trobem l’exjugador del Barça 
Hristo Stòitxkov, que fins fa pocs mesos era cònsol honorari 
de Bulgària. Les fotos on se’l veia al costat de búfals i zebres 
abatudes després d’una cacera a l’Àfrica van causar una forta 
controvèrsia a les xarxes socials.

Pinzellades d’incompatibilitat
El continent africà és el més ben representat a Barcelona. El 
cònsol honorari del Txad ha estat l’eurodiputat per Ciutadans 
Javier Nart. No hem arribat a saber mai per què va trigar tant a 
regularitzar el compte corrent obert pel seu pare al banc suís 
Société Générale Private Banking, que ell va heretar el 1997. El 
de Guinea Bissau és Ramon Palou Godall, tot i haver reconegut 
que va regularitzar un mínim de 400.000 euros transferint-los 
de l’entitat andorrana BPA al Banco Madrid, intervingut pel 
Banc d’Espanya el mes de març de 2015. A Sud-Àfrica, hi tro-
bem José Luiz Díaz-Varela Somoza, qui comptà amb l’exconse-
ller i imputat pel cas Pretòria Macià Alavedra com a home de 
confiança per als seus negocis. De fet, tots dos noms apareixien 
al cas de la ruïnosa venda dels terrenys que el Barça va com-
prar a Viladecans amb la intenció d’aixecar la Ciutat del Soci. 
El cònsol és president de la farmacèutica Indukern. L’excon-
seller acabaria treballant per a una de les seves filials tan bon 
punt va deixar la política. A la República de Togo, governada 
pel dictador Fauré Gnassingbé, el cònsol honorari és Eduard 
Bajet i Royo. Un cònsol que es va querellar contra l’empresari 
Eduard Pascual Arxé, imputat pel cas dels ERE d’Andalusia, a 
qui acusava d’haver-se beneficiat d’una part dels divuit milions 
que la Junta hauria fet servir per pagar prejubilacions. El nom 
de Bajet també ha aparegut en la investigació que s’està duent a 
terme sobre la descapitalització d’Eurobank.3

JOAN GASPART
CÒNSOL DE LA REPÚBLICA DE LES SEYCHELLES

Evasor i abanderat 
d’un paradís fiscal

JORDI SUMARROCA
CÒNSOL DE LA REPÚBLICA DE LITUÀNIA (ARA VACANT)

Empresa investigada
a la seu consular

Exerceix el càrrec des de 1980, tasca 
que ha compaginat amb la direcció 
dels seus negocis hotelers a través de 
la cadena Hostelería Unida SA (HUSA). 
Segons la llista publicada per l’Agèn-
cia Tributària el juny de 2016, tenia 
un deute amb l’administració de gai-
rebé onze milions d’euros, repartits 
entre Hostelería Unida SA (9.790.104) 
i Hostelería Unida Dos SA (1.098.124). 
És conegut per haver estat president 
del Barça (2000-2003). Abans, però, 
va ser temptat a entrar en el món de 
la política ni més ni menys que pel lla-
vors líder de la dreta espanyola, Jorge 
Verstrynge. Malgrat la insistència, no 
va aconseguir que es presentés com a 
candidat per Alianza Popular a les elec-
cions autonòmiques de 1983. En canvi, 
sí que cediria algun dels seus hotels a 
Madrid perquè la Fundación Francisco 
Franco homenatgés el dictador.
Un fet menys conegut de la seva 
biografia és la relació que va man-
tenir amb Javier de la Rosa. Entre 
els documents trobats arran de la 
investigació que va dur l’empresari 
a la presó, n’hi havia alguns rela-
cionats amb la societat Quail. En 
aquests papers, el grup hoteler de 
Gaspart assegurava una comissió 
de 200 milions de pessetes a De la 

Rosa si tancava la venda de l’Hotel 
Princesa Sofia i el Ritz (actual Pala-
ce) de Barcelona.
En qualsevol cas, és un dels cònsols 
honoraris més veterans de la ciutat. 
El fet de representar un paradís fis-
cal, segons l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE), no suposa cap 
tipus de conflicte ètic per a aquest 
empresari hoteler. Curiosament, qui 
exerceix d’ambaixador de l’Estat es-
panyol per a aquest organisme amb 
seu a París és l’exministre José Igna-
cio Wert (abans ho va ser Ricardo 
Díez Hochleitner Rodríguez, exsecre-
tari general de la Casa del Rei i actual 
ambaixador al Marroc). El govern 
de Mariano Rajoy destina més de 
330.000 euros l’any al manteniment 
dels jardins que comparteixen l’am-
baixada de l’Estat espanyol a París i 
la seu de l’OCDE. L’empresa enca-
rregada d’aquests treballs és Comsa 
Service Facility Management SA, pro-
pietat de la família Sumarroca. Jordi 
Sumarroca Claverol està sent investi-
gat per presumptes donacions a CiU 
a canvi de contractes d’obra pública. 
Fins que va esclatar el cas, exercia de 
cònsol honorari de la República de Li-
tuània a Barcelona.

L’any 2009, les dues constructores ca-
talanes Comsa i Emte es van unir. La 
primera pertanyia a la família Miarnau 
i la segona, als Sumarroca (el pare de 
Jordi va ser un dels fundadors de Con-
vergència Democràtica de Catalunya). 
Mentre exercia el càrrec de cònsol del 
país bàltic, les filials d’aquesta nova 
constructora van obtenir contractes 
per modernitzar la xarxa ferroviària i 
de carreteres d’aquesta jove repúbli-
ca. Sumarroca també presideix l’em-
presa Teyco, amb seu al carrer del Cís-
ter 1-3 de Barcelona, la mateixa adreça 
del consolat de Lituània. L’edifici va 
ser escorcollat per ordre judicial el 23 
de juliol de 2015. Des de la seva impu-
tació arran de l’anomenat cas Petrum 
de Torredembarra –instruït per un jut-
ge del Vendrell–, la representació del 
país a Barcelona roman vacant. Des 
d’aleshores, la Generalitat ha conce-
dit a Teyco una desena de contractes 

multimilionaris en obra pública, per un 
valor conjunt de 30 milions d’euros, 
segons va publicar el digital Crític. El 
jutge acusa a Sumarroca de finançar 
il·legalment les fundacions de CDC. 
La república bàltica d’Estònia té Josep 
Lluís Rovira Escubós com a represen-
tant (i el seu fill n’és vicecònsol). Va 
ser president de la PIMEC i és l’ac-
tual coordinador de l’influent Club de 
Roma, presidit per Isidre Fainé a l’Estat 
espanyol. També formen part d’aquest 
club l’excònsol del Canadà Bartolomé 
Masoliver Ródenas. Rovira Escubós va 
ser un dels inculpats en el cas Casinos 
(finalment arxivat). Entre els càrrecs 
que desenvolupa actualment, hi ha el 
d’administrador solidari de l’empresa 
The Baltic General Investment Corpo-
ration, on també apareix Xavier Vin-
yals, que va ser cònsol –fins fa poques 
setmanes– de la tercera de les repú-
bliques bàltiques: Letònia.
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FIDEL HERRERA BELTRÁN
CÒNSOL GENERAL DE MÈXIC (VACANT DES DEL DIUMENGE 21 DE GENER)

L’última (i polèmica) 
baixa del cos consular

JAVIER NART, STÒITXKOV I SOL DAURELLA
ESPORTISTES I PERSONATGES MEDIÀTICS

La fama, una raó de pes 
per aconseguir ser cònsol

Exercia el càrrec des de 2015. La seva 
representació diplomàtica, doncs, ha 
durat tan sols un any i tres mesos. El 
cap de setmana passat, la Secretaria 
de Relacions Exteriors informava en 
un breu comunicat de premsa que 
Herrera deixava la representació con-
sular a Barcelona “amb caràcter irre-
vocable”. La decisió es deu a la seva 
presumpta relació amb la compra de 
medicaments falsos o alterats durant 
el període en què va exercir de gover-
nador a l’Estat de Veracruz. Uns medi-
caments que anaven destinats a cria-
tures que patien càncer. Cal recordar 
que el ja excònsol va protagonitzar un 
curiós incident durant la pandèmia de 
Grip A que va patir Mèxic a principis 
de 2009. Amb una posada en escena 
pròpia d’una gran producció de cine-
ma, es presentà al poblat de La Glòria 
en helicòpter (i acompanyat d’un gra-
pat de periodistes) per comunicar a 
Edgar Hernández, un nen de sis anys, 
que patia la grip. El cert és que s’ha-
via recuperat tres setmanes abans. 
Durant els anys que va ser el màxim 
representant de l’Estat asteca, se’l va 
relacionar amb la milícia de los Zetas i 
l’anomenat càrtel del Golf.
Curiosament, en un dels viatges que va 
fer al seu país el gener de 2016 (mentre 

Entre les persones que han format (o 
formen) part del cos consular de Bar-
celona, hi ha algunes cares conegu-
des. Així, l’advocat i actual eurodipu-
tat per Ciutadans Javier Nart ha estat 
cònsol honorari del Txad. Com a con-
seqüència d’un error derivat del cas 
Palau, ens vam assabentar que tenia 
un compte corrent al banc suís Socié-
té Générale Private Banking. L’hauria 
heretat del seu pare l’any 1997, tot i que 
no el va regularitzar fins que va saltar 
la notícia. Nart va col·laborar amb els 
serveis secrets de l’Estat espanyol a 
l’època en què Narcís Serra (investigat 
arran del cas CatalunyaCaixa) estava al 
capdavant del Ministeri de l’Interior.
Un altre personatge que ha fet de re-
presentant consolar del seu país, Bul-
gària, és l’exjugador del Barça Hristo 
Stòitxkov. Va ser investigat pel cone-
gut cas Parmalat, nom de l’empresa 
propietària de l’equip de futbol italià on 
jugava el búlgar i que hauria finançat el 
club a través de falsos contractes sig-
nats per alguns dels seus jugadors.
Pel que fa a Sol Daurella, és cònsol 

exercia de cònsol a Barcelona), anava 
acompanyat del periodista català Al-
bert Torras Corbella, que va ser cap de 
comunicació de l’eix comercial Creu 
Coberta. El mateix que va ser porta-
veu de la campanya contrària al Centre 
Social Autogestionat Can Vies (situat 
al barri de Sants) i que es va mostrar 
a favor de l’actuació del Mossos d’Es-
quadra durant el seu desallotjament. 
Setmanes després d’acompanyar el 
cònsol, va ser nomenat director de 
relacions públiques de la Cambra de 
Comerç Mexicano Catalana.
Entre els projectes comercials de què 
es vanta un alt càrrec del consolat 
mexicà a Barcelona, sobresurt el que 
manté l’empresa espanyola Iberdrola 
amb el país centre-americà. Cal recor-
dar que la filial d’aquesta multinacional 
als EUA, Avangrid, va nomenar con-
seller l’expresident Felipe Calderón a 
mitjan 2016. Curiosament, el delegat 
d’Iberdrola a Catalunya és Andrés Ca-
rasso Vendrell, cònsol honorari de Cos-
ta d’Ivori. Però, tornant a Fidel Herrera, 
el seu fill –que li ha causat més d’un 
maldecap per les seves contínues ba-
ralles (i altres tipus d’excessos)– va ser 
nomenat encarregat d’Afers Comer-
cials i Cooperació al consolat mexicà 
de Vancouver (Canadà) fa uns mesos.

honorària d’Islàndia des de l’any 1992. 
És la màxima accionista de Coca-Cola 
Iberian Partners. El seu marit, Carles 
Vilarrubí (en el seu moment, un dels 
candidats a exercir el càrrec de còn-
sol honorari d’Israel), està imputat per, 
presumptament, haver rebut paga-
ments de Jordi Pujol Ferrusola (fet del 
qual es podria derivar un delicte de 
blanqueig de capitals). El director ge-
neral de la Banca Rothschild a l’Estat 
espanyol és Antonio Salgado Baraho-
na, que va ser apoderat de la societat 
Inversiones Neon Cma Sicav SA fins al 
2009. Jorge Campins Figueras, cònsol 
honorari de Madagascar, també for-
ma part d’aquesta societat. La dona 
d’aquest darrer és Elena Daurella de 
Aguilera, cosina de Sol Daurella.
La cònsol d’Islàndia va ser nomenada 
membre del Consell Consultiu del Di-
plocat (Consell de Diplomàcia Pública 
de Catalunya) a finals de l’any passat. 
L’acompanyen en aquest organisme 
l’exambaixador de Mèxic als EUA Artu-
ro Sarukhan i l’exvicecònsol nord-ame-
ricà a Barcelona Ambler Hodges Moss.
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La neboda de Mariano Rajoy i tres 
cosins de l’exambaixador de l’Estat 

espanyol a l’Índia, Gustavo de 
Arístegui, també ocupen places de 

representació internacional 

Diversos integrants del cos consular 
espanyol han estat fitxats per 

multinacionals com Telefónica 
o el Banc de Santander després 

d’abandonar la carrera diplomàtica

Entre les notícies polítiques més destacades dels pri-
mers dies de 2017, hi trobem la dimissió de l’exministre 
Federico Trillo com a ambaixador de l’Estat espanyol a 

Londres, càrrec que exercia des de 2012. El seu nomenament 
no va agradar al cos de diplomàtics. Bé, de fet, no acostumen 
a celebrar aquest tipus de nomenaments de caire tan marca-
dament polític, ja que els veuen com una mena d’ingerència 
(sobretot si tenim en compte que ells han hagut de passar per 
l’Escola Diplomàtica). Recordem, també, la polseguera que va 
aixecar un altre fitxatge d’aquest tipus, el de l’exministre José 
Ignacio Wert. O, molt abans, el de l’exalcalde de Barcelona Joan 
Clos (ambaixador a Turquia i a l’Azerbaidjan).

No obstant això, alguns detalls relacionats amb aquests pro-
tagonistes han passat a un segon pla informatiu. Potser perquè 
ajuden a entendre millor com funciona un món sovint massa 
endogàmic i poc transparent controlat per una minoria selecta. 
Així, durant el temps que Federico Trillo exercí el càrrec, la 
seva filla María José va optar a la plaça de consellera adjunta de 
Turisme que oferia la legació dirigida pel seu pare. Quan es va 
saber, va recular. La seva mare i, per tant, dona de Trillo, és advo-
cada en excedència del Tribunal de Comptes, l’òrgan que s’en-
carrega d’auditar els números dels partits polítics (i que sovint 
arriba amb tant de retard que els casos prescriuen). I no va ser 
l’ambaixada, però sí el consolat de l’Estat espanyol a Londres, el 
centre de totes les mirades el 2014. L’expresident de Caja Madrid, 
Miguel Blesa, acabaria dormint a la residència oficial del cònsol 
en una de les escapades que va fer amb la seva dona durant un 
cap de setmana. En filtrar-se la notícia, el diplomàtic que els va 
acollir va dimitir. El seu nom, Rafel Jover Mora-Figueroa.

De Fraga a Rajoy
El mateix destí londinenc que ha ocupat Trillo va ser el destí 
d’un altre polític destacat, però en temps de la dictadura fran-
quista. És on va recalar Manuel Fraga Iribarne entre el anys 
1973 i 1975. El cunyat del refundador de la dreta espanyola, això 
és, Carlos Robles Piquer, també era diplomàtic. Dos dels seus 
fills (i, per tant, nebots de Fraga) formen part d’aquesta gran 
família d’Exteriors: Carlos Robles Fraga (actual ambaixador a 
Xile) i José Maria Robles Fraga (ho va ser de Rússia i el Pakis-
tan; actualment, és responsable de relacions internacionals del 
Banco de Santander). I una cosina d’ambdós, Cecilia Robles 
Cartes, és consellera d’ambaixada.

R.B.
@La_Directa

Famílies giratòries
L’endogàmia familiar afegida al fenomen de les portes giratòries tenyeix el món de la diplomàcia –de 

designació a dit– amb la permanent ombra de sospita de la ‘col·locació’ per interessos ocults

Si per la banda del cunyat de Manuel Fraga trobàvem mem-
bres de la diplomàcia, per la banda del seu germà també (a 
banda d’alguna sorpresa). Marcelo Fraga Iribarne va ser fun-
dador de l’Escola Diplomàtica i cònsol a Montpeller (de fet, va 
morir en aquesta oficina arran d’un incendi ocorregut l’any 
1983). El seu fill, Luis Fraga Egusquiaguirre, va reconèixer 
haver rebut pagaments en B de l’extresorer del PP Luis Bárce-
nas. A més, tenia comptes opacs per a Hisenda als bancs suïssos 
Dresdner Bank i Lombard Odier (entitat que, a l’Estat espanyol, 
presideix Ana Figaredo Alvargonzález, cosina de Rodrigo Rato).

Es recorden de Gustavo de Arístegui, el diplomàtic destinat a 
l’Índia que va haver de dimitir, juntament amb el diputat Pedro 
Gómez de la Serna (ambdós del Partit Popular), per haver 
cobrat després d’elaborar informes a empreses privades men-
tre exercien el seu càrrec públic? Doncs bé, tot i això, Arístegui 
sempre tindrà una porta oberta en el món de la diplomàcia. 
A la mateixa seu, hi treballen tres cosins seus: Joaquín María 
Arístegui Laborde, Juan Arístegui Laborde i Carlos Abella y de 
Arístegui. La germana dels dos primers està casada amb Javier 
Corral van Damme, conseller d’ambaixada.

L’actual president del govern espanyol, Mariano Rajoy, té 
una neboda que forma part d’aquest club selecte des de 2011: 
María Mercedes Millán Rajoy. El seu pare és el diplomàtic 
Francisco Millán Mon, eurodiputat del PP i molt lligat a l’ex-
ministre d’Exteriors José Manuel García Margallo i a l’actual 
portaveu del govern espanyol Íñigo Méndez de Vigo. Tots tres 
van coincidir a Brussel·les.

Bitllet d’anada i tornada
El fenomen de la promiscuïtat que sovint es practica entre el 
món polític i l’empresarial, altrament conegut com a portes 
giratòries, funciona amb la mateixa precisió dins el món de 
la diplomàcia. Aquí, les portes també estan força engreixa-
des. L’exministra d’Exteriors socialista, Trinidad Jiménez, va 
acabar treballant per a Telefónica. Va ser ella qui va nomenar 
Francisco Moza Zapatero director de l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), 
entitat que depèn del Ministeri d’Afers Exteriors. Ha acabat 
al Banco de Santander. El mateix destí que ha tingut Rafael 
Estrella Pedrola, l’ambaixador espanyol a l’Argentina durant 
el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. La mà dreta de 
Jiménez al ministeri, Paloma Villa, també va marxar amb ella a 

Gustavo de Arístegui, 
José Ignacio Wert, 
Joan Clos o Federico 
Trillo han estat alguns 
dels polítics agraciats 
amb una destinació 
diplomàtica
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Edifici del consolat 
de Mèxic a Barcelona, 

ubicat a un palau 
de l’avinguda de la 

Bonanova
/ VICTOR SERRI

Jordi Pujol júnior
va voler comprar
el títol de cònsol
honorari del Gabon

Telefónica (és la dona del diputat socialista Eduardo Madina). 
Al departament de Relacions Internacionals de la multinaci-
onal, hi treballa José Iván Rosa Vallejo, marit de la vicepresi-
denta del govern Soraya Sáenz de Santamaría.

L’empresa sevillana Abengoa, que viu una situació força deli-
cada, ha estat una altra de les firmes que ha sabut acollir mem-
bres de la carrera diplomàtica. Per ella, hi han passat: Alberto 
Aza (excap de la Casa Reial i exambaixador a Mèxic), Germán 
Bejarano García (antic ambaixador a Malàisia) o Ramón de 
Miguel y Egea (l’actual ambaixador a París). Per a Abengoa 
Bioenergy, una de les seves filials, hi treballà Javier Rupérez, 
exambaixador a Washington. L’exministre socialista Josep Bor-
rell també ha passat per Abengoa. Si bé ell no forma part de la 
gran família diplomàtica, el seu fill és cònsol general de Santa 
Cruz de la Sierra (Bolívia). La seva mare –i exmuller de Borrell– 
treballa al Ministeri d’Afers Exteriors com a consellera tècnica.

Un cas a part és el del coronel Miguel Ángel Sánchez San 
Venancio, ara sota l’aixopluc de la companyia Telefónica. Havia 
estat director tècnic d’Intel·ligència del CNI i destinat a l’am-
baixada de París per coordinar i supervisar la lluita antiterro-
rista. Val a dir que Jorge Fernández-Díaz va saber recompensar 
alguns dels seus subordinats abans d’abandonar el ministeri. 
L’inspector en cap José Ángel Fuentes Gago va ser nomenat 
agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola dels Països Baixos 
amb un sou de 10.000 euros al mes (el mateix que percep la 
seva dona, també a la legació de la Haia, com a oficial d’enllaç). 
Gago va encoratjar investigacions que implicaven polítics cata-
lans sobiranistes. Un altre agregat d’Interior, Francisco Javier 
Virseda, va ser destinat a l’ambaixada de Xile després d’haver 
estat destituït pel caos generat arran de les Marxes de la Digni-
tat que van tenir lloc el 22 de març de 2014 a Madrid.3

Una de les eines més preuades per 
a qualsevol dinamitzador (o home de 
negocis) que viatgi sovint és comptar 
amb un passaport diplomàtic. Privi-
legi del qual només poden presumir 
tres cònsols honoraris que exerceixen 
a Barcelona. Curiosament, tots ells re-
presenten tres països africans (on els 
nivells de corrupció arriben a uns límits 
altíssims, fins i tot comparats amb els 
del nostre entorn). Són Guinea Bissau 
(Ramon Palou Godall), Madagascar 
(Jorge Campins Figueras) i Sierra Leo-
ne (Alejandro de la Capilla Heusch). 
Però podrien haver estat quatre.
La família Pujol sempre ha mantingut 
molt bones relacions amb el Gabon. 
De jove, Oriol Pujol hi va fer un viat-
ge acompanyat de l’exdelegat del 
govern a Tarragona (i posterior secre-
tari general de l’Esport) Josep Maldo-
nado. El seu germà gran, Jordi Pujol 
Ferrusola, hi va viure una temporada. 
Cal recordar que el país està dirigit 
amb mà de ferro per la família Bon-
go des de fa més de mig segle. Omar 
Bongo va morir a la Clínica Quirón 
de Barcelona el 7 de juny de 2009. 
Actualment, qui porta les regnes del 
govern és el seu fill Alí.

El meu país és el món
El fill gran dels Pujol va obrir mercat 
en aquest país i va aconseguir con-
tractes per a projectes d’electrificació, 
així com per a la posada en marxa de 
la Lliga de Futbol Professional. En el 
primer cas, va recomanar l’empresa 
Isolux-Corsan i, en el segon, Mediapro 
(a través de la filial portuguesa Media-
luso). En aquest punt, convé recordar 
la polèmica visita que va fer el jugador 
del Barça Leo Messi al país a mitjan ju-
liol de 2015. Anava acompanyat d’Ale-
jandro Echevarría Arévalo, excunyat 
de Joan Laporta i padrí a les núpcies 
de Josep Pujol Ferrusola. Tornant a 
Echevarría, tant ell com el seu pare 
han estat vinculats a la Fundación 
Francisco Franco (a la qual també va 
pertànyer, fins a la seva mort el 2009, 
l’exambaixador espanyol del Japó en 
temps del dictador Franco).

Pujol va proposar desenvolupar altres 
negocis, com ara la importació de me-
dicaments. En aquest cas, amb Ibade-
farma (empresa que ha estat presidi-
da per José Herrero de Egaña y López 
del Hierro, nebot del marit de Maria 
Dolores de Cospedal; un Herrero de 
Egaña que, a més, és cònsol honora-
ri de Nicaragua a Las Palmas de Gran 
Canaria). La persona de confiança de 
Pujol per tirar endavant aquests nego-
cis era l’andorrà Josep Duró.
Duró era el destinatari de la carta que 
Pujol va enviar el dia 12 de gener de 
2001, en què plantejava a l’andorrà la 
possibilitat de comprar el càrrec de 
cònsol per un import de disset mi-
lions de pessetes (poc més de cent-
mil euros). Actualment, el consolat 
del Gabon es troba vacant. De fet, no 
apareix a la llista de consolats que es 
pot consultar al web de la Generalitat 
de Catalunya. La seu es trobava al ca-
rrer Rosselló número 257, 4t. A. Quan 
el primer ministre del Gabon visitava 
la ciutat, Jordi Pujol els llogava la seva 
mansió de Pedralbes (que va posar a 
la venda l’any 2014).

Amics, coneguts i saludats
El Gabon, però, no és el país on el fill 
de l’expresident ha dinamitzat més 
negocis. També destaca Mèxic. I mi-
rin si n’és, de petit, el món. Un dels 
noms que va aparèixer a l’agenda de 
Jordi Pujol Ferrusola era el de Sal-
vador Martínez Garza, l’empresari i 
president de l’equip de futbol asteca 
Guadalajara AC, que va morir a princi-
pis de 2015. Pujol proposaria al Barça 
fitxar el porter d’aquest equip de 
l’Estat de Jalisco. Possibilitat que va 
consultar amb un dels membres de la 
Junta Directiva del Barça, Ramon Pa-
lou Godall, cònsol de Guinea Bissau 
a Barcelona. Un Martínez Garza que 
també s’interessaria, el mes de juny 
de 2005, per l’equip de futbol mexicà 
Tiburones Rojos, de Veracruz. Notí-
cia que confirmava amb entusiasme 
el llavors governador de l’Estat: Fidel 
Herrera Beltrán (el fins fa pocs dies 
cònsol de Mèxic a Barcelona).

Per l’energètica Abengoa hi han 
passat: Alberto Aza (exambaixador 
a Mèxic), Germán Bejarano García 
(exambaixador a Malàisia) o Ramón 
de Miguel y Egea (ambaixador a París)

Un cas a part és el del coronel Miguel 
Ángel Sánchez San Venancio, ara sota 
l’aixopluc de Telefónica. Havia estat 
director tècnic d’Intel·ligència del CNI 
i destinat a l’ambaixada de París
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‘Segurates’
fora de la llei

Un informe del Síndic de Greuges de Catalunya alerta que hi ha 
empreses “no homologades i amb treballadors no qualificats” que 

es presenten a concursos públics i els guanyen

A Catalunya hi ha 12.537 vigilants 
de seguretat, per sota dels 16.650 

efectius dels Mossos d’Esquadra i per 
sobre dels 10.700 policies locals que 

exerceixen a 213 municipis 

Un dels formadors de seguretat 
privada és Albert Fabregat, un mosso 

d’esquadra expulsat del cos després 
de ser condemnat per detenció 

il·legal, cops i insults en el cas Bikini 

Jesús Rodríguez
@albertmartnez

Directa 423 25 de gener de 2017

L’informe sobre la seguretat privada a Catalunya elabo·
rat pel Síndic de Greuges l’any 2016 detecta nombro·
sos problemes d’intrusisme en el sector i alerta que les 

administracions públiques contracten empreses de seguretat 
privada “no homologades i amb treballadors no qualificats” 
pel sol fet que posen sobre la taula ofertes més econòmiques 
en el procés de licitació dels serveis. La vigilància d’edificis 
administratius, biblioteques i equipaments esportius, la gestió 
d’alarmes o la custòdia d’objectes artístics d’alt valor econòmic 
són algunes de les tasques encomanades.

El document, a més, assenyala que els ajuntaments i altres ins·
titucions “exigeixen a les empreses de seguretat privada que els 
empleats facin unes funcions que podrien correspondre al Cos de 
Mossos d’Esquadra”. Malgrat l’existència de 132 centres de forma·
ció homologats a Catalunya, el director de Consum i Territori de 
la sindicatura detecta “mancances en la formació rebuda” i “una 
manca de normativa clara pel que fa a la relació entre vigilants de 
seguretat i ciutadania i a la garantia dels drets de les persones”.

Una dada indicativa del volum d’activitat que representa el 
sector són les 12.537 vigilants de seguretat en actiu de l’any 
2015, segons informació proporcionada per la Subdirecció 
General de Seguretat Interior de la Generalitat de Catalunya. El 
sector privat se situa, doncs, com a segon cos de seguretat del 
nostre país, per sota dels 16.650 efectius de Mossos d’Esqua·
dra i per sobre dels 10.700 policies locals en exercici (als 213 
municipis que tenen policia local). El Cos Nacional de Policia 
espanyol, la Guàrdia Civil i les policies portuàries sumen 6.600 
agents més. Hi ha 320 empreses de seguretat privada treba·
llant en territori català, 196 de les quals tenen domicili social 
i àmbit d’actuació limitat a Catalunya. On també consten 205 
departaments de seguretat, 64 caps de seguretat i 101 centrals 
receptores de les 319.646 alarmes instal·lades. La Generalitat 
té competències de control i inspecció i també dóna les auto·
ritzacions els centres de formació.

No poden actuar de paisà
La llei prohibeix explícitament que les persones vigilants tre·
ballin sense uniforme ni acreditació visible. El cas més para·
digmàtic que contravé aquesta norma es va viure el dia de Tots 
Sants de l’any passat al carrer Benavent del districte de les Corts 
de Barcelona. La finca coneguda com La Benaventurada va ser 
desallotjada per vigilants de l’empresa Servicios Elite Control 
Grup SL vestits amb roba sense identificatius i sense cap ordre 
judicial. El Departament d’Interior va obrir una investigació, 
després que el sindicat ADN Sindical denunciés els fets, i l’admi·
nistrador únic de l’empresa, Walter Alfredo Lamy, ho va justifi·

car dient: “No som seguretat privada, som una empresa de con·
trol d’accessos, només, i no hem fet mai la funció de seguretat 
privada”. Una afirmació contradictòria amb els fets, tenint en 
compte que van impedir l’entrada de les persones que acaba·
ven de desallotjar fent ús de la força, una actuació no permesa 
a la gent que fa controls d’accessos.

Alternativa per a condemnats
Al nostre país, la seguretat privada també ha esdevingut una 
alternativa laboral per als efectius de cossos policials condem·
nats per mala praxi o abusos. És el cas d’Albert Fabregat Díaz, 
un mosso d’esquadra apartat del cos l’any 2009. El Tribunal 
Suprem el va condemnar a quatre anys de presó per detenció il·
legal, cops i insults a un jove amb qui va topar quan estava fora 
de servei, durant una nit de festa a la discoteca Bikini. Fran·
cisco Caamaño, ministre de Justícia espanyol durant l’etapa 
Zapatero, va decretar l’indult parcial pel policia i va rebaixar 
la pena a dos anys, fet que va evitar que fos empresonat. Mal·
grat tot, el govern espanyol va mantenir la inhabilitació per a 
l’exercici de la funció policial. Aleshores, Fabregat es va passar 
al sector privat. Actualment, és director de seguretat de l’em·
presa Check In, creada pels exagents de la policia espanyola 
Francisco Álvarez i Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles –condem·
nats per la seva pertinença als GAL i expulsats del Cos Nacional 
de Policia espanyol– i encarregada de la seguretat de diversos 
hotels de luxe a Barcelona. Fabregat és formador de joves que 
volen opositar a una plaça als Mossos d’Esquadra, a la Guàr·
dia Urbana de Barcelona o com a controladors d’accessos. Així 
consta al web de l’empresa Sias Formación, on el presenten 
com a “mosso d’esquadra en excedència”.

Empreses denunciades
Recentment, un parell d’empreses homologades per a la tasca 
de control d’accessos han estat denunciades per presumptes 
abusos durant les seves actuacions. A la ciutat de Barcelona, 
l’Observatori DESC va presentar una querella contra Desokupa 
SL pels presumptes delictes de violació de domicili, amenaces i 
coaccions. Un jove de Girona ha denunciat els guardes de segu·
retat de l’empresa Bull Control per una presumpta agressió el 
mes d’octubre passat a la Sala Platea de la capital de l’Onyar.3
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Què poden fer i
què no poden fer

L’empresa Bull Control 
SL és l’encarregada del 

control d’accessos de 
la Sala Platea de Girona

/ TONI FERRAGUT

Els vigilants de seguretat passen a 
ser agents de l’autoritat en el marc 
d’operacions supervisades per un 
cos policial, però no poden efectuar 
detencions ni interrogatoris

Anna Celma
@Acelmamelero

Directa 423 25 de gener de 2017

El salt a la 
privada
La llista d’alts comandaments po-
licials que fan el salt a la privada és 
llarguíssima. El principal incentiu que 
tenen és l’increment de sou i de base 
cotitzable que suposa treballar en el 
sector privat durant els seus últims 
anys de trajectòria professional; cosa 
que, de retruc, suposarà un millora 
substancial de la pensió. És el cas de 
Ricardo Ortega, durant vint anys a la 
Guàrdia Civil i actual cap de la Unitat 
de Seguretat i Protecció Civil del Me-
tro de Barcelona. Han optat per una 
trajectòria professional equiparable 
l’antidisturbis Elias Frade –creador 
de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra i, posteriorment, fitxat com a 
director de seguretat del Futbol Club 
Barcelona– o l’antic comissari del Cos 
Nacional de Policia espanyol José Iri-
neo, captat com a director de segure-
tat de l’empresa Agbar.

La recent modificació legislativa que, circumstancialment, 
atorga la condició d’agents de l’autoritat als vigilants de 
seguretat quan actuen en operatius supervisats per un cos 

policial ha generat una certa confusió sobre què poden fer i què 
no poden fer. La nova Llei de Seguretat Privada 5/2014 promul·
gada pel govern de Mariano Rajoy es va elaborar amb la voluntat 
de “posar ordre i aprofitar la sinergia entre el monopoli de la 
seguretat de l’Estat i la cessió d’algunes capacitats a les empreses 
i els professionals de la seguretat privada”. La normativa, per 
primer cop, matisa l’exclusió de la seguretat privada dels espais 
públics: el preàmbul afirma que la voluntat és acabar amb la difi·
cultat o l’impediment de “la necessària autorització de serveis en 
benefici de la ciutadania”. D’altra banda, una segona idea clau és 
“la coordinació i la col·laboració entre els serveis de seguretat 
privada i les Forces i Cossos de Seguretat” de l’Estat, amb l’inter·
canvi d’informació i la creació d’òrgans de trobada.

“Es consideraran agressions i desobediències a agents de l’au·
toritat aquelles que es cometin contra el personal de seguretat pri·
vada, degudament identificat, quan desenvolupi activitats de segu·
retat privada en cooperació i sota el comandament de les Forces i 
Cossos de Seguretat”; per tant, no és una protecció plena, sinó que 
s’activa en situacions de col·laboració amb cossos policials o mili·
tars. Es prohibeix l’exercici d’aquestes professions a persones amb 
antecedents penals per delictes dolosos; a membres de les forces i 

els cossos de seguretat que faci menys de dos anys que hagin desen·
volupat feines similars en el sector públic; no haver estat expulsat o 
inhabilitat d’aquests cossos policials i militars, entre altres escena·
ris. Poden retenir i posar a disposició immediata dels cossos polici·
als o militars “els delinqüents i els instruments, efectes i proves dels 
delictes”, però no poden dur a terme interrogatoris.

Pel que fa a algunes de les sancions contemplades per la llei, es 
considera una infracció molt greu del personal que desenvolupa 
tasques de seguretat privada intervenir “en l’àmbit de reunions o 
manifestacions, conflictes polítics i laborals, control d’opinions o 
de la seva expressió”; “l’exercici abusiu de les seves funcions en 
relació amb la ciutadania”; i “les pràctiques abusives, arbitràries 
o discriminatòries, inclòs l’assetjament, que comportin violència 
física o moral, quan no constitueixin delicte”, entre d’altres.3

Vigilants de l’empresa 
Servicios Elite Control 

Grup SL exercint sense 
uniforme a l’edifici de 
La Benaventurada, a 

les Corts de Barcelona 
/ ZACH CAMPBELL
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Racisme de porter,
racisme d’empresa

Un periodista acompanya dos joves algerians a la sala Jamboree i comprova com 
se’ls impedeix l’entrada amb el fals argument que no són “a la llista” de convidats. 

Constatem, així, la discriminació per raons ètniques a la nit barcelonina

Amb només tres paraules, una nit de festa se’n pot anar 
a fer punyetes. “Tu no entres”. D’aquesta manera, el 
porter demostra el poder de la seguretat privada sobre 

els nostres caps de setmana. El 2014, SOS Racisme va voler cor·
roborar que aquestes tres paraules s’aplicaven de manera dis·
criminada sobre diferents perfils, en funció de l’aspecte, amb 
resultats clarificadors: si fas pinta de llatí, magrebí, subsaharià 
o gitano, tens més dificultats per accedir a algunes discoteques 
de Barcelona. La Directa els va acompanyar en aquella ocasió i, 
enguany, hem volgut repetir l’experiència amb una parella de 
nois algerians a dues de les discoteques que llavors van posar 
pegues als nois magribins. No amb voluntat de rèplica ni de 
veritat sociològica, però sí amb curiositat periodística per saber 
quines són les actituds del personal que treballa per les discote·
ques que ja es van apuntar com a discriminadores.

Els dos nois a qui acompanyem són Hocine i Ali, trenta anys 
i escaig, barcelonins des de fa dues dècades, que confirmen que 
estan acostumats a viure en la seva pell el que relata l’informe. 
Parlen dels clubs de la platja –Opium, Catwalk– i diuen que seria 
interessant anar·hi per veure com va la cosa perquè mai no els 
deixen passar. Ens quedem a Ciutat Vella, tanmateix. Sota la 
pluja, ens posem a la cua de la sala Boulevard, on acaba la Ram·
bla dels Caputxins i comença la de Santa Mònica, a l’edifici de 
l’antic Teatre Principal. Farem veure que no ens coneixem i ani·
rem separats per no interferir en la reacció dels porters. Davant 
d’ells, hi ha un grup de nois i noies negres que no tenen proble·
mes per entrar, malgrat els comentaris que sentim que fan els 
porters quan ja no hi són. “Ara, l’Obama ja no podria entrar”, 
fa broma un d’ells fent referència al canvi de president als EUA. 
“Encara sort”, diu l’altre amb menyspreu. “No s’han de mesclar 
zebres i cavalls” és la frase que remata la conversa. I és el torn 
d’Hocine i Ali, que esperen quiets i impecablement vestits. El 
porter els mira fixament als ulls, un per un i amb pausa, i els 
deixa entrar, tot i que no és habitual segons el que contaven els 
mateixos nois i la prova de situació de 2014. Quan entrem nosal·
tres, també sense problemes, constatem que, dins la discoteca, 
hi ha gent amb perfils molt diferents i que no només són turis·
tes. Filipins i pakistanesos del barri comparteixen espai amb els 
nostres dos subjectes, juntament amb la marabunta que només 
hi ha vingut de visita. En aquest cas i pel que hem observat a 
la porta, el racisme dels porters, el de la brometa rutinària i el 
menyspreu, no va en paral·lel amb la política de l’empresa. Si 
més no avui, si més no aquest cop.

Els dos nois a qui acompanyem són 
Hocine i Ali, trenta anys i escaig, 

barcelonins des de fa dues dècades, 
que confirmen que estan acostumats 

a viure en la seva pell el racisme

En el cas de la sala Boulevard i pel que 
hem observat a la porta, el racisme 

dels guardes, el de la brometa 
rutinària i el menyspreu, no va en 

paral·lel amb la política de l’empresa

Adrián Crespo
@crespix

Directa 423 25 de gener de 2017

El juliol de 2014, SOS Racisme va enviar una carta a Boule·
vard, en què relatava els fets succeïts i explicava que, al jove mar·
roquí de la prova, “el porter li va impedir l’entrada preguntant·li 
si estava la llista”. Els nois gitanos no van tenir problemes; al noi 
equatorià, li van demanar passaport i NIE i, al jove senegalès, li 
van vetar l’entrada amb l’argument que “a la discoteca no s’hi 
va sol”. L’organització antiracista reclamava explicacions i que 
es prenguessin les mesures pertinents per “depurar responsabi·
litats”. Dos anys i mig més tard, a la mateixa discoteca, tot i que 
no es pot generalitzar, han deixat passar els dos nois algerians.

Un informe de SOS Racisme ho alertava 
Caminem uns metres amunt i arribem a la plaça Reial, on, mal·
grat el fred i la pluja, s’amunteguen centenars de persones. 
La discoteca per excel·lència d’aquest indret, amb gairebé sei·
xanta anys d’història, és el Jamboree. Els dos nois coincideixen 
amb l’informe de SOS Racisme que és el local més restrictiu i 
discriminatori per motius de procedència. “Mai no ens deixen 
entrar, als magribins”, afirmen els algerians, però, segons el 
testing de situació, no són els únics: cap dels subjectes de la 
prova no hi va poder entrar... excepte els catalans. La cua és 
llarga i el fred, intens; l’alcohol ja es comença a percebre a l’alè 
del personal. Grups i parelles de tot arreu esperen el seu torn; 
parlen idiomes diversos, però tenen una cosa en comú: si no 
són catalans blanquets, són turistes atrets per la bona fama 
del local. Russos, italians, australians i nord·americans amb 
diferents colors de pell. Aparentment, ningú no diria que l’en·
trada dels nostres amics algerians al local hagi de suposar cap 
problema, però, només ficar·se a la cua, amb prou feines cinc 
minuts després, un noi amb jaqueta grisa que volta la cua de 
dalt a baix amb aires de patruller se’ls mira de manera inquisi·
dora. Ells, a peu dret, quiets i sense obrir boca, torcen el cap i el 
miren encuriosits, sense agressivitat ni provocació. “Tot bé?”, 
pregunta el patruller. “Sí, sí, tot bé”, responen els nois. Sense 
més polèmica, el noi enfila la cua cap a la capçalera, a la zona 
on hi ha els porters, que probablement són els seus companys 
de feina. Víctima de l’avorriment de la cua i de la temperatura, 
Hocine comença a xerrar amb el grup de nord·americans que 
té al davant, que responen festivament i accepten de bon grat 
ser amics durant els propers minuts, fins que la cua s’acabi i 
tots plegats es dissolguin a la pista de ball. Tot normal, tot molt 
propi d’una cua de discoteca. Darrere meu, dues noies soles 
es pregunten si val la pena fer la cua, si valdrà la pena entrar... 



AL PEU DEL CANÓ  11

Els joves Hocine i Ali 
intenten accedir a la 
sala Jamboree, però 
els porters els dema-
nen si estan ‘a la llista’
/ ESTEL·LA MARCOS

En aquesta ocasió els 
joves algerians van 
poder entrar a la sala 
de festes Boulevard
/ ESTEL·LA MARCOS

“Tu saps segur si ets a la llista? Jo sí 
que ho sé i no hi ets”, respon el porter. 
És l’escena que es viu a la porta de la 
sala Jamboree. La resta de personal de 
seguretat comença a acostar-se

A l’hora de provar judicialment si 
hi ha hagut discriminació en un 
club nocturn amb control d’accés, 
el problema és que els porters no 
expliciten els motius del veto

Directa 423 25 de gener de 2017

i pensen en altres possibilitats, entre elles, el Boulevard. Com 
que venim d’allà i ens ho han dit, els comento que, pel que 
sé, fins a les dues, les noies entren gratis –un altre exemple 
de discriminació, tot i que transcendeix l’objectiu d’avui. Amb 
un somriure no del tot sincer, la de l’esquerra em diu que no, 
gràcies, que el Boulevard “sempre està ple de mohameds”. 
Tot esperant que Hocine i Ali no hagin sentit la barbaritat, de 
sobte, canvia el focus del racisme de la discoteca al racisme de 
la clientela (de l’empresa i el porter a tots plegats). Giro el cap 
dissimulant l’ensurt i s’acaba la curta conversa.

En general, el dret de no discriminació per motius de raça, 
sexe, religió o opinió està protegit per la legislació, tant euro·
pea com espanyola i catalana. I tot i que –tal com afirma el 
mateix informe de SOS Racisme– en termes abstractes “el 
principi d’autonomia de la voluntat que regeix tota relació 
privada” pot xocar amb el d’igualtat, la regulació catalana 
dels espectacles públics i les activitats recreatives especifica 
que l’exercici del dret d’admissió “no pot comportar, en cap 
cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, 
opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social de 
les persones usuàries dels establiments i dels espais oberts al 
públic, tant pel que fa a les condicions d’accés com a la per·
manència en els establiments i a l’ús i gaudi dels serveis que 
s’hi presten”. A l’hora de provar judicialment si hi ha hagut 
discriminació per algun d’aquests motius en un club nocturn 
o a qualsevol tipus d’establiment amb control d’accés, el pro·

blema és que gairebé mai no s’expliciten els motius reals per 
part dels porters. Qualsevol excusa, doncs, esdevé útil: des de 
l’aforament complet fins a la famosa llista.

En el nostre cas, quan Hocine i Ali arriben a l’entrada, els 
porters –tres o quatre homes grossos que vigilen en totes direc·
cions– deixen clar amb el seu llenguatge corporal que allò és un 
No com una catedral. Tot i que aquest cop venien parlant entre 
ells, els nois no han aixecat la veu ni han mostrat cap actitud 
diferent de la de qualsevol persona de la fila. En definitiva, no 
han donat motius objectius per ser bloquejats. L’home que tenen 
just davant –potser el més intimidant de tots– els pregunta si són 
“a la llista”. “No, a quina llista?”, pregunta Hocine. “A la llista, 
a la llista; si no sou a la llista, no podeu passar”. Llavors, l’al·
gerià contesta que no n’hi ha, de llista, i la cosa es posa un pèl 
més tensa perquè tothom sap que, a l’autoritat, no se la qüesti·
ona. “Tu saps segur si ets a la llista? Jo sí que ho sé i no hi ets”, 
respon el porter. La resta de personal de seguretat comença a 
acostar·se, mentre Ali agafa el seu amic per l’espatlla i li demana 
que ho deixi estar. “No” –i segueix encarat a la porta. Llavors, 
la mola imponent intenta amagar el menyspreu que sent i pre·
gunta al jove d’on és. “D’aquí”, contesta Hocine. “Tu no ets 
d’aquí”, li respon. I tot seguit afegeix:“Per mi ets guiri igual”. 
Per no aturar la cua, el porter m’obre pas, sense que li importi 
que entri sol a la discoteca i sense preguntar·me si el meu nom 
apareix a la llista. Darrere meu, després d’uns moments d’en·
frontament tensos, Hocine desisteix i, com tantes altres nits, 
marxa de la cua sense poder entrar a la discoteca.3
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Com a traductora que escriu o escriptora que tra-
dueix, quins ponts creuen aquests dos oficis?
Per a mi, traduir és un exercici molt important perquè 

em permet aprendre a dir el que realment vull dir. El fet de 
posar-me molts barrets em dóna versatilitat, em puc disfres-
sar d’un altre i intentar adoptar-ne l’aparença superficial, i 
això m’ajuda a reconèixer què sóc i què no sóc. Quan assa-
ges moltes maneres de vestir-te, al final, descobreixes com 
t’agrada vestir i això t’ajuda a trobar la pròpia veu.

Consideres que l’has trobada?
[Fa una pausa i riu]. L’estic buscant i la vaig trobant... M’agrada 
que no sigui una veu estàtica i que evolucioni, per això treballo per 
llimar determinats tics. Penso que la veu literària és una mica com 
la veu humana: quan coneixes una persona als deu, als quinze o 
als 25 anys saps que és la mateixa tot i que la seva veu canviï.

A qui creus que pot captivar la teva veu?
Doncs, no en tinc ni idea! La manera d’escriure i l’estructura 
dels meus textos són molt convencionals, no faig res innovador, 
però, en canvi, les temàtiques sí que ho són. Sé que em llegeix 
gent diferent, tot i que és veritat que potser tinc lectors que 
busquen històries una mica més subversives i que fugen dels 
temes més convencionals.

“La Bel et pot explicar la cosa més terrible de la manera 
més bella”, deia l’escriptora Marta Rojals. Què t’agra-
daria que sentissin les teves lectores en tancar l’última 
pàgina del llibre?
Tant de bo el que diu la Rojals fos veritat! Als meus lectors, 
m’agradaria que se’ls mogués alguna cosa, que se sentissin 
incòmodes d’alguna manera. El pitjor que pot passar és que 
llegeixin un text meu i no sentin ni fred ni calor, això seria un 
fracàs. Tot i que no passa res si fracasso.

Els teus contes combinen temàtiques i gèneres diversos: 
n’hi ha de fantàstics, d’epistolars-eròtics, de realistes, 
d’intriga… Quin procés creatiu amaguen?
Per a mi, escriure és com follar: la gent s’imagina un home, una 

dona i un coit, però jo començo a follar quan agafo la mà a algú, 
quan notem i decidim que passaran coses. I, abans que acabis 
al llit, si hi acabes, poden passar setmanes, mesos o anys. En 
l’escriptura, em passa el mateix: tot aquest procés previ d’in-
vestigar el personatge i fer-te’n amic ja és escriure. Fins que 
no conec del tot el personatge no començo a escriure. Llavors, 
m’assec i escric el conte sencer, no m’aixeco de la taula fins que 
no l’he acabat, per això no escric novel·les [riu]. Tot i que el que 
estic escrivint ara és diferent, potser ho acaba sent...

Estàs en els preliminars, doncs?
Exacte.

Hi penses, en les lectores, quan escrius?
Només des del respecte, procurant que els textos tinguin un 
mínim de qualitat formal i ortogràfica. Per la resta, penso que, si 
el text m’interessa a mi, ja interessarà a altra gent perquè els lec-
tors troben els seus textos i els textos troben els seus lectors. No 
sento pressió per com serà rebut el meu llibre, escric el que vull.

Al llarg de la teva trajectòria, has escrit obres per a in-
fants i per a públic adult. Què té de diferent?
És el mateix: en els dos casos escric coses que m’agradaria lle-
gir. Vaig començar a escriure per a nens després de llegir molts 
llibres als meus fills. I intento escriure històries en què l’adult 
trobi una certa gràcia i que puguin servir-li de refugi. És veritat 
que, als llibres infantils, intento crear jocs més lingüístics... i 
això em ve de la traducció perquè la tradició anglosaxona és 
bastant més juganera que la nostra... Els personatges infantils 
que em surten, a més, són bastant gamberros.

Entrem a l’univers dels teus relats. A La mala reputació 
(Proa, 2012), per exemple, evoques relacions personals, 
d’incomunicació i de dolor, però, sobretot, de sexe. Són els 
aspectes de la conducta humana que t’interessen més?
A mi, m’interessen les relacions entre les persones i, en con-
cret, les relacions de poder que establim, com ens maltractem 
i com ens cuidem. Depenent de l’època que tinc, escric més 
sobre com ens maltractem i, depenent de l’època, sobre com 

Bel Olid, escriptora i traductora

“M’interessen les relacions de 
poder que establim, com ens 

maltractem i com ens cuidem”

L’escriptora Bel Olid (1977) té una veu 
queer. Neix als marges, però parla de 
temes nuclears, com les relacions hu-
manes; s’enfonsa en la història brutal 
dels personatges, però sense perdre la 
bellesa del llenguatge. I, sobretot, és 
capaç d’empeltar-se de vides de ficció, 
al mateix temps que examina l’actua-
litat o rebat el comentari impertinent 
d’un tertulià. Traductora, professora i 
presidenta de l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana, per a Olid, la llen-
gua és la feina i, alhora, l’arma per de-
nunciar situacions d’injustícia com els 
abusos infantils o la crisi de les perso-
nes refugiades. Però és, també, la pos-
sibilitat de viure “moments intensos, 
plaents i emocionants”. Reconeix que 
escriu sobre allò que vol i ha publicat, 
entre altres, la novel·la Una terra soli-
tària (Empúries, 2011, Premi Documen-
ta) i els llibres de relats La mala repu-
tació (Proa, 2012, Premi Roc Boronat) i 
Vents més salvatges (Empúries, 2016). 
Ens rep al Laboratori de Lletres, on fa 
classes de creació literària, i s’avé a re-
flexionar amb nosaltres sobre literatu-
ra, llengua i feminisme. “Escric textos 
breus, però puc parlar molta estona”, 
ens adverteix, i nosaltres volem saber 
si ens espera una conversa tan salvatge 
com alguns dels seus relats.

Alba Gómez
@alba_gig

Directa 423 25 de gener de 2017
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fotografies de l’entrevista:
FREDDY DAVIES

D’una banda, hi ha l’amor romàntic de 
Disney, que predica la fusió total, tot i 
que en realitat es tracti de submissió; 
d’altra banda, el poliamor, en què sexe 
i afecte arriben a ser un bé de consum 

Davant de tot això, m’agrada parlar 
de com ens podem relacionar 
de manera més humana, menys 
absolutista, amb més respecte cap a 
nosaltres mateixes

“

“
Directa 423 25 de gener de 2017

ens cuidem. Per exemple, el sexe que hi ha a La Mala reputa-
ció és molt violent i està utilitzat com a arma. En canvi, a Vents 
més salvatges (Empúries, 2016), el sexe està més vinculat al 
desig i al descobriment.

Parlant de sexe, i també d’amor, la filòsofa Marina Garcés 
diu que, amb el capitalisme, l’amor no és més lliure sinó 
més liberalitzat: tenim moltes opcions i massa misèria 
afectiva. Ho comparteixes?
Sí. Jo crec que parlar de sexe i d’amor, avui, és més necessari 
que mai perquè tenim un merder mental. D’una banda, hi 
ha l’amor romàntic de Disney, que predica la fusió total, tot i 
que en realitat es tracti de submissió. Al capitalisme, aquest 
model li va molt bé perquè podem acabar fent qualsevol cosa 
per amor, encara que vagi en contra nostre. D’altra banda, hi 
ha les retòriques liberals, molt lligades a relacions de polia-
mor, en què el sexe i l’afecte arriben a ser un bé de consum. 
Davant de tot això, a mi, m’agrada parlar de com ens podem 
relacionar de manera més humana, menys absolutista, amb 
més respecte cap a nosaltres mateixes, amb més límits cap 
als altres i amb més generositat.

Els teus relats travessen de ple temes que sovint queden 
al marge, com l’homosexualitat o la bisexualitat. En al-
tres casos, plantegen les dificultats de les relacions de 
parella. Creus que és possible estimar-nos millor?
No tinc cap indici per ser optimista. Com llegia l’altre dia, el 
gest més revolucionari que hi ha és l’amistat. Personalment, 
en moments de debilitat, em deixo caure sobre una xarxa 

d’amistat que em recull, em fa lloc i em cuida i, en aquests 
moments, em sento molt poderosa perquè sé que aquesta 
xarxa no explotarà la meva debilitat, sinó que em protegirà. 
L’amistat és un amor molt generós i gratuït: tenim amics per-
què volem. La parella, en canvi, la podem tenir per molts 
altres motius com la pressió social o el costum.

Penses que en l’àmbit de l’amistat hi ha més espai per 
construir relacions no possessives que dins una parella?
Ens ho han ensenyat així. De les nostres parelles, n’acostumem 
a esperar coses que no esperem dels nostres amics, com l’ex-
clusivitat. Ens han educat per no posar cap límit dins la parella 
i això és terrible perquè pot afavorir les relacions de maltrac-
tament. Em sembla més fàcil, en canvi, establir relacions sanes 
i posar límits amb un amic o amiga. L’única esperança que 
podem tenir com a humanitat és crear xarxes d’amistat molt 
potents i transportar tot el que n’aprenem a les relacions de 
parella o afectives. Però estem lluny d’aquest punt.

Amants, prostitutes, dones maltractades. Les protago-
nistes dels teus relats són, majoritàriament, femenines. 
La teva literatura és feminista?
Sí, és clar, com la literatura de la majoria d’escriptors és mas-
clista. Considerar que la literatura feminista és de dones em 
sembla molt curt de mires. La meva literatura és feminista, 
blanca i europea perquè jo sóc blanca, europea i feminista. 
La meva ficció ensenya la meva visió del món i això no vol 
dir que sigui autobiogràfica, sinó que només podem escriure 
allò que podem imaginar.
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La convenció de parlar en femení 
genèric em sembla bé. Però em fa 

certa gràcia quan ho fan els homes 
en espais feministes i, en canvi, no ho 

fan al seu lloc de feina

Parlo català venint d’una família i d’un 
barri castellanoparlants perquè me’n 

van ensenyar a l’escola. I m’estimo 
molt el castellà, però és el català que 

corre perill i necessita protecció

“

“
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El feminisme que tu defenses està molt connectat amb la 
transformació social.
Ser feminista és reclamar la igualtat entre totes les persones, a 
diferència del masclisme, que vol que un grup tingui més pri-
vilegis. Per a mi, el feminisme blanc que defensa que les dones 
tinguin els mateixos drets que els homes blancs occidentals no 
té cap sentit. Jo vull que totes les persones del món tinguem 
els mateixos drets i les mateixes oportunitats afectives –no dic 
legals perquè, teòricament, aquestes ja les hauríem de tenir– i 
això implica una transformació social brutal.

Et podem veure sovint debatent a les tertúlies. Ser la 
quota feminista de certs espais impregnats per discur-
sos dominants pot acabar estigmatitzant els missatges?
Quan vaig a una tertúlia i dic a un home: “Perdona, no m’inter-
rompis”, això en ple segle XXI encara es considera subversiu. Per 
això crec que hem d’ocupar tots els espais. Estem tan enrere que 
hem de ser als llocs on no se’ns espera. Hem de fer que els mitjans 
siguin permeables, però cal que hi siguem de manera rotativa.

Ets molt activa a les xarxes socials. Per què poden ser útils?
Jo sóc una activista feminista bastant heavy a la xarxa i això atreu 
molts trols. La meva estratègia ha estat parlar amb els trols els 
dies que vull divertir-me, sense intentar convèncer-los; per això 
quan tinc un mal dia no entro a Twitter. Però les xarxes tenen 
una cosa meravellosa: creen comunitats de suport. I, amb el 
feminisme, això és fantàstic. He conegut feministes molt potents 
i hem creat comunitats com el col·lectiu #Onsónlesdones, que 
es dedica a recordar als mitjans que ens invisibilitzen i que ha 
acabat creant vincles més enllà de l’aspecte professional.

Ha millorat la situació de les dones als mitjans de
comunicació?
Ara mateix, som bastantes a les quals no ens importa gaire l’opi-
nió dels homes. Fins ara, tot el feminisme estava subjugat al que 
decidissin els homes i, ara, en canvi, estem imposant la nostra 
agència. Tenim una llei d’igualtat efectiva entre les persones i 
només estem exigint que es compleixi. Les dones som el 51% de 

la societat i no necessitem els homes per fer la revolució, tot i 
que, si s’hi afegeixen, serà fantàstic.

Parlem del paper dels homes, doncs. Tu deies en una 
ocasió que el fet que un home parli en femení genèric no 
és transformador.
La convenció de parlar en femení genèric em sembla bé. Però 
em fa certa gràcia quan ho fan els homes en espais feministes i, 
en canvi, no ho fan al seu lloc de feina o en llocs hostils en què 
desplegar certes actituds no els comporta privilegis, sinó pena-
litzacions. El que seria transformador de debò és que els homes 
que parlen en femení genèric fossin feministes tota l’estona i no 
només quan els convé. Ells es poden camuflar, si els interessa, 
en mascle genèric o en feminista, però nosaltres som llegides 
com a dones tota l’estona.

I el llenguatge, quines altres trampes pot amagar?
A mi m’incomoda especialment el desdoblament de gèneres –ells 
i elles– i em sembla que n’hem de fugir com de la pesta. Reforça 
el binarisme de gènere i ens separa en dos grups ja d’entrada, 
quan no vull que ens separin, sinó formar part del mateix grup 
amb els mateixos drets. Ja n’hi ha prou, a més, de creure que hi 
ha homes i dones i ja està. Hi ha molta gent amb característiques 
físiques genètiques que demostren que no és així...

En un món tan fragmentari i mediatitzat, com ens pot aju-
dar la literatura?
Avui, els joves llegeixen molt més tot i que de manera molt frag-
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La literatura 
també és
política

El compromís social és el motor 
d’aquesta escriptora mataronina, que 
està a punt de publicar el llibre Vides 
aturades (Ara Llibres). “No és un llibre 
de creació literària, sinó un recull de 
testimonis molt dolorosos, històries 
de refugiats que vaig conèixer als 
camps de concentració”, aclareix. 
L’obra, que inclou fotografies de Ge-
rard Masagué, servirà per posar ros-
tre a una crisi humanitària i és el camí 
que ha trobat Olid per “fer alguna 
cosa davant una situació tan greu”. 
Amb el mateix afany activista, l’auto-
ra publicarà pròximament Feminisme 
de butxaca, kit de supervivència (An-
gle editorial). Les novetats editorials, 
però, no s’acaben aquí. “Aviat sortirà, 
també, l’àlbum infantil Viure amb la 
Hilda (i els seus inconvenients), il·lus-
trat per Mercè Canals i premi Apel·les 
Mestres”, anuncia Olid.
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mentària. Cal reforçar el discurs de profunditat, que requereix 
més temps i que planta una llavor que anirà creixent. Per això 
és necessari un currículum literari sòlid a l’ensenyament. Llegir 
a qualsevol preu qualsevol cosa no serveix: hi ha llibres bons i 
llibres mal escrits –això és un fet– i em sembla que el més impor-
tant és oferir als joves la possibilitat de llegir-ne de bons, als 
quals no accedirien, i acompanyar-los en les lectures.

Les assignatures literàries han perdut pes, però.
Cada vegada estan més arraconades en detriment d’assignatu-
res més utilitaristes... i jo no sóc de la teoria del complot, però 
és una llàstima perquè hi ha estudis que demostren que llegir 
més bé la ficció ens ajuda a llegir més bé el món, a interpretar la 
realitat i a intervenir-hi. Els mecanismes d’empatia entre la gent 
que llegeix ficció són més potents i això pot millorar la societat.

Com a presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llen-
gua Catalana (AELC), coneixes bé les entranyes del món 
editorial català. Com es pot conviure amb la mercantilit-
zació de la literatura?
Diria que hi ha dos grups. D’una banda, la literatura comer-
cial com a producte, que pretén vendre molts llibres com 
si fossin llonganisses o sabates i que no necessàriament 
necessitem. Jo, per exemple, per passar l’hivern necessito 
un parell de sabates, no quaranta parells, i que se’n venguin 
més no em dóna més qualitat de vida. D’altra banda, hi ha 
un segon grup format per la literatura que planta llavors a 
les lectores. D’aquesta, sí que en necessitem molta, però no 

se’n té tanta cura: es ven en grups petits i sempre la com-
prem els mateixos.

A Catalunya, es publica força, però es llegeix poc...
Tenim un índex de lectura que fa pena: a Islàndia, ens tripli-
quen i el fred no és cap excusa perquè també es pot llegir al sol 
[riu]. A Catalunya, tenim menys lectors i, a més, la meitat de 
la gent que ens podria llegir prefereix fer-ho en castellà. Això 
representa una doble competència. Ara mateix, a l’AELC, que 
és una associació professional integrada per persones que ja 
han publicat, només el 10% dels autors es guanyen la vida escri-
vint i la meitat dels seus ingressos vénen de feines paraliteràries 
com donar classe o fer articles.

Tu defenses que, si no es protegeix, el català, científica-
ment, podria extingir-se.
Està en una situació d’inferioritat molt clara respecte a una llen-
gua que té tot el poder de l’Estat. En certes instàncies oficials de 
Catalunya no podem fer servir el català i, a més, hi ha una qüestió 
de prestigi: la llengua de prestigi és l’anglès. També hi ha la idea 
que el castellà és útil i el català no perquè es pot viure exclusiva-
ment en castellà, però no al revés. A mi, el tema de l’oficialitat si 
Catalunya s’independitza m’és igual, crec que no cal cap llengua 
oficial, però el sistema d’immersió lingüística no es pot tocar: jo 
parlo català venint d’una família i d’un barri castellanoparlants 
perquè me’n van ensenyar a l’escola. I m’estimo molt el castellà, 
però és el català que corre perill i necessita protecció.

“Catalonia is a queer country”, deies en una ponència. 
Per què?
El Diplocat em va convidar a explicar què era Catalunya als parla-
mentaris suecs. Jo els vaig dir que Catalunya era queer perquè era 
un jo en transformació i multicomposicional. Al llarg dels segles, la 
cultura catalana ha estat en transformació constant, no ha tingut 
por d’integrar noves maneres de fer i, malgrat tot, no ha perdut la 
identitat. La veritat és que també ho vaig dir per provocar. [Riu i 
s’acomiada mentre refresca l’ordinador. Ens explica que ha d’en-
llestir una traducció urgent abans que acabi la jornada].3
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L’any 1892, l’escriptor rus Anton Txékhov va escriure el 
conte La Sala Número 6. És un relat extraordinari que 
narra l’avorrida vida del doctor Andrei Efímich i la seva 

relació amb Iván Dmítrich Gromov, un del seus pacients psi-
quiàtrics a l’hospital d’una petita localitat provinciana.

Entre altres aspectes, la història de Txékhov és una mirada 
crítica als centres psiquiàtrics de l’època, on les persones inter-
nades eren aïllades, marginades i vexades. Aquesta és la situa-
ció que descriu de pacients psiquiàtrics com Gromov, que habi-
ten la Sala Número 6 de l’hospital, atesa pel doctor Efímich.

D’acord amb Raúl Velasco a l’article “De-construyendo 
el Estigma en Salud Mental”, publicat l’any 2013: “Els bojos 
continuen sent apartats, expulsats, desterrats, segregats de la 
comunitat, per la seva succinta insistència de sortir del dis-
curs oficial. El boig continua sent una víctima doble –de la seva 
biografia i del sistema sanitari– perquè, tot i que els termes i 
els conceptes que defineixen i descriuen el patiment de les 
persones amb trastorn mental han evolucionat, les normes i 
les relacions verticals que regeixen les noves institucions con-
tinuen sent molt semblants a les del segle XIX”.

A Ràdio Nikosia, una associació sociocultural que, des de 
l’any 2003, treballa el tema de la salut mental a Barcelona, com-
parteixen una visió similar a la de Velasco. Actualment, consi-
deren que “no hi ha hagut canvis substancials” en l’atenció a les 
persones que tenen algun trastorn de salut mental.

“L’únic canvi és la medicina”, assenyalen des de Nikosia. 
“Abans, et ficaven injeccions d’aiguarràs, et feien dutxes d’aigua 
freda o t’aplicaven electroxocs per paralitzar-te. Avui, és més fàcil 
donar medicació per mantenir-te relaxat i tranquil”. I afegeixen. 
“L’actitud de la majoria dels psiquiatres continua sent la mateixa, 
n’hi ha pocs que tinguin una empatia humanista amb el pacient”.

Les persones que integren Nikosia, o nikosianos, com solen 
autoanomenar-se, expliquen que, “si bé s’han creat una sèrie 

Mirades 
alternes a la 

psiquiatria
Projectes com Radio Nikosia o Intervoice impulsen 
pràctiques alternatives per combatre el llenguatge 

i els rols patologitzants de la psiquiatria convencional

Més enllà dels centres psiquiàtrics 
i davant un sistema que continua 

excloent les persones diagnosticades, 
s’han generat propostes diferents al 

voltant de la salut mental

Els nikosianos fan programes a 
diverses emissores, encara que la 

programació principal la produeixen 
al 91.4 de l’FM, Ràdio Contrabanda, 

una emissora lliure de Barcelona

Carmen Rojo i Dení Freie
@La_Directa
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de serveis com clubs socials, pisos assistits o centres de dia, 
que semblava que tindrien un abordatge més social i comu-
nitari, encara es continuen repetint esquemes antics, que se 
centren en categories psiquiàtriques que només construeixen 
una història esbiaixada de les persones, en què el pacient no 
té una veritable participació social”.

Redefinir la identitat
Més enllà dels centres psiquiàtrics i davant un sistema que, 
en essència, no canvia –i continua excloent, en general, les 
persones diagnosticades–, s’han generat diverses propostes al 
voltant de la salut mental. A Catalunya, Ràdio Nikosia és un 
exemple d’aquestes propostes.

A Nikosia, consideren que un pas important per incloure i 
atreure la participació de les persones diagnosticades és “gene-
rar processos de singularitat, és a dir, propiciar  contextos de 
manera col·lectiva perquè una persona diagnosticada reconstru-
eixi per si mateixa una identitat social, més enllà de la identitat 
patològica que es fa servir en el llenguatge i les pràctiques de la 
psiquiatria”. En aquest sentit, Nikosia “no és un espai clínic; és 
una ràdio i, per tant, no és un espai per a malalts, és un territori 
polític i comunicacional construït i mantingut per persones que 
han travessat problemes psiquiàtrics i que necessiten i construei-
xen un espai polític on no són necessàriament pacients”.

Això, afegeixen: “No implica negar la problemàtica o el 
diagnòstic que porta cadascuna,  sinó que permet un tipus de 
desdoblament, de separació. Permet la redefinició de la iden-
titat personal en termes polítics i no clínics. Abans de res, es 
tracta de ser subjecte i no objecte de la clínica”.

Els nikosianos fan programes i intervencions de ràdio a dife-
rents emissores, encara que la programació principal la produ-
eixen al 91.4 de l’FM, a Ràdio Contrabanda, una emissora lliure 
de Barcelona. Paral·lelament a la labor radiofònica, organitzen 
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Assemblea de Radio 
Nikosia a la seu de 
Contrabanda FM
/ ARIANA NALDA

Què és la 
bogeria?
Al conte de Txékhov, a més d’una mi-
rada crítica als centres psiquiàtrics 
vuitcentistes –a través de la relació i 
la vida dels personatges principals i 
amb un final pertorbador–, també es 
posa en dubte el concepte de malal-
tia mental i es plantegen interrogants 
com: què és la bogeria? qui és nor-
mal? qui són els bojos, els que són a 
dins o els que són a fora de la Sala 6?
Un dels elements en comú que tenen 
les propostes alternatives en el camp 
de la salut mental és que, com al con-
te, els seus plantejaments, crítiques 
i qüestionaments propicien o convi-
den a repensar les fronteres establer-
tes entre allò que considerem normal 
i allò que és patològic.
En paraules dels membres de Niko-
sia: “Tots aquests són espais o pro-
jectes en què la diversitat humana és 
entesa com una riquesa per acollir; 
per entendre’ns, com una humanitat 
complexa i no com una patologia 
que cal normalitzar”.

En l’àmbit comunicatiu, l’antecedent 
directe de Nikosia és La Colifata, una 
de les primeres ràdios produïdes per 
persones diagnosticades creada a 
l’Argentina l’any 1991

Intervoice és una xarxa que compta 
amb grups a més de vint països. Fa 
dos anys, en el marc del seu Setè 
Congrés Internacional, es va fundar 
Entrevoces a Madrid
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tallers artístics i culturals oberts a la comunitat a diferents cen-
tres cívics i també duen a terme seminaris de sensibilització i 
formació, entre altres activitats.

Les ràdios boges
En l’àmbit comunicatiu, l’antecedent directe de Nikosia és 
La Colifata, una de les primeres ràdios produïdes per per-
sones diagnosticades, creada a l’Argentina l’any 1991. Els 
últims anys, s’han desenvolupat diversos projectes radiofò-
nics de característiques  similars. Al costat de La Colifata i 
Nikosia, avui dia, existeixen emissores com Radio Vilardevoz 
(l’Uruguai), Radio Abierta (Mèxic), Radio SenzaMuri ( Jesi, 
Itàlia), Radio Citron (París, França), RedaktionDurchgeknallt 
(Nuremberg, Alemanya), Radio Totalnomal (Estocolm, Suè-
cia), Radio Aurora a outra voz (Lisboa, Portugal), Radio Dife-
rencia (Valparaíso, Chile), Radio Maluco Beleza (Campinas, 
Brasil), Radio Zazerkalie (Moscou, Rússia) o Radio UP (Mon-
treal, Canadà), entre altres.

Des de fa un temps, moltes d’aquestes ràdios mantenen 
contactes i formen el que anomenen la xarxa de Ràdios Boges. 
L’any 2014, a iniciativa de Radio Vilardevoz i Radio Abierta, es 
va celebrar la Primera Trobada Llatinoamericana. En aquella 
ocasió, hi van participar vuit projectes radiofònics. Dos anys 
després, el mes de novembre de 2016, es va celebrar la Trobada 
Mundial de Ràdios Boges a Moscou.

La gent de Radio Nikosia –present a la trobada de Moscou–, 
explica: “Va ser una experiència interessant i una bona opor-
tunitat per conèixer d’altres ràdios que estan fent alguna cosa 
semblant a nosaltres. Cadascuna d’aquestes ràdios està posant 
en circulació un altre missatge, de vegades amb plantejaments 
diferents, però amb un punt en comú: donar veu a les perso-
nes diagnosticades per generar altres discursos més enllà de 
les categories psiquiàtriques”.

Trencar estereotips sobre les ‘veus al cap’
A més dels projectes radiofònics, existeixen altres propostes que 
també estan construint un pensament i unes pràctiques diferents 
de les que predominen en el món de la psiquiatria actualment. 
És el cas de Intervoice, una xarxa internacional que es dedica a 
investigar el fenomen de la gent que sent ‘veus al cap’.

Pels qui formen part d’aquest col·lectiu: “Sentir veus no és la 
conseqüència d’una malaltia mental, sinó que més aviat és un 
tipus de variació en el comportament humà; com ser esquerrà. 
Per tant, el problema no són les veus, sinó les dificultats que 
algunes persones tenen per reconèixer-les i per conviure amb 
elles i relacionar-s’hi”. Així doncs, Intervoice treballa perquè 
“se superin les dificultats que enfronten les persones que 
senten veus i, també, per mostrar els aspectes més positius 
d’aquesta experiència a nivell cultural i històric”.

Intervoice és una xarxa que, actualment, compta amb grups 
a més de vint països. Com a part d’aquesta xarxa, fa dos anys 
es va fundar Entrevoces a Madrid, en el marc del Setè Congrés 
Internacional que va convocar Intervoice l’any 2015.

“Les persones que formem part d’Entrevoces –expliquen– 
compartim una altra manera d’entendre el patiment psíquic 
que no ens arrossega al simple consum indiscriminat de psico-
fàrmacs i a situacions absurdament circulars, on el símptoma i 
el diagnòstic s’enllacen en un bucle completament inoperatiu. 
Si algú és un malalt mental perquè sent veus, sent veus perquè 
és un malalt mental”.

Basats en la filosofia d’Intervoice –segons la qual escoltar és un 
aspecte fonamental per investigar les “al·lucinacions auditives”–, 
des d’Entrevoces assenyalen: “Aprofitem el joc que ens dóna la 
paraula per defensar l’escolta en si, com a pas necessari per poder 
acostar-se a qualsevol realitat inusual o no compartida, ja sigui de 
caràcter psicòtic o no. Escoltar i ser escoltat són dos camins que 
porten a la comprensió del propi dolor i del dolor aliè”.3



Dones que estimen dones 
a la Catalunya franquista
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La recerca central al voltant de la memòria històrica ha 
tingut lloc, des de l’any 2000, tant des de fora com des 
de dins d’Espanya. Tot i això, les vides i les experièn-

cies sexuals de les dones durant el franquisme no s’estaven 
abordant. Per això, vam començar una línia d’investigació 
que bussegés en la sexualitat de les dones –particularment la 
no normativa– durant el franquisme. Preteníem posar veu als 
discursos, els testimonis i les representacions al voltant de la 
sexualitat femenina durant aquest període. Els resultats prin-
cipals es recullen al llibre Mujeres bajo sospecha. Memoria y 
sexualidad 1930-1980.

Ens va ser imprescindible analitzar el diferent tractament 
repressiu cap a les pràctiques homoeròtiques de dones i homes, 
una diferència coincident amb el desfasament en l’elaboració 
de les respectives memòries masculina i femenina. Aquesta 
disparitat, però, no era producte de la casualitat ni tampoc 
d’una simple inferior presència activa de les lesbianes com a 
moviment actualment. Tenia a veure, segons la nostra hipòtesi, 
tant amb el fet que el comportament sexual masculí tenia una 
visibilitat més gran com amb el diferent tractament legal de 
l’homosexualitat durant el període referit, tot plegat derivat de 
la construcció social de les sexualitats femenina i masculina.

L’homosexualitat masculina era reprimida per les lleis (Ley 
de Vagos y Maleantes de 1954, Ley de Peligrosidad y Rehabilita-
ción Social –LPRS– de 1970, lleis sobre l’escàndol públic) i, per 
tant, es duia a terme un control social formal d’aquesta con-
ducta. Fins i tot es van crear presons específiques per a homo-
sexuals –a Badajoz i a Huelva–, fet que va deixar nombrosos 
rastres (fitxes policials, processos judicials). Aquesta crimina-
lització tenia una conseqüència doble. Estaven més reprimits, 
cert, però, al mateix temps, gaudien d’una mena de reconeixe-
ment –encara que fos negatiu– que els convertia en subjectes, 
en un grup de persones socialment reconegut i valorat (nega-
tivament): existien. Un efecte d’aquest tractament és que, avui 
dia, resulta més factible recuperar la seva memòria.

Raquel Osborne
(Doctora en Sociologia i professora titular de Sociologia del 
Gènere a la UNED. És autora de ‘La construcción sexual de 
la realidad’ i va compilar ‘Mujeres bajo sospecha. Memoria 
y sexualidad 1930-1980’, publicat l’any 2012 per l’Editorial 
Fundamentos i que recull les experiències esmentades a l’article)

Aquesta situació no es donava en el cas de les dones. Com que 
no es contemplava una sexualitat femenina autònoma respecte 
de l’home, la sexualitat només entre dones no podia existir. En 
el cas de les lesbianes, la resposta del règim va ser el silenci i 
el menyspreu. La repressió es feia mitjançant el control social 
informal –la família, la religió, els col·legis, la canalització cap al 
matrimoni... El problema de la recuperació de la seva memòria 
s’aguditza perquè hi conflueixen dues circumstàncies: a) la de 
les mateixes implicades, a qui resultava difícil reivindicar la seva 
condició per por del rebuig social, els problemes laborals o els 
conflictes familiars que podria ocasionar, i b) la de la societat, 
que optava per mirar cap a un altre costat i fer el desentès.

A què es devia aquesta negació social, aquest mirar cap a 
un altre costat? Reconèixer l’existència de relacions íntimes 
entre dones era acceptar, també, que les dones tenien inicia-
tives sexuals i que aquestes anaven per camins diferents dels 
que se’ls havien assignat. En primer lloc, implicava renunciar 
a la idea de la passivitat sexual femenina i la seva predisposi-
ció a deixar-se estimar en comptes de desitjar i estimar pel seu 
compte. En segon lloc, significava acceptar que, en el joc de la 
seducció, els homes haurien d’aportar quelcom més que poder 
econòmic i polític si volien convertir-se en objecte del desig 
femení; per últim, suposava reconèixer que el model heterose-
xual lligat a la reproducció només era una de les formes possi-
bles de concreció de la sexualitat.

La invisibilitat de les pràctiques socioeròtiques entre dones va 
ser un avantatge competitiu a l’hora d’organitzar la seva vida quo-
tidiana, però també ha dificultat la construcció d’espais d’intersec-
ció social sobre els quals poder edificar una memòria compartida. 
No obstant això, partíem del fet que les persones en general –i les 
dones en particular– sempre han estat capaces de tenir agència, de 
ser subjectes, fins i tot en les circumstàncies més adverses.

La paraula franquisme evoca la violència de la guerra i la 
misèria de la postguerra, la moral catòlica, la vigilància social i 
la censura pública. Però el règim no només ha reprimit, també 

La reconstrucció de la memòria històrica amb perspectiva de gènere és doblement difícil quan 
es tracta de la sexualitat fora del cànon heterosexual que van desenvolupar les dones durant 
la dictadura. La negació de la iniciativa sexual va possibilitar pràctiques més lliures i, alhora, va 
dificultar la documentació històrica de l’autonomia i la diversitat sexual de la meitat de la
població durant el franquisme

La repressió de l’homosexualitat 
masculina va conduir a la creació 
de dues presons especialitzades a 

Badajoz i a Huelva. El lesbianisme es 
va invisibilitzar

Reconèixer l’existència de relacions 
íntimes entre dones significava 

acceptar que, en el joc de la seducció, 
els homes haurien d’aportar quelcom 

més que poder econòmic i polític

Directa 423 25 de gener de 2017



/ CLARA-IRIS 
RAMOS

IMPRESSIONS  19

ha actuat com a creador de nous models i de noves subjectivi-
tats, de formes de sexualitat construïdes per poderosos mitjans 
de pressió i per la voluntat de fer desaparèixer qualsevol altra 
pràctica pública o privada. Sens dubte, amb aquesta actitud, va 
marcar les vides de diverses generacions d’espanyoles, però no 
va assolir totalment els seus objectius i van existir escletxes per 
a la resiliència, de la qual donarem uns breus apunts basats en 
tres instàncies relacionades amb Catalunya.

El lesbianisme va tenir possibilitats de desenvolupament 
col·lectiu a la Barcelona de finals dels anys 40 i 50 per part 
de dones de classe treballadora que es van reunir amb altres 
de la faràndula als bars i les cafeteries de la zona del Para-
l·lel. Coneixem les seves experiències gràcies als testimonis 
recollits per Matilde Albarracín. Aquestes dones van inventar 
un argot per comunicar-se sense risc, van cercar espais on 
expansionar-se, van compartir experiències amb amics gais i, 
camuflant-se com a parelles heterosexuals, fins i tot van crear 
famílies alternatives de dues mares i van aconseguir viure amb 
gaudi la seva sexualitat i burlar el règim.

També hem contribuït a recuperar el llegat de Ramón Ser-
rano Vicéns –metge de família durant el primer franquisme, 
format en valors liberals relatius a la sexualitat femenina–, que 
durant els anys 70 va publicar diverses edicions del llibre La 
sexualidad femenina, que després va caure en l’oblit. Anome-
nat el Kinsey espanyol, als anys 40 i 50 va fer una enquesta a 
prop de 1.400 de les seves pacients –una part d’elles, de Lleida– 
sobre la seva vida sexual. Es va trobar amb nombroses vivències 
de sexualitat alternativa a l’heteronormativitat del moment. 
La masturbació i les relacions pre i extramatrimonials, moltes 
d’elles entre dones, eren relativament freqüents i presentaven 

una cara molt diferent de la moral oficial imposada per la dicta-
dura, com es desprèn d’un treball de Jordi Monferrer.

Per últim, a finals dels anys 60, l’aparició pública i mani-
festa d’una dona masculina no podia sinó provocar l’escàndol 
d’una situació que el franquisme amagava com podia, però 
que, de vegades, se li escapava de les mans. M.E. són les inici-
als d’una biodona transvestida d’home que la Guàrdia Civil va 
detenir a l’Hospitalet de Llobregat l’any 1968 i a qui van aplicar 
la Ley de Vagos y Maleantes, segons l’expedient policial obtin-
gut per Víctor Bedoya i treballat per Raquel (Lucas) Platero. 
M.E. és castigada com a homosexual en un moment en què els 
homosexuals són percebuts com a homes homosexuals i, com 
a tals, han de ser sotmesos a mesures de seguretat com l’inter-
nament en institucions especials o el desterrament. Però M.E. 
és una biodona, no pas un home. Tampoc no és una dona soci-
alment parlant, ja que no és tractada com una dona davant la 
dificultat de ser confinada en una institució que pugui aturar 
el desig que té i el que provoca en altres dones. No pot ser una 
dona perquè les dones no tenen desig per altres dones. A tra-
vés de l’anàlisi d’aquest document policial únic i tan especial, 
trobem les narratives sobre la representació del cos, les nor-
mes socials, la sexualitat i el pànic sexual d’un Estat franquista 
preocupat pel relaxament del control social.

Només a partir de la transició política i l’arribada de la demo-
cràcia a Espanya, les vivències de sexualitat femenina no nor-
mativa s’han concebut com a possibles. El nostre plantejament 
seria, més aviat, que aquestes vivències han format part de la 
vida íntima de les dones al llarg de tot el segle XX, si bé la dificul-
tat de la seva cerca i la inexistència de la mirada interpretativa 
contemporània han endarrerit el seu incipient coneixement.3

Durant els anys 40 i 50, Ramón 
Serrano Vicéns, conegut com el 
Kinsey espanyol, va enquestar 1.400 
dones, part d’elles de la ciutat de 
Lleida, sobre la seva vida sexual 

L’estudi mostrà que la masturbació i 
les relacions pre i extramatrimonials, 
moltes d’elles entre dones, eren 
relativament freqüents, fet que 
contravenia la moral imperant
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L’extrema dreta portuguesa no acon-
segueix superar el llindar d’accés a 
la representació parlamentària

24
Milers de persones atrapades a Sèrbia 
i perseguides per la policia hongaresa, 
en condicions infrahumanes i sota zero

Aviat farà sis anys del naixement del Moviment 20 de 
Febrer, que, a l’escalf de les primaveres àrabs, propug-
nava la fi de la corrupció i la instauració d’una demo-

cràcia parlamentària al Marroc. Després de l’aprovació, el 2011, 
d’una nova Constitució –que suposava un cert avenç en matèria 
de drets humans en el pla formal– i de la celebració d’eleccions 
generals l’octubre passat, avui, el Marroc es presenta com el 
model a seguir a nivell geoestratègic dins el món àrab.

D’una banda, els països del Golf presenten un fort immobi-
lisme. De l’altra, el Iemen, Líbia o Síria viuen immersos en una 
realitat de revolucions que ha desembocat en guerres civils sag-
nants i estats fallits. Davant d’aquestes situacions i amb la com-
plicitat de la Unió Europea, el regne alauita treu pit i defensa 
l’“excepcionalitat marroquina” com la millor manera de dur a 
terme una “transició cap a la democràcia”. No obstant això, 
després de sis anys d’excepcionalitat, en aquest país, la demo-
cràcia cada dia és més lluny, els drets humans cada vegada són 
més vulnerats i les activistes que lluiten per la transformació 
social cada cop són més perseguides.

La dissidència amenaçada
Esskat Saida, de 27 anys, és membre del col·lectiu de Dones 
Soulaliyates de la zona rural de Chtaiba, a un centenar de qui-
lòmetres de Marràqueix. Un grup que dóna exemple i, alhora, 
desafia les polítiques del país i la seva estructura tradicional. 
“Som dones que ens dediquem a parlar de drets humans tot i 
no beneficiar-nos-en”, explica.

Les terres soulaliyates són terres col·lectives. Fins fa ben 
poc, no podien ser venudes ni comprades perquè pertanyen 
als nombrosos grups ètnics del país, que les gestionen i es 
reparteixen els beneficis que n’obtenen. Això sí, la gestió i 
l’herència de la terra sempre correspon als homes, s’hereta de 
pares a fills. Aquestes terres suposen un 35% de la superfície 
total del país. Una extensió que, arran de l’expansió immobi-
liària de les últimes dècades i la creixent inversió al Marroc, 
es troba en perill davant la voracitat dels grans conglomerats 
empresarials i els interessos polítics. De fet, el mateix Minis-

Thais Bonilla / Youness B.
@ThaisBonilla / @La_Directa
Barcelona / Rabat

teri de l’Interior ha canviat la legislació per permetre la venda 
o la cessió de les terres col·lectives.

Addoha, la immobiliària més important del país, ha comprat 
les terres on habita Saida. “S’ha instal·lat a les terres on vam néi-
xer, on van néixer els nostres pares i els nostres fills. Ha construït 
un camp de golf a les nostres terres. Per què no construeixen una 
presó i ens hi tanquen a totes? No tenim cap lloc millor on anar”.

Davant d’aquesta situació, les Dones Soulaliyates, entre 
elles Saida, han plantat cara. “He passat la meva joventut 
anant a manifestacions, cridant eslògans a través d’un megà-
fon”, comenta, mentre explica la seva lluita per canviar la 
gestió patriarcal del territori i mantenir la propietat col·lectiva 
de la terra. “El nostre moviment lluita, sobretot, pel dret a la 
vida”. No obstant això, són poques les organitzacions de drets 
humans del país que els donen suport. “Les úniques que ens 
han ajudat directament són l’Associació Marroquina de Drets 
Humans (AMDH) i ATTAC”, precisa. A aquesta escassetat de 
suports, s’hi afegeixen les amenaces constants i les pressions: 
“Responsables d’Addoha, responsables d’autoritats públiques, 
polítics locals i fins i tot el responsable d’un partit polític van 
intentar subornar-me. Quan m’hi vaig negar, van començar a 
amenaçar-me. He estat amenaçada davant d’agents de l’autori-
tat, que no han dit res”, comenta.

El cas d’Esskat Saida no és excepcional al Marroc. Des que, 
el mes de juliol de 2014, el ministre de l’Interior, Mohammad 
Hassad, va declarar al Parlament que les organitzacions de 
drets humans obstaculitzaven “els esforços del govern en la 
lluita contra el terrorisme” i les va acusar de “regir-se per una 
agenda i un finançament estrangers”, es va posar en marxa una 
intensa campanya per limitar l’acció d’organitzacions i col·lec-
tius socials i reprimir activistes. El Marroc ha arribat a expul-
sar organitzacions internacionals com Amnistia Internacional, 
Human Rights Watch i Novact pel fet –segons fonts del Ministeri 
de l’Interior– de “no tenir autorització de les autoritats compe-
tents” per exercir les seves tasques.

La pitjor part, però, se l’han endut les organitzacions locals. 
Tot i que els anys de plom –en què la desaparició forçada i la tor-

El Marroc, veí 
de conveniència

Malgrat la imatge de tolerància que es ven a l’exterior, la persecució de la 
dissidència creix al regne alauita, fins al punt d’arribar a expulsar ONG com 

Amnistia Internacional, Human Rights Watch i Novact
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Després de l’aprovació, el 2011, d’una 
nova Constitució i de la celebració 

d’eleccions generals l’octubre passat, 
avui, el Marroc es presenta com el 

model a seguir a nivell geoestratègic

Malgrat això, el ministre de l’Interior, 
Mohammad Hassad, ha posat en 

marxa una intensa campanya per 
limitar l’acció d’organitzacions i 

col·lectius socials i reprimir activistes
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tura d’activistes eren recurrents– queden lluny, la repressió està 
adquirint noves dimensions. La prohibició d’activitats sense un 
criteri clar s’està convertint en una pràctica habitual i, en alguns 
casos, fins i tot s’arriba a detenir i torturar defensores dels drets 
humans. Així va passar amb l’activista Wafaa Charaf, de 28 anys, 
detinguda i torturada després d’assistir a una protesta de treba-
lladors el 27 d’abril de 2014 a Tànger. Posteriorment, va ser con-
demnada a dos anys de presó per “denunciar tortura falsament”.

“Nosaltres no vivim tot el que ha viscut la generació pre-
cedent durant els anys de plom, però algunes pràctiques es 
reprenen i alguns èxits es perden. Si la tortura ja no és siste-
màtica per a totes les preses d’opinió, sí que continua sent-ho 
per a una part d’elles”, explica Youssef Raissouni, director de 
l’AMDH. Igualment, la repressió adquireix noves formes. A tra-
vés de calúmnies, atacs personals i difamacions, que troben 
el seu altaveu a la premsa oficialista marroquina, el Makhzen 
(paraula que popularment s’usa per definir el sistema) aconse-
gueix aïllar les activistes del país i trencar els seus llaços de soli-
daritat. Aquest és el cas d’Hisham al Mansouri. Aquest recone-
gut activista per la llibertat d’expressió va ser condemnat a deu 
mesos de presó per adulteri. A més, amb el mateix argument, 
va ser calumniat públicament, un procés que va ser durament 
criticat per part de les organitzacions de drets humans locals. 
“Quan les persones són conscients dels seus drets i les seves 
llibertats i desitgen exercir-les, són obligades a viure al marge 
de la societat i de la llei”, afegeix Raissouni.

Així doncs, sis anys després de la Primavera Àrab, al Marroc, les 
línies vermelles ja no només són la corona, el Sàhara Occidental 
o l’islam, sinó que qualsevol ofensa al Makhzen converteix auto-
màticament la persona que la formula en dissident i en objecte de 
sospita o, directament, de repressió. En aquest context, la reivin-
dicació de qualsevol dret civil i polític es converteix en un autèntic 
front de batalla. Així va succeir l’octubre passat amb l’assassinat de 
Mohsin Fikri, el venedor de peix d’Al-Hoceima que va ser llançat 
dins un camió d’escombraries per la policia local.

A més, les activistes denuncien que la justícia i els cossos 
de seguretat i d’espionatge són còmplices de l’Estat en la pràc-

tica de reprimir qualsevol moviment de dissidència. “L’Estat 
es beneficia de la no independència de la justícia per empre-
sonar joves basant-se exclusivament en els informes de la 
policia i sense respecte pel dret a la defensa”, explica Khadija 
Ryadi, que va rebre el Premi Defensora de Drets Humans de 
les Nacions Unides i és presidenta de la Coordinadora Magre-
bina d’Organitzacions de Drets Humans.

Complicitat de l’Europa fortalesa
Mentre els drets humans retrocedeixen any rere any al país, 
Europa mira cap a un altre costat, presonera dels acords en 
matèria de migració i lluita antiterrorista que manté amb el 
regne alauita. Així ho descriu Hassan Allod, responsable de la 
Ligue Marocaine pour la Défense des Droits Humains (LMDDH), 
l’organització de drets humans més antiga del Marroc, al·ludint 
a la importància de la imatge exterior del país: “De cara enfora, 
l’Estat es vanagloria dels seus esforços per propagar els valors 
dels drets humans i, al mateix temps, les associacions locals i 
les seves activistes són assetjades i perseguides”.

El Marroc és un país de trànsit de la ruta migratòria, per on 
passen –majoritàriament– habitants dels països que conformen 
l’Àfrica subsahariana, sobretot de Somàlia, Djibouti, Eritrea 
i Etiòpia. És el tap de contenció dels fluxos migratoris cap a 
Europa. Això fa que l’Estat mantingui una relació de convenièn-
cia amb els seus veïns del nord, que propicia que aquests facin 
els ulls grossos davant la vulneració flagrant de drets.

L’Estat espanyol fa un pas més enllà i considera el Marroc 
com el veí de la “cooperació modèlica”. Així és com Mariano 
Rajoy va descriure la relació amb aquest país durant la seva 
última visita, el novembre de l’any passat. El 2016, es van 
complir 25 anys de la signatura del Tractat d’Amistat, Bon 
Veïnatge i Cooperació entre Madrid i Rabat. Aspectes com 
el respecte als drets humans i les llibertats fonamentals de 
les persones destaquen com a principis generals de l’acord. 
Uns drets universals i inalienables, però, que es vulneren o 
s’entorpeixen quan el que està en joc són les relacions diplo-
màtiques o els interessos econòmics estratègics.3
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Manifestació en 
homenatge al 

venedor de peix 
Mouhcine Fikri a 

Rabat l’octubre de 
2016

El col·lectiu de Dones 
Soulaliyates durant 
una protesta

“Quan les persones són conscients 
dels seus drets i les seves llibertats i 
desitgen exercir-les, són obligades a 
viure al marge de la societat i de la 
llei”, diu l’activista Youssef Raissouni

L’Estat espanyol considera el 
Marroc com el veí de la “cooperació 
modèlica”, tal com va definir Rajoy 
durant la gira que va fer pel país el 
novembre de l’any passat
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A bona part d’Europa, l’ascens de l’extrema dreta és un 
fet. A França, el Front Nacional de Marine Le Pen dis-
puta l’hegemonia als dos grans partits; a Alemanya, 

l’AfD escala posicions; l’euroescepticisme de la UKIP s’imposa 
amb el Brèxit al Regne Unit; a Àustria, l’FPÖ, fa poc, quedava a 
poques dècimes de guanyar les eleccions... Mentre això passa, 
però, a Portugal, el Partit Nacional Renovador (PNR), referèn-
cia de la ultradreta política al país, ha obtingut un residual 
0,55% dels vots a les darreres legislatives i es troba lluny de 
qualsevol representació. Però, a què es deu i en quin context 
es dóna l’excepció lusitana?

Sobreviure després de Salazar
Després de 41 anys de règim autoritari d’inspiració pseudofei-
xista, el 25 d’abril de 1974, va esclatar un període revolucionari 
a Portugal que, tot i que no va reeixir, sí que va marcar la gènesi 
de l’actual democràcia. El caràcter antifeixista d’aquell període 
va dificultar la institucionalització de l’extrema dreta. També el 
fet que les elits se’n desmarquessin i donessin suport a la dreta 

Xavier Puig
@xavierps7
Lisboa
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On és l’extrema dreta institucional portuguesa?
El Partit Nacional Renovador (PNR) és la formació política de referència pels sectors ultres lusitans, però mostra una rellevància social i política residual i no aconsegueix escons a la cambra parlamentària

moderada. “Gran part de les persones que donaven suport a 
l’antic règim es van sumar a les files del que ara són els partits 
liberals perquè era la manera més fàcil que tenien de continuar 
fent negocis. Donar suport a la ultradreta no era molt rendi-
ble”, exposa el doctor en Antropologia Social Nuno Domingos.

Durant aquell període, la ultradreta només es va visibilitzar 
a través d’iniciatives culturals com la revista Futuro Presente o 
de petits grups paramilitars que van intentar “lluitar contra la 
influència del Partit Comunista, però que van anar desaparei-
xent”, detalla Domingos.

Per a Riccardo Marchi, doctor en Història per l’Institut de Cièn-
cies Socials de la Universitat de Lisboa, tot plegat va provocar que 
les noves generacions ultradretanes no tinguessin cap testimoni 
per recollir. En conseqüència, assegura Marchi, quan va néixer el 
PNR: “No comptava amb suport financer ni amb quadres formats. 
Tampoc amb les persones de rellevància social que durant la tran-
sició encara tenien relacions amb els nacionalistes”.

Amb els ulls a Europa
Descomptant els moviments de carrer lligats al fenomen dels 
caps rapats de les dècades dels vuitanta i noranta, el PNR és 
l’enllaç institucional més directe amb el règim anterior. El par-
tit va ser creat l’any 2000 i es va institucionalitzar sense acon-
seguir recollir mai les firmes requerides, tal com recorda el 
portaveu de SOS Racisme a Portugal, José Falcão: “Van pagar 
els deutes del Partit Renovador Democràtic, que gairebé havia 
desaparegut, i després van fer una assemblea per canviar els 
estatuts de la formació. Des de l’organització, hem denunciat 
que el Tribunal Constitucional hagi permès una cosa així”.

El naixement del PNR va suposar un gir ideològic per apro-
par-se a les tendències que creixien a Europa. Fins llavors, 
l’extrema dreta havia defensat l’imperi colonial portuguès i la 
multiculturalitat com a exemple de la seva antiga força. Amb la 
creació del nou partit, es deixa de costat aquesta visió per abra-
çar les tendències identitàries. “Al centre de la visió del partit, 
hi havia la idea que la protecció de la nació maltractada reque-
reix l’homogeneïtzació ètnica amb el seu territori original”, 

explica l’historiador José Pedro Zúquete. Així doncs, segons 
Marchi, l’extrema dreta portuguesa “va assumir una opció polí-
tica eurocèntrica, segons la qual els enemics principals són els 
Estats Units –com a símbol de la globalització– i l’islam”.

Aquesta idea, pel doctor en Història Contemporània Carles 
Viñas, va començar a prendre força a partir dels anys 80 amb 
els primers èxits de Front Nacional francès a les eleccions euro-
pees: “Llavors, tots van adoptar el discurs contra la immigra-
ció”. Ara, diu Viñas, la nova tendència és “assumir la defensa 
de la identitat davant l’amenaça, segons ells, tant de la cessió 
de sobirania a Europa com de l’islam”. També destaca que, dins 
l’extrema dreta europea, hi ha diversitat de plantejaments, “des 
de l’extrema dreta populista que explota el discurs identitari 
fins a grups neonazis, passant per formacions de caire conser-
vador i ultranacionalista”. En aquest sentit, Marchi considera 
que el PNR “està molt interessat en la ultradreta nacionalista 
que se situa a la dreta del Front Nacional francès, no en els 
conservadors ni en els populistes com la UKIP”.

Renovació d’aliances
En aquest context, el PNR es troba en un procés de reestructu-
ració de les seves aliances a escala europea. Fins ara, la forma-
ció era part del partit europeu Aliança pels Moviments Naci-
onals Europeus, conformat per diferents partits de caràcter 
neonazi com el Jobbik hongarès –l’únic amb representació al 
Parlament Europeu–, el Movimiento Social Republicano espa-
nyol, el partit Flama Tricolor italià o el British Nacional Party. 
També formava part del grup el Front Nacional de Marine Le 
Pen, que va decidir abandonar-lo el 2013 per intentar teixir 
aliances amb sectors més “moderats” al voltant del Moviment 
Europeu per les Nacions i la Llibertat.

El PNR manté postures crítiques envers el grup. “Els mem-
bres de l’Aliança ja no tenen valor ni futur polític, no volem 
estar lligats a cadàvers. Hi ha altres grups que han tingut més 
credibilitat a la societat europea dels quals volem aprendre, 
amb qui ens volem comparar i créixer en conjunt”, explica 
el comissari polític de les Joventuts del PNR, Pedro Godinho. 

“Les persones que donaven suport a 
l’antic règim es van sumar a les files 

del que ara són els partits liberals. 
Donar suport a la ultradreta no era 
rendible”, exposa Nuno Domingos

El PNR va suposar un gir ideològic 
per apropar-se a les tendències 

europees. Fins llavors, l’extrema 
dreta havia defensat l’imperi colonial 

portuguès i la multiculturalitat

Intervenció d’un militant 
durant el VIè Congrés 

Nacional del PNR
/ XAVIER PUIG
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On és l’extrema dreta institucional portuguesa?
El Partit Nacional Renovador (PNR) és la formació política de referència pels sectors ultres lusitans, però mostra una rellevància social i política residual i no aconsegueix escons a la cambra parlamentària

Segons defensa, fins fa poc, la línia del partit era la “defensa de 
partits nacionalistes unitaris, com l’MSR”. “Ara, però, conside-
rem més adequat aproximar-nos a nacionalistes regionals com 
la Lega Nord o el Vlaams Belang, tot i que encara no s’ha pactat 
amb ells”, explica Godinho.

Barreres al creixement
“Portugal pot ser útil per percebre determinades caracterís-
tiques de l’extrema dreta europea, pel que fa a la tendència 
d’importar un discurs de fora, però, en relació amb l’impacte, 
està en contratendència amb molts països europeus”, explica 
Marchi. En aquest sentit, hi ha diversos aspectes que marquen 
la diferència. Un d’ells és la manca d’un referent mediàtic clar 
com podria ser Marine Le Pen pel Front Nacional, Frauke Petry 
per l’AfD alemanya o Nigel Farage per la UKIP. “Mai no han tin-
gut un líder carismàtic fort. Salazar tampoc no ho era. Potser 
l’únic líder fort va ser Rolao Preto, als anys 30, que va crear el 
moviment parafeixista dels camises blaves”, detalla Marchi. Tot 
i això, per a Godinho, l’actual cap de la formació, José Pinto-Co-
elho, “és una figura que reuneix un consens total dins el partit”.

Per la seva banda, Domingos detecta una dificultat d’accés 
als mitjans de comunicació: “No és que no tinguin potenciali-

tat per créixer, crec que no ho han fet per manca d’eficiència”. 
Això es palesa en el fet que, tot i que molts partits europeus han 
aconseguit créixer a recer de la crisis econòmica i la de les per-
sones refugiades, el PNR no ho ha sabut fer. Marchi atribueix les 
dificultats per mobilitzar-se mediàticament, en part, al fet que 
el partit travessa “una greu crisi financera”.

Una altra de les dificultats, segons afirma Godinho, és el fet 
que “Portugal no ha tingut el problema del xoc de cultures i 
l’entrada de persones de l’Orient mitjà i la societat portuguesa 
no ha reaccionat davant d’això”. Domingos opina que el fet que 
“l’Església catòlica portuguesa estigui molt pròxima a les asso-
ciacions que acullen migrants” contribueix a aquesta visió i que 
“el seu discurs integrador ha creat un bloqueig que impedeix la 
radicalització de la dreta més conservadora”.

Proletarització de la militància
És difícil dibuixar el perfil de les persones que donen suport a 
la ultradreta portuguesa. Per a Marchi, és important percebre 
la variació històrica de la militància. Durant la transició, eren 
quadres provinents de la burgesia, universitaris, intel·lectuals 
i membres de famílies tradicionals del nacionalisme. “A partir 
dels anys 80, gràcies al moviment dels caps rapats, es produeix 

Durant la transició, els quadres 
de l’extrema dreta provenien de 
la burgesia; eren universitaris, 
intel·lectuals i membres de famílies 
tradicionals del nacionalisme

A partir dels anys 80, es produeix una 
proletarització, amb l’entrada de gent 
dels barris obrers i fills dels retornats 
de les excolònies, hostils davant les 
noves elits negres de l’Àfrica

una proletarització, amb l’entrada de gent dels barris obrers i 
dels fills dels retornats de les excolònies, a casa dels quals es 
respira un clima d’hostilitat cap a les noves elits negres instal-
lades als antics territoris portuguesos”, afegeix Marchi.

L’extrema dreta cap rapada
Més enllà del Partit Nacional Renovador, hi ha organitzacions 
d’extrema dreta que aposten per fronts d’acció no institucio-
nals: el moviment dels caps rapats, sobretot al voltant de la sec-
ció local dels Hammerskins i la figura de Mario Machado, i les 
diferents formes que han anat prenent els diversos moviments 
de tipus identitari al llarg del temps, ara mateix representats 
per l’organització Portuguesos Primer.

Fins al 2005, Mario Machado va militar a les files del PNR, 
d’on marxà per formar la secció portuguesa dels caps rapats 
Hammerskins. Llavors membre de la Policia Aèria de la Força 
Aèria Portuguesa, havia estat implicat en l’assassinat del ciu-
tadà portuguès d’origen capverdià Alcindo Monteiro el 1995. 
Aquests moviments marginals s’han caracteritzat per la seva 
fluctuació al llarg de les últimes tres dècades i mai no han 
aconseguit ressò més enllà de l’impacte assolit per accions 
violentes concretes.3

José Pinto-Coelho, 
president de Partit 
Nacional Renovador



24  RODA EL MÓN

La fredor d’Europa
comença a Sèrbia
El país s’ha convertit en una trampa per als milers de persones que intenten arribar a la UE, encallades enmig 
de temperatures extremes. La pressió del govern obliga algunes ONG a treballar en situació de clandestinitat

Les 2.000 perso-
nes que malviuen 
als ‘barraks’ de 
Belgrad estan 
suportant tempe-
ratures de fins a 
20 graus sota zero 
/ IGOR ČOKO

Des de l’any passat, les fronteres amb 
Croàcia i Hongria estan oficialment 
tancades i protegides, però un 
gran nombre de persones continua 
apostant per aquesta ruta

El municipi de Subotica, a només 
deu quilòmetres de la frontera amb 
Hongria, és el punt de trobada de les 
persones que intenten creuar cap al 
país veí de manera irregular

Els rajos de sol es filtren a través del sostre foradat, l’aigua 
s’estanca al terra, entre escombraries que s’acumulen als 
laterals de les sales diàfanes dels magatzems abandonats. 

Són coneguts com a barraks (barraques) i, malgrat trobar-se en 
una zona cèntrica de Belgrad, la seva ubicació darrere la prin-
cipal estació d’autobusos manté amagada la seva existència de 
la vista de turistes i població local. Tanmateix, des de fa qua-
tre mesos, hi habiten prop de 2.000 homes joves, refugiats i 
migrants procedents principalment del Pakistan i l’Afganistan, 
gairebé la meitat dels quals són menors d’edat, segons Metges 
Sense Fronteres (MSF). Les condicions en què viuen són “deni-
grants i insalubres”, segons membres del voluntariat indepen-
dent, sobretot tenint en compte les temperatures de fins a vint 
graus sota zero registrades aquest mes de gener.

Tot i que no està integrada dins la Unió Europea, la seva 
posició limítrof amb d’altres països membres ha convertit Sèr-
bia en un punt de trànsit clau per a les persones que aspiren 
a començar una nova vida a Europa. Des de l’any passat, les 
fronteres amb Croàcia i Hongria estan oficialment tancades i 
protegides, però un gran nombre de persones continua apos-
tant per aquesta ruta. “Sèrbia corre el risc de convertir-se en 
un nou Calais, un punt on la gent queda encallada i aturada”, 
ha advertit Andrea Contenta, de l’organització MSF a Sèrbia.

Treball ’clandestí’ d’algunes ONG
El país acull més de 8.000 persones en trànsit. D’elles, prop de 
6.000 han sol·licitat asil i, segons MSF, només la meitat viuen en 
instal·lacions adaptades per poder passar-hi l’hivern. El govern 
serbi, per la seva banda, lluny de donar-los suport, està intentant 
limitar les activitats de les persones voluntàries i les ONG a través 
de l’adopció de polítiques cada cop més restrictives i sancionado-
res. Tot i això, fins ara, diverses ONG locals han continuat fent la 

Anna Borràs / Ivet Eroles
@La_Directa / @iveteroles
Belgrad
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seva tasca en col·laboració estreta amb organitzacions de volun-
tariat independent. És el cas de Hot Food Idomeni, que s’exposa 
a identificacions, llargues retencions a comissaria i, fins i tot, càs-
tigs econòmics pel fet de proveir les persones migrants d’un plat 
calent al dia. Altres ONG locals reparteixen roba i mantes.

La frontera entre Sèrbia i Hongria és coneguda com una 
zona de guerra entre les persones en trànsit arran de l’acti-
tud de la policia hongaresa, que fa tot el possible per retornar 
les persones que la intenten creuar cap a territori serbi. Les 
deportacions en calent es produeixen diàriament. Utilitzen gos-
sos ensinistrats per atacar les migrants i helicòpters per intimi-
dar-les. Sovint, fins i tot  sobrevolen la zona d’acampada de les 
migrants i refugiades, situada en territori serbi.

La localitat de Subotica, a només deu quilòmetres de la fron-
tera amb Hongria, és el punt de trobada de totes aquelles per-
sones que intenten creuar cap al país veí de manera irregular. 
Habitualment, hi ha prop de 150 persones de pas, entre les que 
hi arriben i les que són retornades després de ser arrestades. 
Com a Belgrad, la majoria són homes procedents del Pakistan 
i l’Afganistan. Un d’ells és Aziz, un afganès de 31 anys amena-
çat de mort pels talibans. Va estar dos anys amagat dins el seu 
país, fins que va decidir fugir. Ara, intenta arribar a Hongria de 
manera irregular “perquè és més ràpid que fer-ho per les vies 
legals”. Per la seva banda, Habib, un jove pakistanès de divuit 
anys, busca reunir-se amb la seva família a Bèlgica.

Refugi a les naus i els vagons de tren abandonats
Les aspirants a creuar la frontera sobreviuen en una zona bos-
cosa dels afores del poble, anomenada The Jungle (La Selva), 
a l’interior de tendes d’acampada. Les temperatures extremes 
estan provocant problemes greus de salut, infeccions i hipo-
tèrmies, que encara s’accentuen més per la manca de perso-
nal sanitari. Espais com una antiga fàbrica mig enderrocada o 
els vagons dels trens de l’estació del poble s’han convertit en 
improvisats refugis per protegir-se del fred.

L’assistència per a les migrants és escassa a Subotica. A finals 
de desembre, la policia va tancar un centre de dia gestionat per 

voluntariat independent perquè el veïnat de la zona no accep-
tava la presència de gent migrada i refugiada. Fresh Response 
oferia un espai amb connexió a Internet, endolls, un parell de 
lavabos i dutxes, calefacció, té i cafè calents i una bossa amb 
fruita i verdures un cop al dia. Quan els recursos ho perme-
tien, també s’encarregaven de distribuir roba, sabates, mantes 
i sacs de dormir. Actualment, el voluntariat independent conti-
nua oferint els seus serveis, però ho fa de manera clandestina, 
duent a terme les distribucions a través de punts mòbils.

Segons La Creu Roja, durant les últimes setmanes, una vui-
tantena de persones han mort a causa de les temperatures 
baixes als països de l’est d’Europa afectats per l’onada de fred. 
Com a conseqüència de les condicions precàries en què es tro-
ben, les persones refugiades i migrades esdevenen població de 
risc. Cal recordar que Sèrbia aspira a entrar a la Unió Europea, 
els tractats de la qual l’obligarien a oferir unes condicions de 
vida dignes a les refugiades. No obstant això, no sembla que les 
polítiques actuals del govern serbi estiguin dificultant la seva 
integració dins el marc comunitari.3
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28-29
El Centre d’Art i Natura catalitza la 
cultura al petit municipi de Farrera, 
al Pallars Sobirà

30
Relat esgarrifós d’una agressió pel fet 
de ser ‘negre’. Els fets van passar a 
l’estació de metro de Marina

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha 
transformat la seva segona planta en un espai barroc 
contemporani, un cop més. I no ens hi referim d’aquesta 

manera com a crítica negativa, sinó més aviat com a constatació 
del seu tarannà excessiu per bé que polifònic i seductor per bé 
que profund. En aquesta línia, l’exposició 1.000 m2 de desig. 
Arquitectura i sexualitat s’erigeix com un espectacle més dins la 
societat preconitzada per Guy Debord i es presenta sense com-
plexos com un producte hiperbòlicament postmodern.

Aquesta és una exposició colossal, tant pel que fa a la mida 
com pel que fa al discurs. S’hi investiga com s’han projectat, 
construït i imaginat els espais per al sexe en la societat occiden-
tal centrant la seva atenció en la manera com actuen aquests 
espais per conformar i tipificar rols i pràctiques, i revela la 
importància que té l’arquitectura com a motor del desig. Per 
fer-ho, les comissàries Rosa Ferré (cap d’exposicions del CCCB 
des de 2012) i Adélaïde de Caters (arquitecta i investigadora) 
es valen d’unes 250 peces diferents (llibres, fotografies, dibui-
xos, pintures, vídeos, maquetes i instal·lacions artístiques), que 
cohabiten i refan l’espai expositiu alhora que tracen el camí 
d’una tesi igualment àmplia i mal·leable.

Clàudia Baixeras
@claudiabaixeras
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1.000 m2 de desig
o l’espectacle

postmodern
Rosa Ferré i Adélaïde de Caters, comissàries de l’exposició, han centrat el seu interès en la 

manera com actuen els espais a l’hora de conformar i tipificar rols i pràctiques sexuals, i 
revelen la importància que té l’arquitectura com a motor del desig

La necessitat d’una vida privada 
sorgeix amb l’ètica protestant-

mercantil i amb les exigències socials 
i polítiques de la utopia burgesa 

dels segles XVII i XVIII

El sentiment de la intimitat apareix 
més recentment, en una societat 

postindustrial, com un replegament 
de l’individu sobre si mateix i un 

abandó de la privacitat intersubjectiva
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Encertadament, l’exposició no es desenvolupa a partir del –
gran– relat cronològic, tot i que té el seu punt de partida al segle 
XVIII, període que va veure el naixement del concepte d’inti-
mitat, i arriba fins als nostres dies, quan aquest ha esdevingut 
espectacle. Tradicionalment, el sexe i el desig s’han mantingut 
en un espai privat i íntim, tot i que aquests dos mots tenen signi-
ficats i històries diferents. D’una banda, la necessitat d’una vida 
privada sorgeix amb l’ètica protestant-mercantil i amb les exi-
gències socials i polítiques de la utopia burgesa dels segles XVII 
i XVIII i es materialitza en el més pur sistema liberal del XIX; 
aquest espai per abandonar les armes i la defensa, per anar en 
sabatilles, com diu l’historiador Georges Duby, i que avui dia és 
un dels pilars de la societat del benestar.

Ara bé, moltes de les accions privades, com ha estat el sexe 
tradicionalment, estan reglades pels costums o els usos socials 
que hem interioritzat, de manera que, en aquests espais, tampoc 
no som cent per cent lliures. En canvi, el sorgiment del senti-
ment de la intimitat apareix en dates més recents, en una soci-
etat postindustrial, com un replegament de l’individu sobre si 
mateix, un individu que abandona la privacitat intersubjectiva 
per recollir-se en el seu interior. Si bé són dos àmbits diferenci-
ats, tots dos van contra direcció d’allò que és públic i, precisa-
ment a partir d’aquí, enllacem amb l’altre gran protagonista de 
l’exposició: justament, una de les distincions més rellevants que 
es poden traçar té a veure amb l’espai. Les accions no són públi-
ques, privades o íntimes en elles mateixes, sinó que ho són en 
funció de l’espai on es desenvolupen. Aquesta reflexió gravita a la 
sala d’exposicions de manera que, d’una banda, la mateixa idea 
d’exhibir llocs per al sexe en un espai públic fa més complexes 
les distincions anteriorment proposades i, de l’altra, moltes de 
les peces de la mostra formen part d’un experiment transgene-
racional per situar allò privat o íntim en contextos heterodoxos.

Penetrar i gaudir de l’exposició
Resseguint aquest camí, les comissàries plantegen tres capítols 
temàtics per estructurar la mostra i, a banda, inclouen qua-
tre espais autònoms –comissariats per diferents especialistes– 
pensats com a reproduccions escenogràfiques que “obliguen 
l’espectador a penetrar en el seu interior i detenir-s’hi per 

gaudir-lo en intimitat”. Aquesta és l’afirmació d’un dels nivells 
de lectura de l’exposició, clau al nostre parer, ja que posa en 
joc el simulacre baudrillardià de diverses maneres. La inicia-
tiva fa cara d’haver estat concebuda com un trampantojo (mot 
que preferim en castellà, bé perquè en català ens mena cap al 
manlleu del francès trombe-l’oeil, bé perquè ens sembla molt 
més suggeridor), que és sempre conceptual i visual: allò que 
només havia estat imaginat, aquí, és definit materialment; allò 
que era material és traslladat per crear un ambient simulat, i el 
que es vol íntim s’ubica en una institució pública. Tanmateix, 
tot això conviu braç a braç amb peces matèricament originals, 
una potenciació clarament intencionada de la imaginació de les 
visitants i una voluntat de fer públic allò que és –habitualment– 
privat. I tot plegat, barrejat amb el voyeurisme com a potent 
catalitzador de la fantasia, la curiositat i la perversió.

Iniciem aquest viatge ple de salts i relacions inesperades 
amb Utopies sexuals i les propostes radicals de Claude-Nicolas 
Ledoux i el temple del plaer per a la ciutat ideal Saline de Chaux 
o els falansteris de Charles Fourier, figura en la qual pensem que 
paga la pena aturar-se. Fourier és, segurament, un dels protago-
nistes a l’ombra de 1.000 m2 de desig, ja que les seves propostes 
han estat clau per al desenvolupament del pensament posterior 
fins als nostres dies. Per exemple, el socialisme utòpic, que a 
l’exposició troba manifestacions arquitectòniques en el Taller 
d’Arquitectura de Ricardo Bofill i el Walden 7 i en l’arquitectura 
informal d’Ettore Sottsass o el cooperativisme, que recupera les 
comunes hippies, amb els domes de Buckminster Fuller com un 
dels casos clàssics. A l’altra banda, també fonamental per a les 
comissàries, trobem la qualitat visionària de Fourier en relació 
amb les inclinacions sexuals: hi ha qui el considera un dels pre-
cursors de Freud en la seva anàlisi exhaustiva sobre les manies, 
però, sobretot, pel fet de concedir-los el seu espai dins la societat.

En aquest apartat, també trobem el Marquès de Sade, figura 
que aglutina els conceptes de literatura, plaer i arquitectura i 
que, com en la pornografia actual, el que cerca és l’excés com 
a eina per allunyar-se d’un mateix: “Una mazmorra abovedada 
en cuyo interior se hallaba todo lo que el arte más cruel o la 
barbarie más refinada pueden inventar en cuanto a atrocidad. 
Y allí, ¡qué tranquilidad!”. Finalment, esmentar una d’aquestes 
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/ GREGORI CIVERA

Una de les propostes 
arquitectòniques de 

Claude-Nicolas Ledoux
/ CCCB

De l’exposició, també cal destacar 
les fotografies de Larry Sultan, 
els vídeos d’Ursula Biemann, les 
performances de Joan Morey o els 
dibuixos de Bernard Tschumi
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instal·lacions de gran format: el centre d’entreteniments sexu-
als que el cinètic Nicolas Schöffer va projectar als seixanta i que 
és un laboratori de plaers sexuals.

Els refugis del plaer
Amb Refugis llibertins, les comissàries volen explorar “el paper 
que juga l’arquitectura en les estratègies de seducció i la seva 
contribució al control dels comportaments i a la creació dels 
estereotips de gènere”. Se serveixen d’aquests espais concebuts 
com a refugis per al plaer, com les petites maisons de l’aris-
tocràcia francesa del XVIII, i ens introdueixen literalment en 
un gabinet de lectura de ficció llibertina amb obres de Nerciat, 
Crébillon, Servigné, Choderlos de Laclos i Sade. Fa la sensa-
ció que, mentre transites per aquest espai habitat per un món 
imaginari on els personatges se sotmeten a tots els capricis 
del desig, et converteixes en un observador clandestí que s’ha 
colat en un lloc tancat i íntim, i es dispara la fantasia. Aquesta 
escenografia s’erigeix com un simulacre d’un simulacre, ja que 
reprodueix un espai on, originalment, el personatge principal 
és la fantasia de cadascú –que, com deia Antonin Artaud, sem-
pre t’acompanya. Amb un to completament diferent, però que 
cerca un trasllat similar, hi ha representats els apartaments de 
solter que proposava la revista Playboy i, sobretot, el llit rodó 
de Hug Hefner que simula la presència del magnat americà, 
com si poca estona abans hi hagués estat ajagut fent feina.

El darrer eix temàtic s’anomena Sexografies o els espais 
públics per al sexe, on trobem la Sala XXXB, amb petits 
espais que reprodueixen les sales de visionat de pel·lícules 
mítiques del porno dels setanta, en les quals es va viure una 
progressiva assumpció legal de la pornografia. Aquí també 
caldria destacar les fotografies de Larry Sultan, els vídeos 
d’Ursula Biemann, les performances de Joan Morey o els 
dibuixos de Bernard Tschumi, que cartografien les passions 
contemporànies avui dia posant al mapa els nostres espais 
de trobada per al sexe.

Així doncs, partint d’un segle XVIII aristocràtic i trenca-
dor, havent passat pels autors llibertins, per un gabinet pen-
sat per llegir-los i per un segle XX funcional i erotitzat pel 
cinema i els media en què la pornografia es transforma en 

cultura de masses, l’exposició du les visitants a interrogar-se 
sobre el seu present. Per a Ferré i De Caters, el desig i el sexe 
han trobat el seu lloc al ciberespai i la realitat virtual, ja que 
les manies (recordem Fourier) “deixen de ser desviacions 
quan es descobreixen compartides i Internet ha estat aquest 
punt de trobada en el qual allò estrany s’ha revelat més comú 
i contagiós del que mai no haguéssim pogut creure”, diu la 
comissària catalana.

Una temporada íntima del CCCB
Aquest només és un petit tast de la munió de peces i dels pos-
sibles recorreguts que trobem a l’exposició més barroca d’una 
temporada que, segons el director de la institució, té una carac-
terística molt pròpia i és un “interès especial pels espais indi-
viduals i íntims i la vida quotidiana”. Ara bé, l’equip del museu 
també ha vetllat per continuar treballant en una línia desinhi-
bida, indecorosa i propera al món real –portes del museu enllà– 
per no abandonar el seu objectiu d’erigir-se com a observador 
atent de la contemporaneïtat i excitador del pensament.

“És una exposició densa, ben documentada, encara que 
també lúdica i juganera, perquè no es pot explicar la contempo-
raneïtat sense parlar de sexe”, va explicar el director del CCCB 
Vicenç Villatoro. I sí, hi estem d’acord: la contemporaneïtat no 
pot defugir el sexe per explicar-se, de la mateixa manera que no 
ho pot fer cap altre període històric. 1.000m2 de desig explica 
la contemporaneïtat com un sampler fragmentat, multicanal, 
copat d’anacronismes i amb un humor distant en què el desig 
esdevé espectacular.3
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Mil tres-cents seixanta metres d’alçada, vint-i-cinc habi-
tants i una ermita en honor a la Mare de Déu  de la 
Serra. Farrera és a quinze quilòmetres de Sort (Pallars 

Sobirà) i el Centre d’Art i Natura (CAN) és el seu nucli princi-
pal de dinamització cultural i artística. Aquesta residència 
pirinenca va ser idea d’en Lluís i la Cesca, un geòleg i una pin-
tora que, als anys vuitanta, van optar per instal·lar-se i criar els 
fills en un antic paller a alta muntanya. El seu objectiu inicial 
era fer convergir art i natura en un espai i, d’aleshores ençà, 
el CAN acull investigadors i artistes que pugen a inspirar-se i 
treballar en les seves obres. Des de 1998, a més, el CAN acull el 
Seminari de Traducció Poètica, subvencionat i promogut per 
l’Institut de les Lletres Catalanes. Per Farrera, hi han passat 
els poetes Enric Casassas, Carles Torner, Sònia Moll o Víctor 
Sunyol. La llista és llarga.

El Pallars Sobirà té certa fama de bruixes i d’afers criminales-
cos. La llista d’obres inspirades en la zona és llarga i va des de l’ir-
landès Colm Tóibin a Jaume Cabré, passant pel gallec Camilo José 
Cela, tots ells precedits per l’exorcista vuitcentista més famós de 
la nostra literatura: mossèn Cinto Verdaguer. Cabré va immorta-
litzar la zona amb Les veus del Pamano, en honor a un riu que 
voreja Farrera, el Pamano, i que té la particularitat de canviar de 
nom a cada poble per on passa. Sònia Moll explica que, una de 
les vegades que va anar-hi, va conèixer un periodista que inves-
tigava les dones grans del poble.

Júlia Bacardit
@JuliaBacardit

A l’hivern, el poble de Farrera és 
fred i la vida, més aviat letàrgica; 

però, a l’estiu, el Centre d’Art i Natura 
és un espai des d’on s’articula i es 

dinamitza la cultura

Jaume Cabré va immortalitzar la 
zona amb Les veus del Pamano, nom 
del riu que voreja el poble i que té la 

particularitat de canviar de nom a 
cada població per on passa

Farrera, 
oasi artístic 

al Pallars Sobirà
Al poble, hi ha el Centre d’Art i Natura, un nucli de dinamització cultural i 

artística on, des de l’any 1998, se celebra el Seminari de Traducció Poètica
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El Pallars Sobirà, segurament, és la comarca més negra de 
Catalunya, amb “àvies sàvies i dures de pelar”. “Podries anar 
a Farrera a deixar d’escriure. Aquesta és la seva màgia. L’úl-
tim cop que vaig anar-hi, vaig investigar sobre la persecució 
de bruixes al Pallars. Després, aquella investigació no ha anat 
a més”. Parla l’escriptora i poetessa Sònia Moll, que cada any 
procura passar uns dies al CAN per oblidar-se de Barcelona i 
impregnar-se de la màgia creativa que té el lloc. Segons el que 
m’explica, els sopars són la clau de l’estada a Farrera: és el lloc i 
el moment en què artistes de diferents disciplines es troben per 
compartir menjar i beure mentre intercanvien idees i comen-
ten les seves obres.

Letargia a l’hivern, dinamisme a l’estiu
Moll sent nostàlgia dels sopars que preparava el fill de la casa, 
l’Arnau, que fa mesos que ha marxat a fer de voluntari als camps 
de refugiats de Grècia. Durant la seva darrera escapada al Pallars 
Sobirà, l’escriptora va coincidir amb una escultora espluguenca 
que construïa un tòtem, amb una artista que estudiava les mol-
ses de la zona des d’una perspectiva artística i amb un tercer 
que es dedicava a entrevistar les àvies de Farrera i rodalies. A 
l’hivern, Farrera és fred i la vida, letàrgica; però, a l’estiu, el 
CAN és un espai des d’on s’articula i es dinamitza la cultura. La 
Sònia diu que sempre intenta pujar a Farrera l’última setmana 
d’agost, “per topar amb alguna tempesta”. I, generalment, li 
funciona. Una parella va embalar Santa Maria de la Serra amb 
pasta de paper blanca feta a Capellades. Moll explica que molta 
gent de la zona es va sumar a la proposta artística: empastifada 
de pasta blanca, l’ermita romànica (“estan deixant que caigui”, 
diu la Sònia) es veia des de tota la vall. L’empaperament va 
durar pocs dies, però la història de Santa Maria de la Serra ve 
de lluny. Durant la Guerra Civil Espanyola, “els republicans van 
fer un forat a l’esquena de l’ermita, que està encarada a França; 
per allà, els refugiats catalans i espanyols entraven i emigraven 
cap a l’Hexàgon republicà sense que els pogués veure ningú des 
de la banda de Tírvia, que estava sota control dels nacionals”.

En una de les seves estades a la casa, Víctor Sunyol va dedi-
car una sèrie de poemes a l’ermita i les va incloure al poemari 
Des d’ara (2005). Pel que explica Sònia Moll, el CAN no només 
aglutina artistes, també implica la gent de la zona i funciona 
com a catalitzador social i cultural. “L’anterior conseller de cul-
tura, Ferran Mascarell, va retirar la subvenció que rebia el CAN, 
però van guanyar un premi europeu i van poder seguir amb el 

projecte un any més al peu del canó”, comenta Moll. La situació 
del CAN es veu amenaçada intermitentment pel tic de les reta-
llades des de fa sis anys i la situació és particularment injusta 
perquè pot acabar amb la tradició dels seminaris poètics de 
Farrera, que són marca del CAN des que, l’any 1998, l’aleshores 
director de l’Institut de Lletres Catalanes Francesc Parcerisas 
va decidir apostar per ells.

Visitants d’arreu del món
Poetes italians, grecs, croats, hebreus, àrabs, eslovens. I cata-
lans. Tot de poetes i poetesses locals que, al llarg d’una setmana 
productiva, es tradueixen les unes a les altres, fan convergir 
les literatures locals i les converteixen en una d’universal a la 
claror i la quietud de les muntanyes, a estones immerses en 
la calor del vi i de la conversa. En paraules del poeta Jaume 
Subirana, que va formar part del seminari de traducció dels 
quebequesos Bernard Pozier i Serge Patrice Thibodeau: “En 
temps així, els seminaris de traducció de Farrera em semblen 
senzillament exemplars: la mena de política cultural amb sentit 
que hauríem de vetllar i de promoure. Una política de petites 
accions rellevants i sostingudes que fan xarxa i sumen compli-
citats”. Subirana va visitar Farrera amb el seu parent, sinòleg i 
professor Manel Ollé i, de l’estada, en va néixer el poemari Una 
finestra gebrada (Emboscall, 2004). Els seminaris de traducció 
costen poc i aporten un llibre de poesia cada any.

“Ja coneixia Farrera abans del Seminari poètic. Dels tretze 
als vint-i-tants anys havia estat anant a Tírvia (el poble de 
baix), en unes colònies que muntava l’Orfeó Lleidatà a finals 
dels seixanta, quan no hi havia altra cosa que els campaments 
de la Falange Española –als quals jo no anava–, i va ser una 
alternativa progressista i catalanista”. Trenta anys més tard, 
el novembre de 1999, el poeta Víctor Sunyol va tornar a Far-
rera: l’havien convidat a un dels primers seminaris de traduc-
ció que encara organitza l’Institut de les Lletres Catalanes. 
Sunyol va traduir part de l’obra dels poetes bretons Alan Bro-
tel i Lan Tangi i, passada l’estada, va decidir que hi tornaria 
quan volgués treballar en pau. “Hi vaig anar tornant i hi he 
escrit força coses”. A Farrera, Víctor Sunyol va gravar alguns 
versos damunt la pedra, potser en un intent que la seva poesia 
es tornés sòlida i eterna com la roca. Al seu llibre Des d’ara 
(2005), un dels quatre apartats és des de Farrera, una col·lec-
ció de poemes que inclou “Llosera, 11 fites”, onze poemes 
breus cisellats amb un punxó a la llosera, que és la paret de 
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El poeta Jaume Subirana va visitar 
la vall amb el seu parent, sinòleg i 
professor Manel Ollé i, de l’estada, 
en va néixer el poemari Una finestra 
gebrada (Emboscall, 2004)

Per a Sònia Moll, anar a Farrera és 
una iniciativa a mig camí entre la 
creació i el turisme rural menys 
turístic, un turisme de contacte 
humà i de cobertura de mòbil zero
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pedra de pissarra d’on abans s’extreien les teules per fer les 
teulades de les cases.

Per a Sònia Moll, anar a Farrera és carregar les piles d’ener-
gia i d’inspiració, una iniciativa a mig camí entre la creació i el 
turisme rural menys turístic, un turisme de contacte humà, de 
cobertura de mòbil zero o escassa i d’habitacions individuals dis-
posades per a l’estudi i la vida contemplativa. A Farrera, Víctor 
Sunyol hi va conèixer el dramaturg i traductor Jordi Casellas i, 
de la coneixença, n’han sorgit col·laboracions i nous projectes. 
Casellas i Sunyol es van aficionar tant a la zona que els dos van 
llogar el paller de Cal Jutge a Alendo, un poble a tocar de Farrera. 
Sunyol recorda les seves estades al CAN i els textos que n’han 

sortit, inclòs un epíleg d’Ad libitum del difunt i enyorat Carles 
Hac Mor: “La iniciativa em va semblar molt bona, i també el lloc 
i la gent que ho portava. Una altra cosa (i molt important) és l’en-
torn humà; estar en contacte amb creadors i investigadors de 
tota mena de disciplines i d’arreu del món de segur que influeix 
en el treball. Sempre hi ha elements de l’entorn (fets, persones, 
llocs, circumstàncies, sensacions,...) que queden a la memòria i, 
un dia o altre, reapareixen en qualsevol forma”.3

Més informació:
http://www.farreracan.cat/

Casa Ramon, 
centre on es 

desenvolupen 
algunes activitats

L’acte Poesia als Parcs, 
una de les activitats 
organitzades pel CAN
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Aquest text forma part de #RELATSREALS, una iniciativa de SOS Racisme que la ‘Directa’ acull en la seva edició de 
paper. El seu objectiu és informar i sensibilitzar a través de la difusió de casos atesos pel Servei d’Atenció i Denúncies 
de SOS Racisme Catalunya. S’utilitzen noms falsos per mantenir l’anonimat de la persona agredida, però és l’única 
dada fictícia. Tots els fets que s’hi narren són reals. Més informació a www.sosracisme.org i al twitter @SOSRacis

Penjà el davantal, es posà l’abric i 
s’acomiadà de les seves compa-
nyes. Estava esgotada. Encara no 

s’havia recuperat de les hores de son 
perdudes durant les festes de Nadal, en 
què es va dedicar a treballar incansable-
ment, nit rere nit, a la braseria per fer 
una mica de calaix.

Eren les cinc de la matinada. El seu 
amic Oriol l’esperava fumant-se una 
cigarreta a la sortida, a l’avinguda Meri-
diana, com de costum.

- Ei, Mariona, com ha anat avui?
- No ho vulguis saber. Hi havia un 
sopar d’empresa i hem anat de bòlit. 
A més, s’han deixat la meitat del men-
jar al plat i l’hem hagut de llençar… I ja 
saps com m’emprenya, això.
- Sempre passa igual. Anem cap al 
metro de Marina, oi?
A pocs metres de la boca de metro, hi 

havia un grup de cinc homes que, a pri-
mer cop d’ull, entrarien dins dels cànons 
de la normalitat inofensiva: ni excessiva-
ment forts ni excessivament alts ni vestits 
amb xupes ni amb botes ni amb el cap 
rapat. Però, quan passaven pel davant, 
un d’ells cridà, dirigint-se a la Mariona:

-“Negra de mierda!”
“Com?” Acte reflex, sense pensar 

en res més enllà que en la seva dignitat 
ferida, la Mariona es va adreçar a aquell 
home per demanar-li explicacions:

-“Què m’has dit?”
De cop i volta, l’energumen li propicià 

una empenta que la va fer caure de cul a 
terra. L’Oriol, perplex pel que acabava de 
passar, va anar a socórrer la Mariona, que 
era incapaç d’alçar-se tota sola. Abans de 
poder agafar-li la mà, el grup sencer es va 
abraonar sobre ell. El van pegar amb punys 

L’odi fet pallissa
i peus. Per tot el cos. Moltes vegades.

-“Deixeu-lo estar, auxili, que algú ens 
ajudi!” –xisclava la Mariona, mentre 
algun dels integrants intentava rete-
nir-la trepitjant-li les mans i les cames 
per evitar que s’incorporés.
Cap dels dos no sap quant va durar real-

ment aquella pel·lícula de terror. Quan els 
agressors es van donar per satisfets, van 
marxar corrent pel carrer Marina, direcció 
muntanya. L’Oriol havia perdut el conei-
xement i va quedar estampat a terra, amb 
diferents ferides al cap i a la cara que sagna-
ven a raig. La Mariona, amb el cor encongit 
però conscient que havia de reaccionar, va 
trucar a la policia i a una ambulància, que 
les va traslladar a l’Hospital del Mar.

En paraules del metge, l’Oriol havia 
patit “un traumatisme cranioencefà-
lic amb pèrdua transitòria del nivell de 
consciència, una fractura maxil·lar supe-
rior esquerra amb enfonsament de l’òr-
bita esquerra, una fractura d’ossos pro-
pis del nas i policontusions”. Arran de 
les lesions, l’Oriol va ser intervingut qui-
rúrgicament –li van fer una reconstrucció 
facial– i va rebre tractament antibiòtic, 
analgèsic, antiinflamatori i ansiolític. Va 
estar nou dies a l’hospital i 135 dies sense 
poder treballar. La Mariona no va passar 
cap nit a l’hospital, però va trigar cinc 
dies a recuperar-se de l’empenta rebuda.

Tres setmanes després, a la comissaria, 
l’Oriol va reconèixer el seu agressor, A.C.M, 
per mitjà d’unes fotografies. De la mateixa 
manera, en una roda de reconeixement 
presencial, la Mariona va reconèixer ine-
quívocament A.C.M com l’autor de l’insult 
“negra de mierda” i dels fets posteriors.

Com que es tractava clarament d’un 
delicte d’odi, l’Oriol i la Mariona van dema-
nar assessorament legal al Servei d’Aten-
ció i Denúncies de SOS Racisme (SAiD). 
L’advocat del SAiD va assumir el cas i va 
acusar A.C.M de dos delictes contra la 

integritat moral, un delicte de lesions i 
una falta de lesions. A més, va demanar al 
jutge que s’apliquessin les circumstàncies 
agreujants de racisme i abús de superiori-
tat, ja que eren cinc agressors contra dues 
víctimes, que es trobaven en clara mino-
ria. En total, l’acusació demanava set anys 
de presó i una indemnització d’uns 11.000 
euros en concepte de responsabilitat civil 
per les lesions causades.

Durant el judici, que es va celebrar el 
28 de novembre de 2016 a la Ciutat de 
la Justícia, gairebé tres anys després dels 
fets, l’Oriol i la Mariona van vacil·lar un 
segon quan exposaven el seu testimoni: 
l’agressor duia un tatuatge al braç? La 
manca de seguretat després de tant de 
temps va obrir la porta al dubte i el jutge 
va absoldre l’acusat. Ni presó ni indem-
nització ni justícia per a les víctimes. Un 
altre perpetuador de violència i odi queda 
impune. Es recorrerà la sentència.3

Cap dels dos no sap 
quan va durar realment 
aquella pel·lícula 
de terror. Quan els 
agressors es van donar 
per satisfets, van 
marxar corrent pel 
carrer Marina

Mònica López
@nuvoldestiu
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Sembla que l’onada de fred siberià no anirà pas mala-
ment als Matagalls per continuar l’efecte bola de neu, 
aquell rodar que, a mesura que avança, fa la cosa més 

gran. En el seu cas, d’orelles disposades a escoltar-los. I és 
que, fa mesos, van penjar a les xarxes la seva primera referèn-
cia de títol homònim, que distribueixen des d’un segell inde-
pendent creat per a l’ocasió: El Bon Tall Records.

Diuen les males llengües que el projecte havia de ser una 
proposta de format reduït, cuinat per la veu de Ramon Mas, 
cantant dels FP i ànima de l’editorial Males Herbes, i la guitarra 
acústica de Xavi Garcia, bateria dels Surfing Sirles i baixista de 
Joan Colomo i Zeidun. Potser per això, el disc té aquell mag-
netisme de les propostes d’autoria, en què la lletra no és cap 
floritura i la música ofereix petits viatges sonors.

A Matagalls, la veu de Mas destaca escopint veritats a cada 
cantonada, com allò de “Tinc la sensació que nosaltres no 
decidim avançar, sinó que ho fa la vida”, a l’inici de “Síndrome 

Lluny de les coses senzilles 

El cineasta Roger Corman (La caída de la casa Usher), un 
dels grans herois de la sèrie B estatunidenca, va signar El 
baron rojo en un moment en què flirtejava amb produc-

cions més ambicioses. Aquest biopic lliure confronta un famós 
pilot de guerra alemany amb l’aviador canadenc que potser el 
va abatre. Cap dels dos personatges principals no permet una 
identificació plena del públic espectador. El protagonista és 
Von Richtofen, un aristòcrata arrogant fascinat per matar, però 
alhora fidel als seus companys i defensor d’una certa ètica bèl-
lica. El canadenc Brown sembla dissenyat per seduir el públic 
nord-americà amb la seva conducta planera, però també repre-
senta una lluita sense regles.

Corman i companyia assagen una certa burla del classisme 
obvi de la vella Europa i ataquen el militarisme (i l’antisocia-
lisme) desfermat de l’imperi alemany. Però difuminen les cer-
teses de l’espectador amb aquests dos protagonistes gens exem-
plars. En el moment de la seva estrena, l’obra va destacar per 
les escenes de combat aeri. A ulls moderns, però, sembla una 
curiosa recuperació de la narrativa de la Primera Guerra Mundial 

Elegia de la guerra bona

RESSENYES

del descobridor”. És aquesta recerca, introspectiva i alhora uni-
versal, la que batega a totes les cançons del treball.

La cosa, però, va agafar una altra dimensió quan van propo-
sar a Mau Boada (Esperit!) que en fes la producció. Qui sap si 
inconscientment –o potser per una manera d’entendre la crea-
ció cultural–, allò que havia de ser un procés ràpid i íntim es va 
convertir en una festa allargada i ben poblada. El resultat és un 
col·lectiu de músics bregats en l’autèntica escena independent 
catalana i que, pel bagatge acumulat, tenen la capacitat camale-
ònica de posar-se al servei d’una fita (o fi?) comuna.

Evitant l’etiqueta fàcil com el collage insubstancial, Mata-
galls sembla haver trobat una cruïlla de camins per combinar el 
millor del folk fronterer amb el vitalisme del punk contracultural 
desenvolupant mil capes i multitud de detalls que ens sorprenen 
a cada escolta. “Les coses senzilles són còmodes i prou, les coses 
mai dites són còmodes i prou”, ens diuen a “Sento Crits”.3
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Matagalls
Segell: El Bon Tall Records
Enllaç: https://matagalls.bandcamp.com/

en temps del Vietnam. La pel·lícula comença amb una música 
que inflexiona lleugerament cap als sons del western, però els 
autors defugen la lògica del duel heroic i reformulen, de manera 
moderadament crítica, el cinema de cavallers de l’aire.

En una escena del film, Brown afirma que la guerra la llui-
taran homes, en lloc de cavallers errants. Corman i companyia 
fan seu el desencís i el fatalisme d’aquest personatge, però 
també el representen com un embrutiment. I Von Richtofen 
resulta, tot i les seves imperfeccions, una mena d’heroi envoltat 
d’arribistes, cínics i assassins amb menys escrúpols que ell. Al 
final, s’escenifica la impossibilitat del retorn als espais segurs 
i maniqueus del cinema d’aventures clàssic. S’hi detecta una 
certa nostàlgia vers el miratge d’una guerra neta i reglamentà-
ria. És com si els autors volguessin creure-hi, però fossin cons-
cients que no existeix. I opten per una desmitificació dolguda, 
duta a terme quasi a contracor.3
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Què va passar el dia que la van identificar?
El meu marit, jo i el meu fill viatjàvem per reunir-nos amb els meus 
sogres i la família a Valladolid, justament el dia de la Constitució. 
Llavors, quan baixàvem del tren, un senyor se’m va apropar i em 
va demanar la documentació. No eren policies uniformats, anaven 
de civil. Jo em vaig estranyar i vaig mirar si la demanaven a tothom; 
vaig pensar que era un control per terrorisme, però vaig veure que 
no demanaven la documentació a ningú més. El meu marit es va 
acostar; li vam preguntar per què em demanava la documentació 
a mi i el policia va dir: “Estem buscant persones com ella”.

Com vau posar la denúncia?
Llavors, nosaltres també li vam demanar la seva documentació. 
Vam posar una denúncia a la comissaria de Valladolid. El policia 
de guàrdia no la volia acceptar, però li vam dir que tornaríem amb 
un notari i, llavors, la va acceptar. Amb això, vam anar a parlar amb 
un periodista d’El norte de Castilla, que ho va publicar. No vam 
tenir por, sabíem els nostres drets i ens vam emparar en la premsa.

Aquest procés va continuar...
Sí, vam anar al defensor del poble i també vam contractar un 
advocat, que va interposar una denúncia. En un primer moment, 
va ser desestimada, però, cada vegada que ens donaven una 
negativa, nosaltres presentàvem un recurs. Vam anar passant 
per diferents tribunals fins que, l’any 2002, vam arribar al Consti-
tucional, que va tornar a desestimar la denúncia, amb l’excepció 
del vot particular d’un magistrat que hi va votar a favor. Jo vaig 
parlar amb aquell magistrat i em va explicar el que havia passat 
amb els seus companys: no havien entès el problema.

Per què creu que no s’entén el problema?
L’espanyola és una població increïblement blanca. Aquí, la 
societat no és tan cosmopolita. A San Francisco, en un barri 
com aquí Pedralbes, hi trobaràs negres, xinesos, pakistane-
sos... de tot. Hi ha gent de tot arreu. D’altra banda, encara hi 
ha molta gent que es refereix pejorativament als altres. Fa falta 
una feina educativa des de les institucions per explicar que 
això no s’ha de fer.

Vostè ha tingut molta paciència, ha lluitat judicialment 
durant disset anys i encara continua. Com ha viscut tots 

aquests anys?
Haig de dir que mai no vaig pensar que trigaria tant. L’única 
vegada que em vaig deprimir va ser quan em van comunicar la 
decisió del Tribunal Constitucional. Perquè tenia més esperança 
i més respecte pel tribunal. Això va més enllà de la dreta o l’es-
querra: el meu cas es va arxivar durant un govern socialista. A 
més, hi havia gent que trobava malament que hagués denunciat. 
Però jo he arribat fins aquí perquè és com diu Spike Lee: Do the 
right thing. No per a mi, per a la societat.

Finalment, el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg li va 
donar la raó i va dictaminar que “les característiques fí-
siques o ètniques de les persones no s’han de considerar 
indicatius de la seva possible situació legal al país”...
Sí, l’any 2009. Van dir que les identificacions per perfil ètnic 
són discriminatòries i il·legals. Ara, gairebé 25 anys després 
dels fets, Zeshan (Muhammad) també ha denunciat, com 
vaig fer jo, amb el suport de l’Open Justice Initiative i SOS 
Racisme.

Es considera una activista?
Jo no sóc activista (riu). El meu marit sí. És veritat que he viscut 
a Madrid amb Franco i sense ell, que és una escola. També amb 
els meus pares... jo vaig néixer a Nova Orleans el 1943. Però, 
quan tenia un any i mig, vam haver de marxar perquè el meu 
pare era metge i estava construint una clínica privada. Era una 
zona molt rural i ensenyaven les dones a ser llevadores. Un dia, 
el van anar a buscar a la barberia i el van colpejar tot dient-li 
que no volien negrates que ensenyessin a la gent què havia de 
fer. El meu pare va tornar a casa. La meva mare estava emba-
rassada i, llavors, van decidir buscar un lloc on marxar. Per això 
vam anar a viure a San Francisco.

La policia espanyola no li ha demanat la documentació 
pel carrer mai més?
Sí, una vegada a Barajas. No vaig dir res, vaig mostrar el meu 
passaport espanyol. No estaven aturant ningú, només ho van 
fer amb mi. No sabien que jo era espanyola. Això continua pas-
sant. L’any que ve farà 25 anys que va començar tot. Ha estat 
una experiència molt interessant i tornaria a fer-ho. Crec que 
sempre s’ha de lluitar.3

“Sóc aquí perquè és com diu 
Spike Lee: ‘Do the right thing’”

/ FREDDY DAVIES
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Va ser la primera ciutadana 
que va denunciar l’Estat es-
panyol per dur a terme iden-
tificacions per raons ètniques 
l’any 1992, després que un 
policia nacional li demanés la 
documentació al·legant que 
estaven buscant ‘persones 
com ella’. Williams, negra i 
nascuda als Estats Units però 
de nacionalitat espanyola, va 
passar per diversos estaments 
judicials fins que –disset 
anys més tard– va portar la 
seva causa davant el Tribunal 
Europeu de Drets Humans a 
Estrasburg, que li va donar 
la raó després que els tribu-
nals espanyols desestimessin 
la denúncia. Malgrat haver 
obtingut una sentència no 
vinculant que, a la pràctica, 
no obliga l’Estat a canviar els 
procediments d’identificació, 
la seva lluita ha establert un 
precedent en l’àmbit judicial 
i, avui, s’estudia a les universi-
tats de dret. També ha servit 
perquè, 25 anys després, 
Zeshan Muhammad, un ciuta-
dà català d’origen pakistanès 
amb permís de residència de 
llarga durada i veí de Santa 
Coloma de Gramenet al qual 
la policia va detenir el 2013 
amb l’argument que ‘és negre i 
punt’, agafi el relleu i denunciï 
l’Estat per segona vegada per 
un fet tan corrent i tristament 
normalitzat com les identifica-
cions per perfil racial.
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