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/ VICTOR SERRI 

Arqueologia Directa (8):
un somni fet realitat

Les primeres setmanes de publicació de la Directa van ser 
molt intenses. Feia temps que ens preparàvem per aquell 
moment, tot estava disposat, sabíem el que havíem de fer 

i també sabíem que, quan arrenqués la maquinària setmanal, 
ja no la podríem aturar si volíem donar credibilitat al projecte. 
La voràgine del ritme setmanal ens va engolir en un túnel del 
temps en què, de cop, havien passat dos mesos... i després dos 
anys... i després dos lustres. L’activitat era frenètica: reunió de 
llançament, encàrrec i redacció d’articles, fotografies, edició 
prèvia de les coordinadores de secció, correcció, maquetació, 
edició i enviament a rotativa, recollir exemplars, etiquetar-los 
i portar-los a correus i a les distribuïdores... i tornem a comen-
çar. Setmana rere setmana.

Els primers tancaments s’allargaven més de dos dies... i algu-
nes nits. Jo vivia al pis de sota de la redacció i enviava la Directa a 
imprimir a les tantes de la matinada. Després, baixava a dormir 
una estona fins que, a primera hora del matí, el Xavi –que venia 
de Girona amb els exemplars impresos– em despertava amb 
alegria i bon humor per començar el procés de distribució. Era 
emocionant sentir el timbre per poder veure la feina feta. Els 
primers viatges a correus els feia jo amb una scooter, on encintà-
vem com podíem els paquets amb les dues-centes subscripcions 
que teníem aleshores. Des de la redacció de la Gornal, anava fins 
a la petita oficina del centre de l’Hospitalet, prop d’on hi havia 
hagut La Vakería. Algunes setmanes, després d’enviar la Directa 
a imprimir, anàvem a celebrar-ho en alguna terrassa del barri 
de Santa Eulàlia. Aquelles jornades memorables de la primavera 
de 2006, brindàvem per haver pogut fer realitat el somni que 
havíem tingut el mil·lenni anterior.

Durant els primers mesos, vam tenir dificultats de tota mena 
i, per tant, vam haver de fer molts arranjaments. En una acta 
del maig, s’esmenten diversos problemes: “es fan les propostes a 
coordinació de redacció i no directament a les seccions”, “es fan 
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propostes passat el dia de llançament”, “problemes de coordi-
nació de fotografia amb seccions per manca de temps i precarie-
tat de l’estructura”, “falta temps per fer previsió de temes i això 
resta qualitat al contingut i a l’aspecte final, “també falta temps 
per treballar temes d’investigació”, “problemes de coordinació a 
correcció i entrega dels articles massa tard, cosa que fa que una 
quantitat molt gran d’articles es maquetin sense correcció prè-
via; això dificulta l’edició sobre paper” i “hi ha seccions que no 
fan una edició prèvia, sobretot actualitat”. La distribució també 
donava problemes, al Com s’ha fet del número 7, hi llegim: “Hem 
rebut molts avisos que no havia arribat el número cinc. El setma-
nari s’envia cada dimecres al migdia per mitjà de Correus. L’em-
presa no es compromet a fixar el dia de lliurament”.

D’altra banda, la Directa avançava en el propòsit d’esdevenir 
un mitjà de referència dels moviments socials. El Com s’ha fet 
del número 10 explica: “El reportatge sobre la destrucció del 
delta del Llobregat ha estat fruit d’una feina col·lectiva; coordi-
nades per la corresponsalia del Baix Llobregat, diverses entitats 
ecologistes es van reunir i van decidir el seu contingut”. El juny 
d’aquell any vam participar a l’organització del festival De la Chi-
apas rebelde a la Barcelona rebel i vam tenir assemblea general, 
“la primera ocasió després de l’arrencada del setmanari en què 
vam debatre tant aspectes tècnics com teòrics de la redacció: 
terminis d’entrega, comunicació interna, competències de les 
corresponsalies, continguts de les seccions, llibre d’estil, línia 
editorial...”. La polèmica d’aquella assemblea va ser la publica-
ció d’un article d’en Juanra sobre les forces tel·lúriques...

També vam patir la repressió. El Jesús, coordinador de redacció, 
va ser detingut en una acció al CIE de la Zona Franca mentre cobria 
la notícia des de dins i les companyes de la redacció van haver de 
suplir les seves tasques de tancament d’aquell accidentat número 
11. Els fets van inspirar un fake de la portada de la Directa que vam 
tenir penjat a la redacció durant molt de temps. Continuarà.3
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Al llarg d’una dècada, 
els Mossos d’Esquadra han 

emmagatzemat centenars de perfils 
d’ADN, recollits en el marc de 

desallotjaments o manifestacions

L’obtenció d’una mostra biològica per fer una anàlisi pericial del seu àcid desoxiribonucleic (ADN) 
amb la finalitat d’aconseguir informació genètica és una diligència d’investigació criminal empra-
da per forces i cossos de seguretat d’arreu del món. La seva finalitat és obtenir perfils identifica-
dors d’individus, que permetin l’esclariment de fets delictius passats i fins i tot futurs, mitjançant 
la seva incorporació en bases de dades. Aquesta pràctica ha generat controvèrsia en l’àmbit 
jurídic i s’ha estès com una nova eina repressiva i de control sobre els moviments socials i polítics

David Bou
@dvdbou

Un agent de l’Àrea Central 
d’Informació dels Mossos 
d’Esquadra l’any 2009 durant el 
desallotjament del centre social 
La Teixidora del Poblenou (BCN)
 / DIEGO IBARRA

Un guant, una perruca i una llauna. Aquests tres objectes 
de característiques tan diferents conflueixen en el relat 
policial construït després d’un any i mig d’investigació. 

És el 13 d’abril de 2016 i un contingent dels Mossos d’Esquadra 
esbotza la porta de l’històric centre okupat Blokes Fantasma 
de Barcelona. El Jutjat Central d’Instrucció número 3 de l’Au-
diència Nacional espanyola ha tramitat una comissió rogatòria 
internacional, cursada sota secret de sumari a petició de la fis-
calia de la ciutat alemanya d’Aachen, que desencadena l’opera-
tiu policial i culmina amb l’escorcoll de dos domicilis més i la 
detenció d’una dona. Aquesta activista anarquista té una ordre 
europea de detenció i entrega perquè la Polizei Landeskrimi-
nalamt (policia criminal) de l’Estat de Rin del Nord-Westfàlia la 
vincula a l’atracament d’una oficina bancària.

L’acció que persegueixen s’havia produït el matí del 19 de 
novembre de 2014, quan un grup de persones armades va 
entrar a la sucursal de l’entitat Pax Bank –vinculada al Vaticà– 
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de la ciutat germànica, va lligar el personal que hi treballava i va 
buidar la caixa forta abans de fugir sense ferir ningú ni causar 
danys personals. La policia alemanya relaciona aquest episodi 
amb dos atracaments anteriors, ofereix recompenses a qui 
pugui aportar pistes sobre l’autoria dels fets i difon als mitjans 
de comunicació els detalls de l’acció, que fins i tot tenen ressò 
en un programa televisiu de format reality-show, on es recons-
trueixen i es ficcionen investigacions no resoltes.

L’anàlisi de laboratori de les mostres genètiques obtingudes a 
partir dels rastres trobats en una perruca i altres peces de roba, 
que haurien estat abandonades a les immediacions del banc 
d’Aachen aquell matí de tardor, facilita perfils d’ADN a la poli-
cia. Aquestes traces són remeses a altres estats europeus perquè 
cerquin possibles convergències a les respectives bases de dades 
genètiques. Mesos després de l’acció, els Mossos irrompen a 
escena i alerten que han detectat una hipotètica coincidència 
entre un dels perfils genètics trobats a la perruca i una entrada 
–encara anònima– del seu registre. Ràpidament, ho vinculen a 
accions perpetrades per militants anarquistes i inicien la cerca.

Rere els rastres d’ADN de 
la dissidència política
Un cas investigat per la policia alemanya en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra demostra que el cos 
policial català utilitza bases de dades genètiques per identificar i perseguir activistes dels moviments socials
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Agents de la 
Brigada Mòbil i de 
la policia científica 
recullen peces de 
roba d’una mani-

festació de suport 
a Can Vies el 31 de 

maig de 2014 
/ ARXIU

L’ús d’aquest mètode per part dels 
Mossos amb la finalitat d’augmentar 
el control sobre els moviments socials 
era una pràctica incerta, que es 
corrobora amb el succés d’Aachen

Un agent ‘Astor’ dels Mossos va viatjar 
a Alemanya per prestar declaració, 
però va tornar sense fer-ho, 
recriminat pel tribunal després de no 
voler revelar la seva identitat real

>>> Ve de la pàgina anterior

Nombrosos indicis apunten que els efectius de l’Àrea Central 
d’Informació dels Mossos d’Esquadra –que adopten el sobrenom 
d’Astor per preservar la seva identitat– fa anys que aprofiten regis-
tres, mobilitzacions i protestes per recollir restes biològiques 
d’activistes, extreure’n l’ADN i emmagatzemar-lo. Aquesta tècnica 
s’utilitza habitualment a l’àrea d’investigació criminal per identifi-
car presumptes responsables de fets delictius mitjançant l’encre-
uament de mostres preses a persones detingudes o investigades.

La utilització d’aquesta metodologia per part dels Mossos 
amb la finalitat d’augmentar el control sobre els moviments 
socials era una pràctica incerta, que es corrobora amb el suc-
cés d’Aachen i la relació que estableixen entre aquests fets i una 
acció directa de caràcter polític duta a terme al barri de Sants 
de Barcelona el juny de 2009. Aquell dia, els efectius policials 
van recollir proves al lloc dels fets i van topar amb un guant, 
a partir del qual van obtenir un rastre genètic. La mostra va 
restar emmagatzemada i òrfena d’identitat durant anys, fins 
que va saltar l’alarma fruit del seu encreuament amb els perfils 
obtinguts per la policia alemanya al banc d’Aachen.

A partir d’aquell moment, la investigació policial s’accelera 
i l’àrea d’informació de la policia catalana estreny el cercle 
sobre els espais del moviment anarquista a la ciutat de Barce-
lona. Necessiten dirimir qui hi pot haver darrere la seqüència 
numèrica d’ADN trobada a l’escenari de dues accions separades 
entre si per més de cinc anys i milers de quilòmetres. Segueixen 
la pista d’una dona, però necessiten restes de la seva matèria 
orgànica per tancar la triangulació que els permeti inculpar-la. 
Segons la versió policial, un grup d’agents de paisà ho aconse-
gueix durant una nit d’estiu als carrers de Barcelona. Segueixen 
l’activista i, d’amagat, recullen una llauna de cervesa buida que 
ha abandonat al carrer. D’aquesta manera, s’asseguren que pos-
seeixen un objecte que ha estat en contacte directe amb la noia, 
tot i que la prova no és determinant perquè l’objecte també 
podria haver estat en contacte amb altres persones.

Ha passat un any de l’atracament i l’anàlisi feta als laboratoris 
ubicats al complex Egara dels Mossos conclou que les mostres 

extretes de la llauna, la perruca i el guant coincideixen. Sis mesos 
després, l’anarquista és detinguda, empresonada immediata-
ment a Soto del Real i, posteriorment, extradida a Alemanya, on 
encara resta en presó preventiva mentre se celebra el judici –en 
curs. A la banqueta dels acusats, l’acompanya una altra persona, 
també detinguda en un domicili de Barcelona el mes de juny pas-
sat. A ell, se l’inculpa basant-se en la suposada coincidència entre 
un rastre d’ADN trobat al lloc dels fets d’Aachen i una mostra de 
saliva que els Mossos haurien obtingut del bufador de l’alcoholí-
metre amb el qual el van sotmetre a un control de trànsit simulat.

Previsiblement, el judici quedarà vist per a sentència a finals 
del mes de maig i les dues anarquistes acusades poden ser con-
demnades a penes de presó elevades. Durant una de les sessions 
celebrades fins ara, un agent Astor dels Mossos va viatjar a Ale-
manya per prestar declaració, però va tornar sense haver-ho fet. 
Com que es va negar a revelar la seva identitat real davant del 
tribunal, aquest va desestimar el seu testimoni i el va fer sortir 
de la sala. El cas compta amb el precedent del procés celebrat fa 
uns mesos per l’atracament perpetrat l’any 2013 a una sucursal 
de l’Aachener Bank, que la policia relaciona amb l’acció contra 
el Pax Bank. Aleshores, una activista holandesa va ser absolta, 
malgrat la concurrència obtinguda de l’encreuament dels rastres 
d’ADN sostrets d’unes armes abandonades a l’oficina atracada 
i una mostra que se li havia pres anteriorment a Anglaterra en 
el transcurs d’una detenció sota l’acusació de la comissió d’un 
delicte menor. El tribunal va considerar que, si bé les restes 
d’ADN trobades a la sucursal representaven un indici, no eren 
una prova suficient per acreditar la seva participació en els fets. 
En tots aquests casos, es plantegen tres problemes processals: 
els objectes analitzats poden contenir ADN de diverses perso-
nes, l’ADN de la persona sospitosa pot haver arribat a l’objecte 
abans que es produïssin els fets investigats i, finalment, com es 
pot demostrar davant d’un tribunal que hi ha hagut una cadena 
de custòdia correcta dels objectes intervinguts.

Continua a la pàgina següent >>>
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Semen i secrecions 
vaginals

Suor

Sang

Cèl·lules epitelials

Saliva

Pèls i cabells

Caspa

Secrecions nasals i 
de l’orella

Orina

Excrements

Ungles

On deixem 
els rastres?
El nostre rastre biològic té una vida 
llarga i fins i tot pot ser transferit d’un 
espai a un altre i entre diferents perso-
nes, tot i que el més habitual és deixar 
traces genètiques a través del contac-
te directe amb objectes. El nostre cos 
conté ADN a l’orina, els excrements, 
la suor, la saliva, les secrecions nasals 
i de les orelles, la sang, els fluids va-
ginals i el semen, les ungles, els pèls 
i els cabells, la caspa i les cèl·lules 
epitelials, que es troben principal-
ment –però no tan sols– a l’epidermis. 
Quotidianament, les persones aban-
donem material genètic de manera 
involuntària mitjançant accions com 
eixugar-nos la cara, prendre un re-
fresc o pentinar-nos. Dipositem mos-
tres d’ADN, principalment a través 
de la saliva, la suor, les secrecions i 
les cèl·lules, amb el simple contacte 
amb mocadors, tovallons, raspalls de 
dents, eines de treball, coberteria, ci-
garrets i un llarg etcètera de peces de 
roba i materials diversos.

L’any 1988, el Regne Unit va ser el pri-
mer Estat del continent europeu que 
va condemnar una persona gràcies a 
la seva identificació per via de l’anàlisi 
d’ADN, tan sols tres anys després del 
cas pioner sentenciat als EUA. A par-
tir d’aquell moment, les institucions 
comunitàries europees van començar 
a adoptar mesures jurídiques per fa-
cilitar la creació de bases genètiques 
destinades a l’intercanvi d’informació 
entre els estats membres. En l’àmbit 
europeu, aquesta pràctica està regula-
da pel Tractat de Prüm de l’any 2005, 
que en un primer moment va ser sig-
nat per l’Estat espanyol i sis països eu-
ropeus més, com Alemanya o l’Estat 
francès. Aquest conveni internacional 
permet que els estats membres acce-
deixin als fitxers automatitzats d’anàlisi 
d’ADN, empremtes dactilars i matrícu-
les d’automòbils sota el precepte d’“in-
tensificar la cooperació policial i judi-
cial transfronterera en matèria penal”.

La coordinació dels laboratoris acre-
ditats pel Ministeri de Justícia per fer 
anàlisis d’ADN a l’Estat espanyol res-
ta en mans de la Comissió nacional 
per a l’ús forense de l’ADN, inscrita 
a l’Institut Nacional de Toxicologia i 
Ciències Forenses. Aquest organis-
me és qui controla la base de dades 
estatal –unificada l’any 2007 a partir 
dels registres de la Guàrdia Civil, el 
Cos Nacional de Policia espanyola 
(CNP), l’Ertzaintza, la Policia Foral de 
Navarra i els Mossos d’Esquadra–,  a 
la qual el Centre Nacional d’Intel·li-
gència (CNI) té accés lliure. Aquest 
fitxer s’anomena INTCF-ADNIC i em-
pra un mecanisme comparatiu ob-
tingut de l’FBI americà. Les dades 
registrades també s’intercanvien 
amb l’Europol i la Interpol, que té 
una oficina d’enllaç a Madrid, gestio-
nada pel CNP amb la col·laboració 
d’agents de la Guàrdia Civil i les poli-
cies autonòmiques esmentades.

Coordinació internacional 
de les bases de dades

Document oficial de 
recollida de mostres 
biològiques de 
persones detingudes 
o investigades pels 
Mossos d’Esquadra

Un policia busca 
restes en una pape-
rera durant la marxa 
antirepressiva del 13 
de juny de 2015
/ VICTOR SERRI
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Un cas va ser arxivat per manca de 
proves i l’advocada de les activistes 
va fer una petició a Interior perquè 
es cancel·lessin els registres de totes 
les seves dades personals

Es té constància de desallotjaments 
d’habitatges okupats per activistes 
socials en què els Mossos d’Esquadra 
s’han endut objectes personals com 
raspalls de dents i plantilles de calçat

La llei d’enjudiciament criminal (LleiCrim) –modificada 
l’any 2015– i la Llei orgànica (LO) 10/2007, reguladora de 
la base de dades policial sobre identificadors obtinguts a 

partir de l’ADN, són el marc de què s’ha dotat l’Estat espanyol 
per legislar en aquesta matèria. Tanmateix, l’ús d’aquest com-
ponent orgànic per la investigació de delictes està subjecte a la 
llei de protecció de dades de caràcter personal i ha topat amb 
múltiples obstacles, especialment pel que fa a com s’obtenen i 
com s’emmagatzemen les mostres.

Ho demostren les 35 sentències fermes que el Tribunal Suprem 
va emetre, entre els anys 2005 i 2014, per recursos interposats 
contra dictàmens en què l’ADN havia estat un element probatori 
cabdal. Des de robatoris i assassinats, passant per desaparicions 
com la de Marta del Castillo, fins a arribar a accions de l’anome-
nada kale borroka, la jurisprudència de l’alt tribunal espanyol s’ha 
anat modificant constantment a partir de desenes de casos, motiu 
pel qual es fa difícil precisar els límits legals d’aquesta pràctica.

El Tribunal Suprem estableix, en una sentència de l’any 2014, 
que no es pot procedir a l’extracció de mostres biològiques a les 
persones detingudes de manera sistemàtica ni a convertir aquesta 
pràctica en un procediment policial rutinari amb l’únic objectiu 
de formar una base de dades policial. Cal tenir en compte que 
l’àcid desoxiribonucleic (ADN) no només identifica, sinó que 
també pot definir l’individu i proporcionar informació que entra-
ria en col·lisió directa amb la salvaguarda del dret a la intimitat 
recollit a l’article 18 de la Constitució espanyola. Principalment 
per aquest motiu, la LO 10/2007 estipula que només podran ser 
inscrits aquells perfils genètics no codificants que revelin exclusi-
vament la identitat i el sexe del subjecte, però en cap cas els que 
permetin esbrinar altres dades o característiques com, per exem-
ple, la possibilitat de la persona de contraure algunes malalties.

David Bou
@dvdbou

El laberint jurídic en l’obtenció 
i el registre de mostres genètiques
Les sentències europees i dels tribunals Constitucional i Suprem, sumades a les lleis promulgades en matèria d’ADN, 
conformen un corpus legal a voltes contradictori i subjecte a la interpretació policial i de la judicatura 

Tots els mecanismes de control necessiten un camp de proves 
per testar la seva efectivitat. Durant els darrers anys, l’Estat 
espanyol ha utilitzat el País Basc com a laboratori repressiu, 
també en l’ús de la tècnica de l’ADN. A principis de 2000, l’Ert-
zaintza va començar a fer servir les proves genètiques per per-
seguir actes de kale borroka i inculpar desenes de joves en pro-
cessos judicials, que han fet que algunes d’aquestes persones 
hagin complert llargues condemnes de presó. Durant aquella 
dècada, les advocades, les familiars i les víctimes van poder 
documentar nombrosos episodis de persecució del jovent dels 
entorns de l’esquerra abertzale amb la finalitat d’obtenir mos-
tres biològiques. La policia actuava tant als ambients de nit –per 
obtenir rastres gràcies a la sostracció de gots i cigarretes– com 
fent falsos controls d’alcoholèmia o suposats registres rutinaris 
i domiciliaris per comissar tot tipus d’efectes personals.

El cas d’Orkatz Gallastegi va ser paradigmàtic perquè, després 
d’una dècada de periple judicial, va aconseguir arribar fins als 
tribunals Suprem i Constitucional. Aquest darrer va acabar dene-
gant el darrer recurs –d’empara– de Gallastegui, ja que va consi-
derar que no calia tenir el consentiment ni cap ordre judicial per 
poder obtenir la mostra de saliva que el va portar a ser condem-
nat. La policia autònoma basca va obtenir el seu ADN a partir 
d’una escopinada que va llençar al terra de la cel·la de la comis-
saria. Posteriorment, el van creuar amb vestigis biològics trobats 
al lloc dels fets i van inculpar el jove, que va ser condemnat a 
presó juntament amb dues persones més, una identificada per 
la mateixa via i l’altra gràcies al rastre obtingut d’una cigarreta.

Raspalls de dents i plantilles 
Fa una dècada que els Mossos d’Esquadra podrien haver 
començat a aplicar aquest tipus de tècniques amb la mateixa 
finalitat. L’estiu de 2009, la lletrada Laia Serra va prestar assis-
tència a una detenció pels presumptes delictes de danys, resis-
tència i desordres en una comissaria de la policia catalana. Una 
persona havia estat detinguda i una segona que es va acostar a 
les dependències policials per interessar-se per l’estat de la pri-
mera també va acabar detinguda, inculpada pels mateixos fets. 
Els Mossos van esperar que l’advocada atengués les detingudes 
per prendre’ls mostres biològiques sense la seva presència, tot 
i que ella encara es trobava a la comissaria.

“Va ser del tot injustificat perquè cap dels delictes que se’ls 
imputaven no eren greus i perquè, a l’atestat dels fets, no hi cons-
tava la recollida de cap vestigi que permetés comparar aquella 
mostra”, afirma Serra. A més, recorda que la primera detinguda 
va accedir a la recollida d’ADN mitjançant un frotis bucal tot i 
que no va ser informada degudament pels agents, però que, en 
el segon cas, se li va fer l’extracció en contra de la seva voluntat, 
motiu pel qual s’hauria d’haver requerit una ordre judicial. Poc 
temps després, el cas va ser arxivat per manca de proves i l’advo-
cada de les activistes va fer una petició al Departament d’Interior 
perquè es cancel·lessin els registres de totes les seves dades per-
sonals, fotos, empremtes i mostres d’ADN i perquè advertissin la 
resta de forces i cossos de seguretat –que podrien haver accedit a 
les dades– sobre la seva invalidesa. Laia Serra considera que “el 
fet que aquella mostra no es pogués confrontar amb cap altre 
vestigi va generar el dubte de si podia servir per engreixar les 
bases de dades policials d’ADN amb perfils d’activistes”.

Els darrers anys, es té constància de desallotjaments d’habitat-
ges okupats per activistes socials en què els Mossos d’Esquadra 
s’han endut objectes personals com raspalls de dents i plantilles 
de calçat. També s’ha pogut observar i documentar gràficament 
–en alguns casos– com agents de la unitat 700 de la Brigada Mòbil 
d’antidisturbis i de l’Àrea Central d’Informació han procedit, al 
final d’algunes protestes, a recollir peces de roba abandonades 
per manifestants. Aquest tipus d’actuació es va poder presenciar 
durant la marxa final de l’Efecte Can Vies el 31 de maig de 2014 al 
centre de Barcelona, al final de la celebració de l’1 de Maig de 2015 
a la cruïlla de l’avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia i en una 
manifestació antirepressiva celebrada entre els barris barcelonins 
de Sants i Gràcia el 13 de juny del mateix any. Probablement, no 
va ser la primera vegada ni tampoc serà l’última.3

>>> Ve de la pàgina anterior



ESTIRANT DEL FIL  7Directa 427 22 de març de 2017

La unitat 700 de la 
Brigada Mòbil és 
l’encarregada de 
recollir material 
provatori contra les 
manifestants
/ VICTOR SERRI

Els agents d’Informa-
ció recullen gots o 

llaunes de cervesa per 
extreure’n mostres 

genètiques
/ VICTOR SERRI

El laberint jurídic en l’obtenció 
i el registre de mostres genètiques
Les sentències europees i dels tribunals Constitucional i Suprem, sumades a les lleis promulgades en matèria d’ADN, 
conformen un corpus legal a voltes contradictori i subjecte a la interpretació policial i de la judicatura 

El mètode policial estàndard per 
prendre mostres d’ADN és l’anomenat 
frotis bucal amb turundes, que 
permet obtenir un nombre de 
cèl·lules suficients mitjançant la saliva

Una ordre signada per Joan Saura 
(ICV) durant l’octubre de 2007 
autoritzava la creació del fitxer 
de dades de caràcter personal 
anomenat SIP IDENTICRIM

A l’hora de prendre mostres d’ADN, el mètode policial estàn-
dard i més habitual és l’anomenat frotis bucal amb turundes, 
que permet obtenir mitjançant la saliva un nombre de cèl·lules 
suficients per procedir a la identificació. És en aquest punt on 
diferents sentències del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitu-
cional estan sentant jurisprudència i refermant la doctrina que 
no és necessari que el consentiment per sotmetre’s a la prova 
s’hagi de fer davant d’una persona lletrada –sempre que es res-
pectin els principis de proporcionalitat i racionabilitat– ni tam-
poc que existeixi una autorització judicial expressa. Tanmateix, 
en cas que la persona afectada no presti el seu consentiment, 
es pot procedir a l’execució forçosa de la presa de la mostra 
mitjançant autorització judicial. Aquest extrem s’ha incorporat 
a l’article 520 de la darrera reforma de la LleiCrim. 

La LO 10/2007 exigeix que aquest mecanisme identificatiu 
s’utilitzi només quan es tracta de determinats delictes greus i 
fixa uns períodes de cancel·lació dels registres a les bases de 
dades genètiques, que varien depenent del tipus de delicte, del 
seu temps de prescripció i de la resolució judicial que posi fi al 
procediment penal. Un dels articles determina que els ADN que 
no estiguin associats a cap identitat romandran inscrits sempre 
que es mantingui aquest anonimat. El 4 de desembre de 2008, 
el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va emetre una 
sentència pel cas S. & Michael Marper contra el Regne Unit, en 
què reprovava la conservació indefinida de mostres biològiques 
i perfils d’ADN de dues persones no condemnades amb la finali-
tat d’identificar l’autoria de futurs fets delictius.

La complexitat jurídica en aquesta matèria és tan gran que, 
el mes d’octubre de 2014, la sala segona del Tribunal Suprem va 
haver de celebrar un ple no jurisdiccional, en què es va mostrar 
favorable a la necessitat d’assistència lletrada per la pràctica de 

la prova d’ADN i, alhora, va avalar la validesa del contrast de 
mostres entre la causa objecte d’enjudiciament i els registres 
de la base de dades policials procedents d’altres casos. Tanma-
teix, aquests acords no són vinculants i tenen un valor orien-
tatiu per les membres de la judicatura, que els poden tenir en 
compte o no en el marc d’una deliberació. Va quedar clar pocs 
dies després de la cita dels magistrats del Suprem, quan, en el 
marc d’un nou dictamen sobre la matèria en relació amb un 
cas recorregut a l’alt tribunal, alguns magistrats van criticar i 
qüestionar els consensos als quals s’havia arribat poc abans.

Legalment, és indispensable l’existència d’indicis que apun-
tin a la participació d’una determinada persona en la comissió 
d’un delicte greu perquè, en el marc de la investigació per resol-
dre-la, s’analitzin els vestigis i siguin confrontats amb el perfil 
genètic de la sospitosa. Per tant, la presa i l’emmagatzematge 
de mostres biològiques de manera generalitzada, fins i tot en el 
cas de persones detingudes acusades de delictes greus que no 
requereixin aquest tipus de prova pel desenvolupament de la 
investigació, és totalment discutible.

Una ordre signada per Joan Saura (ICV) l’octubre de 2007, 
quan comandava el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, autoritzava la creació del fitxer de dades de caràc-
ter personal anomenat Sistema d’informació de la policia de la 
Generalitat de perfils genètics de mostres biològiques relaciona-
des amb la investigació criminal (SIP IDENTICRIM). Això va per-
metre que els Mossos creessin la seva pròpia base de dades, ges-
tionada per la Direcció General de la Policia catalana. Tot aquest 
atzucac jurídic ens aboca a una pregunta: els Mossos d’Esquadra 
utilitzen aquesta eina d’identificació respectant les difuses línies 
vermelles que marca la llei? De moment, la resposta només la 
tenen els seus comandaments i responsables polítics.3
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Les allaus a Catalunya,
un risc evitable

Diverses expertes analitzen el risc d’aquest fenomen natural al nostre país. A diferència de les zones 
inundables, no existeix una normativa clara sobre la construcció d’infraestructures i edificacions a les 

valls pirinenques on, localment, hi ha probabilitats elevades que es desencadeni una allau

Als Pirineus catalans, el recull 
de dades històriques de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC) documenta prop d’un centenar 

de morts des dels inicis del segle XIX

El risc d’allau implica un perill que, 
sovint, no es pot evitar i una exposició 

al perill. Aquesta exposició és la que 
ha de bregar amb la planificació 
territorial i amb la gestió del risc

Maria Ortuño i Pere Roig
@La_Directa

Arriba el final de l’hivern. Els Pirineus encara tenen una bona 
catifa de neu a la part més alta. Blanca i enlluernadora que 
apreciem quan ens mirem un paisatge de muntanya des de 

la distància i que gaudim en la proximitat, en trepitjar-la. La mateixa 
neu que, de tant en tant, baixa amb rapidesa per un vessant i dóna 
lloc a una allau que, de vegades, s’emporta vides humanes, fereix 
persones o provoca la pèrdua d’habitatges i llocs de treball.

Des dels anys 90, el nombre anual de víctimes mortals causades 
per allaus de neu als Pirineus ha oscil·lat entre tres i tretze, segons 
dades recollides per l’Associació per al coneixement de la neu i les 
allaus (ACNA). En territori català, la xifra és més baixa, entre una 
i quatre pèrdues humanes cada any. Principalment, es tracta de 
persones que practiquen l’alpinisme o l’esquí de muntanya. Les 
pèrdues humanes, però, es poden disparar quan, ocasionalment, 
es produeix una allau de dimensions més grans i que afecta zones 
poblades, fet que dóna lloc a una catàstrofe natural. Als Pirineus 
catalans, el recull de dades històriques de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (ICGC) documenta prop d’un centenar de 
morts des dels inicis del segle XIX. Destaca, per exemple, l’allau 
que va provocar 57 víctimes l’any 1855 a la Val d’Aran (al municipi 
de Canejan). A Andorra, l’evacuació de 322 persones dues hores 
abans que baixés l’allau d’Arinsal, ara fa 21 anys, encara és recor-
dada amb angoixa pel veïnat que va sobreviure. És llavors quan 
ens preguntem si aquesta exposició al perill era evitable.

El doctor Joan Manuel Vilaplana (grup Risknat de la Univer-
sitat de Barcelona) considera que esdeveniments com el que ha 
ocorregut recentment a Farindola, a la regió italiana dels Abru-
ços, amb 29 morts i la destrucció de l’hotel Rigopiano, no ens 
han de passar desapercebuts, sinó que ens han de servir per 
reflexionar si estem preparats per conviure amb el risc d’allaus 
a Catalunya. Vilaplana va ser una de les persones involucrades 
en el foment dels estudis de les allaus a Catalunya, iniciats fa tres 
dècades i impulsats pel llavors Servei Geològic de Catalunya (ara 
ICGC) en col·laboració amb la UB. Segons la seva experiència, 
és indispensable que el planejament urbanístic consideri les 
zones afectades per tots els fenòmens naturals que generen risc. 
“Tenim coneixement científic solvent, tenim cartografies temà-
tiques adequades i tenim eines per regular l’ordenació del terri-
tori, com la llei d’urbanisme de 2006. Aquesta llei, però, no és 
suficient ja que no regula tots els riscos naturals, com les allaus 
i les caigudes de roques. Es necessita una normativa que deter-
mini què i on es pot construir en funció de la perillositat”.

Manca d’una normativa ‘ferma’
El risc d’allau implica un perill que, sovint, no es pot evitar i 
una exposició al perill. Aquesta exposició és la que ha de bregar 
amb la planificació territorial i amb la gestió del risc, àmbits 
dels quals les administracions són les primeres responsables.

El Reglament de la Llei d’Urbanisme a Catalunya (RLLU, 
2006, revisat el 2010) contempla alguns aspectes relacionats 
amb la prohibició de l’edificació en zones on hi ha riscos natu-
rals, tot i que sempre d’acord amb la normativa sectorial apli-
cable. És a dir, deixa oberta la possibilitat que, si no hi ha una 
normativa, l’edificació en zones de perill es pugui dur a terme 
i, per tant, es pugui generar una situació de risc. El RLLU també 
especifica que la determinació dels riscos naturals i geològics 
ha de tenir en compte la informació geogràfica oficial de l’ICGC.

“Després de dècades de recerca en coneixement del terri-
tori i de cartografia de detall, estem en un moment en què és 
molt poc probable que una allau es produeixi en un lloc on 
no s’esperava. La qüestió és saber quan, en quin moment es 
pot produir i amb quines dimensions i característiques parti-
culars es produirà en cada cas”. Aquesta és l’opinió de la doc-
tora Glòria Furdada (grup Risknat), que durant uns anys va ser 
la geòloga assessora dels Plans de Prevenció de Risc d’Allaus a 
Andorra. Furdada ens explica que, des dels anys 80, el conei-
xement científic en la matèria ha millorat molt. L’ICGC, amb 
informació meteorològica i sobre la quantitat i la qualitat de la 
neu a les muntanyes, elabora el Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) 
diàriament. També disposa del Mapa de Zones d’Allaus, que 
cobreix tota l’àrea pirinenca susceptible.

Aquests plànols mostren que un 36% de les àrees munta-
nyoses dels Pirineus catalans estan exposades al perill d’allaus, 
amb el focus posat a nou comarques: Val d’Aran, Pallars Sobirà 
i Jussà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Berguedà 
i Solsonès. Són bases de dades que es nodreixen de l’observa-
ció del medi i la recerca sobre els fenòmens, però també de la 
consulta de dades històriques i de les enquestes a la població, 
especialment a la gent que viu a la muntanya i de la muntanya. 
Es disposa, també, de la Base de Dades d’Allaus de Catalunya 
(BDAC). Aquestes dades s’han d’utilitzar a l’hora de plantejar la 
planificació territorial i els plans urbanístics. En canvi, encara 
no hi ha un mapa de zonificació oficial, com el que existeix per 
a les zones inundables, que digui què es pot construir i què no 
tenint en compte les allaus.

Des de 2004, l’ICGC treballa en l’elaboració del Pla estratègic 
per a la reducció del risc d’allaus, que es coneix com a Zonificació 
del Terreny Segons la Perillositat per Allaus (ZTSPA). Pere Buxó, 
responsable de Prevenció de Risc Geològic de l’ICGC comenta: 
“La nostra idea és transmetre les conclusions d’aquests estudis 
a nivell municipal i que siguin coneguts i acceptats pels munici-
pis i la gent afectada. Cal que es generi normativa des de l’acció 
municipal, ja sigui a través de l’urbanisme o de les ordenances 
municipals de llicències d’obra, plans d’autoprotecció, etc.”.

El 2008, l’informe RISKCAT (elaborat pel grup Risknat de 
la UB per encàrrec de la Generalitat i consultable al web) aler-
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L’evacuació ràpida de 
la zona va evitar una 
gran tragèdia a la vall 
andorrana d’Arinsal 
l’any 1996 

Adaptació de 
la cartografia cedida 

pel CENMA 
/ PERE ROIG

tava sobre el fet que, sense una zonificació reglamentària de 
la perillositat a Catalunya, la pressió urbanística pot arribar a 
ocupar zones on el risc d’allau és elevat. “Sense una llei vincu-
lant, com la que existeix a Suïssa o a França pels allaus”, explica 
Vilaplana, “la gestió adequada del risc dels fenòmens geològics 
no es pot completar”. Per a ell, s’ha d’actuar de manera pre-
ventiva i des de les institucions: “Les nostres administracions 
i els nostres càrrecs electes han de tenir clar que les polítiques 
preventives són indispensables per mitigar el risc. I, per això, 
cal prendre decisions fermes i valentes”.

Per saber més sobre aquesta qüestió, hem parlat amb Pere 
Oller, director de GeoNeuRisk, una empresa consultora espe-
cialitzada en geologia i nivologia. Oller va treballar durant més 
de dues dècades en la cartografia de riscos geològics a l’ICGC 
i  ens explica que, per a ell, és prioritari completar la cartogra-
fia i que aquesta estigui vinculada a una norma: “Si un ajunta-
ment o el mateix govern, que és qui ha de donar el permís de 
construcció, demana una assessoria sobre aquests riscos, tant 
l’ICGC com una empresa especialitzada poden fer un estudi i 
qualificar la perillositat. Però, a Catalunya, no existeix un criteri 
oficial per dir si una zona està més o menys exposada”. Segons 
la seva opinió, cal implementar una normativa estricta com la 
que tenen a Andorra, que Oller considera “molt més avançada” 
que la de Catalunya en la preparació davant el perill d’allaus.

A Andorra, on una de les fonts d’ingressos principals és el 
turisme de la neu, els Plans de Prevenció de Riscos d’Allaus 
Previsibles (PPRA) van ser aprovats l’any passat amb l’objectiu 
de definir les zones exposades. Marc Pons, doctor en nivocli-

>>> Continua a la pàgina següent
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A Canejan, municipi 
de la Val d’Aran, 
hi van morir 57 

persones per una 
allau l’any 1855

/ PÈRE IGOR   

Es poden prendre mesures de 
protecció físiques, com la construcció 
de dics o viseres, o preventives, com 
generar petites allaus que evitin la 
formació d’una allau més gran

A Andorra, la reforestació i la 
protecció dels boscos, mesures 
que es consideren estratègiques 
per disminuir el perill d’allaus, es 
fan des dels ajuntaments
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matologia i responsable dels riscos naturals del Centre d’Estu-
dis de Neu i Muntanya d’Andorra (CENMA), explica: “Aquesta 
zonificació és la que determina quines àrees es poden declarar 
edificables i quines no”. Per a ell, el principal repte per evitar 
que es repeteixin esdeveniments com el d’Arinsal és incidir en 
la manca de consciència: “Potser perquè la memòria és curta 
o perquè, sovint, els interessos econòmics passen per davant 
d’altres paràmetres”. Per això, continua Pons, “s’ha de seguir 
incidint en la necessitat d’un marc legal ben desenvolupat i res-
trictiu com a via per garantir al 100% que tot projecte urbanístic 
i d’infraestructures en zones de risc s’abordi de la manera més 
objectiva i acurada possible”.

Transferència de la informació
Disposem de molta informació sobre el perill d’allaus. Però, 
aquesta informació arriba on ha d’arribar? I, si hi arriba, es 
té en compte? Molts centres excursionistes formen les per-
sones que en són membres perquè l’accés a la muntanya es 
faci coneixent el risc que comporten les allaus, sabent com 
evitar-lo i sabent com actuar en cas de viure’n una. Però la 
informació que és impartida a excursionistes o professionals 
de la muntanya és de consum individual. En alguns casos, les 
allaus poden arribar a baixar fins al fons de la vall, zones on, 
als Pirineus catalans, hi ha molts pobles i infraestructures. 
Quan se sap l’indret on es pot produir una allau, un aspecte 
fonamental és la gestió del risc. Segons explica la doctora 
Furdada, aquesta gestió implica l’ordenació del territori i 
l’aplicació de mesures de mitigació, més la gestió de l’emer-
gència. Al fons de la vall, “sovint no es té la percepció d’estar 
exposat al perill d’allaus”, alerta Pere Oller. Per a ell, “s’ha 
de posar més energia perquè el coneixement sobre el risc 
geològic sigui col·lectiu. Si només el tenen les institucions 
o es queda en l’àmbit de l’alpinisme, la gent no li dóna la 
importància que té. És fonamental que la gent conegui com 
funciona el medi i què pot arribar a passar”. Per a Oller, si 
la gent no està conscienciada, pots tenir una normativa molt 
estricta, però no tens cap garantia que es respecti. Pel que fa 
a la gestió de l’emergència, l’any 2010, es va aprovar el Pla 
especial d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT), 
que determina que 38 municipis catalans estan obligats a 
tenir un pla d’actuació municipal.

Els plans de mitigació
Si les allaus baixaven periòdicament per les mateixes canals, 
el coneixement de les zones amb perill també passava de 
generació a generació. Quan les terres eren venudes, aquest 
coneixement es perdia i les edificacions es construïen sense 
un criteri que permetés garantir la seguretat del lloc. “Als 
nostres territoris, tenim moltes edificacions i altres elements 
vulnerables situats a zones exposades als riscos naturals. 
En moltes d’aquestes àrees, l’urbanisme ja està consolidat 
des d’abans que la legislació considerés els riscos naturals”, 
ens explica Joan Manuel Vilaplana. “A Catalunya, el 15% del 
sòl urbanitzat està en zones inundables. Ara mateix, no hi 
ha cap pla de mitigació del risc en aquestes àrees”. En el 
cas de les allaus, en aquestes edificacions ja exposades, és 
essencial tenir un pla d’emergència o bé la construcció de 

>>> Ve de la pàgina anterior

proteccions, segons el cas. Es poden prendre mesures de 
protecció físiques, com la costrucció de dics o viseres, o pre-
ventives, com la instal·lació de dispositius per generar peti-
tes allaus que evitin la formació d’una allau més gran mitjan-
çant explosions controlades. Aquesta mesura, ens comenta 
Glòria Furdada, pot ser problemàtica perquè, en casos molt 
extraordinaris, podria arribar a desencadenar una gran 
allau. “Altres mesures de tipus ambiental, com els boscos 
de protecció, es podrien integrar als plans de defensa si les 
institucions, a Catalunya, valoressin més el seu potencial”, 
ens explica Pere Oller. A Andorra, la reforestació i la protec-
ció dels boscos, mesures que es consideren estratègiques 
per disminuir el perill d’allaus, es fan des dels ajuntaments, 
segons explica Marc Pons, i s’han valorat com unes mesures 
molt efectives.

Quan el període de retorn d’un fenomen –com les allaus de 
grans dimensions– és més llarg que una legislatura, emprendre 
mesures per prevenir possibles esdeveniments futurs pot ser 
molt impopular. Això passa sovint quan no es poden veure els 
fruits reals de les grans inversions necessàries per reubicar ins-
tal·lacions exposades o per construir mesures protectores. Tot 
i que la millor manera d’evitar el risc i, a la llarga, la menys cos-
tosa, opina Furdada, és no construir a les zones exposades.3
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La tragèdia de Rigopiano
Dos mesos després de l’allau que va deixar 29 persones sense vida a l’interior d’un hotel del municipi 
de Farindola, a la regió italiana dels Abruços, la responsabilitat de l’accident s’investiga als jutjats

Si ets conscient d’un perill, és una irresponsabilitat expo-
sar la teva vida i la dels altres a aquest perill. Una idea tan 
bàsica i de sentit comú deixa de tenir rellevància quan 

altres interessos més atractius, com el desenvolupament turís-
tic, l’expansió hotelera i l’especulació immobiliària, apareixen 
pel camí. El 18 de febrer de 2017, a Farindola (els Abruços, Itàlia), 
es va produir una allau que va provocar la mort de 29 persones 
i va arrasar l’hotel Rigopiano. L’any 1992, l’autoritat comarcal 
dels Abruços disposava d’un mapa geomorfològic, ratificat l’any 
2007, on es podia identificar que  l’hotel estava construït sobre 
una colada de sediments detrítics, és a dir, una zona per la que 
anteriorment havien baixat avingudes torrencials, trajecte apro-
fitat en temporades hivernals pel descens de les allaus de neu en 
aquest indret. A més, el catàleg d’allaus públic mostra un regis-
tre d’una allau ocorreguda l’any 1936 en aquest mateix punt.

Aquesta informació ha estat recopilada per formular una 
petició per a l’obertura d’una investigació, a la qual ha tingut 
accés la Directa, presentada pel Fòrum italià del moviment per 
l’aigua (Fòrum H2O) davant la Fiscalia de la República, amb seu 
a la ciutat de Pescara. Tot i que la regió comptava amb dues 
cartografies que reflectien els perills geològics, la cartografia 
oficial del perill d’allaus encara no s’havia completat. Tanma-
teix, l’entitat demana que s’investigui si la gestió dels boscos 
que envoltaven l’hotel va ser correcta, ja que s’observen zones 
sense manteniment, tot i que es tracta d’un important element 
natural de protecció regulat per llei. En una segona petició, 
també volen aclarir si l’hotel, construït als anys 70, tenia permís 
per fer la reestructuració que va fer l’any 2007.

El Fòrum H2O, creat per diverses associacions ambientalistes, 
particulars i sindicats, treballa per la defensa de la gestió pública 
i participativa de l’aigua i té una repercussió important als mit-
jans italians. Augusto de Sanctis, responsable del Fòrum H2O 
dins la campanya per aclarir les responsabilitats sobre la tragèdia 
de Rigopiano, ens comenta que els tribunals ja han començat les 
investigacions i que, a banda d’aquestes dues peticions, des del 
Fòrum estan treballant per presentar-ne una altra perquè s’in-
vestiguin presumptes irregularitats en la gestió de l’emergència. 
Irregularitats que tenen a veure amb la manca d’evacuació i la 
falta de neteja de les vies ocupades per la neu, entre altres coses. 
Ara, la preocupació es fa extensible a altres edificacions de les 
rodalies que també es podrien trobar en zona de risc.

Sentència d’Arinsal, poc publicitada
La catàstrofe de l’hotel Rigopiano passa 21 anys després que, 
a Andorra, es produís l’allau d’Arinsal, cinc vegades més gran. 
El 8 de febrer de 1996, arran d’un episodi d’excepcionalitat cli-
màtica que va donar lloc a una gran acumulació de neu a la 
cara sud del Pic de les Fonts, una allau que va mobilitzar més 
de 500.000 tones de neu va baixar pel torrent de les Fonts i 

M. O. i P. R.
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va arrasar tot el que va trobar al seu pas. “Tot just havien pas-
sat dues hores des de l’evacuació completa de les 322 persones 
que estaven als hotels de la zona afectada; per això no es van 
produir víctimes. Gràcies a la baixada d’una primera allau pel 
torrent de Percanela, que va servir d’últim avís, es va accelerar 
la gestió de l’emergència”, comenta Marc Pons, responsable de 
la Unitat de Medi Físic del Centre d’Estudis de Neu i Muntanya 
d’Andorra (CENMA) i comissari de l’exposició commemorativa 
dels vint anys de l’allau d’Arinsal. “L’allau va baixar a uns 300 
km/h. El seu estudi posterior ha estat un exemple de llibre, 
també a escala internacional”, considera. La violència amb què 
va baixar l’allau va deixar imatges impactants que van donar la 
volta al món: vehicles completament aixafats i objectes que van 
sortir disparats pel sostre i per les finestres de les habitacions 
de l’hotel situat a la zona de més impacte. Va ser menys difosa 
als mitjans, però, la sentència d’un tribunal d’Andorra de l’any 
2000, dictada arran de la denúncia de cinc propietaris dels 
pisos afectats. La decisió judicial obligava el govern d’Andorra 
a indemnitzar cada afectat amb un milió de pessetes per danys 
morals, ja que considerava que l’administració, coneixent l’ex-
posició al perill d’allaus de la zona hotelera, no havia fet prou 
per informar la població potencialment afectada. Les circums-
tàncies que van evitar la tragèdia, les crítiques a la gestió i la 
repercussió del fet s’han recordat al documental L’Allau d’Arin-
sal, dirigit per Anna Pifarré, Ignasi Llobet i Eva Pons, i que es 
pot veure al web d’Andorra-Difusió.

Marc Pons ens explica que les allaus que van tenir lloc a 
Arinsal van respondre a un episodi excepcional des del punt 
de vista climàtic. El mateix mes de febrer de 1996, una altra 
allau va baixar a Setcases (Ripollès) i va afectar l’Hostal Pas-
tuira. Aquestes situacions de risc excepcional per grans allaus 
de neu, com la que va tenir lloc la temporada 1995-96 al vessant 
sud dels Pirineus, tenen un període de retorn situat en una for-
quilla d’entre 10 i 60 anys, segons l’informe RISKCAT.3

50.000 tones
2,5m de gruix de neu

29 víctimes mortals
11 supervivents

Allau de Rigopiano
18 de febrer de 2017
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Els efectes de l’allau a 
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han estat altament 
destructius
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Els teu pare i la teva mare van patir, van resistir i van 
sobreviure al nazisme. Què t’ha ensenyat la seva ex-
periència?

La família va ser exterminada, no als camps de concentració, sinó 
a trets. Quan els nazis van arribar a Lituània, disparaven contra 
la gent. Van trigar a construir els camps. Si bé és cert que hi havia 
famílies que educaven els seus fills en l’odi, els meus pares no em 
van inculcar odi contra els alemanys; sempre em van dir que s’ha-
via de distingir entre els nazis i el poble. La seva mirada estava 
influenciada per la cultura comunista: el pare militava al Partit 
Comunista i la mare era del grup marxista Socialistes Revoluci-
onaris. Tots dos em van infondre l’actitud de resistència; em van 
ensenyar que, quan hi ha un opressor, hi ha un oprimit i sempre 
s’ha de resistir amb els oprimits, encara que a tu no t’oprimeixin.

Durant l’ocupació nazi, van viure mostres de solidaritat?
El meu pare s’encarregava d’introduir armes de la resistència 
lituana a l’interior del gueto de Vílnius. Quan sortia a treballar 
fora del gueto, l’acollia una dona lituana gran que no tenia fills. 
Ni tan sols estava polititzada, però va entendre que era una 
qüestió humanista, de respecte a l’ésser humà. Va haver-hi gent 
així, però cal dir que molta altra va col·laborar amb els nazis.

Hi havia qui resistia amb la gent oprimida, qui col·labo-
rava amb l’extermini amb convenciment i qui hagués vol-
gut resistir però tenia por?
Sí, però n’hi va haver molts que tenien una fe infrangible en el 
Suprem i van deixar que el destí decidís per ells... Creien que 
Déu era qui havia de decidir si havien de sobreviure o morir i 
que prendre el camí en lliure albir era ser arrogant davant la 
voluntat divina...

El teu pare era poeta i, mentre estava al gueto de Vílnius, 
va escriure cançons per cohesionar la gent que estava 
assetjada. També ha contribuït a preservar testimonis i 
memòria?
Les seves poesies es van convertir en cançons i, dins el gueto, 
també va escriure una obra de teatre sobre un dels combatents 
de la resistència jueva. Quan es va acabar la guerra, quan van 
alliberar Vílnius, va escriure un llibre sobre els que vivien als 
edificis i on havien estat deportats. Es tracta d’un treball que 
utilitzen, encara avui, a la municipalitat. Va tenir la lucidesa de 
fer un treball de testimoni que actualment és útil.

Testimonis com els del teu pare van trigar a aflorar? Des-
prés del terror es va fer el silenci?
Aquí, els vencedors eren part dels oprimits. No sé què hagués 
passat si haguessin guanyat els altres. Però, realment, es va fer 
cert silenci per vergonya. Quan es va acabar la guerra el 1945, 
sobretot la Unió Soviètica va fer molt treball sobre els camps 
de concentració, però, des d’Occident, es morien de vergonya 
perquè no van fer el que haurien d’haver fet o el que després 
van pensar que caldria haver fet. Hi va haver un temps en què, 
excepte a les comunitats jueves, del nazisme, no se’n parlava. 
Al carrer, tant a Europa com a les Amèriques, hi havia cert 
silenci. Se’n va començar a parlar quan va sortir la pel·lícula 
Èxode, als anys 60, en què es mostra la guerra que va portar a 
la creació de l’Estat d’Israel, amb una narrativa completament 
sionista. Deu anys després de la guerra, tots els supervivents 
que sabien escriure van començar a fer-ho: gent que va passar 
per camps de concentració, gent que va haver de viure com a 
no jueva, gent que va estar a les guerrilles... No s’ha d’oblidar 
allò tan profund que va dir Aimé Cesaire: havia estat la primera 

Liliana Córdova-Kaczerginski,
activista jueva antisionista

“El genocidi jueu és l’argument 
essencial perquè ningú pugui fer 

crítica a l’Estat d’Israel”

Filla d’un heroi del gueto lituà de Víl-
nius, establert pels nazis durant la Se-
gona Guerra Mundial, Liliana Córdo-
va-Kaczerginski ha fet un recorregut 
vital de construcció i desconstrucció. 
Del seu pare i la seva mare, que van 
sobreviure al nazisme, va aprendre a 
col·locar-se al costat dels pobles opri-
mits. De l’escola, en va sortir “adoc-
trinada en el sionisme”. I, a través de 
l’experiència i la militància als territo-
ris ocupats palestins, es va convertir 
en una activista pro palestina. Ara, viu 
a París i forma part de la Xarxa Jueva 
Antisionista Internacional (IJAN, en 
les sigles angleses), una organització 
que dóna suport al moviment Boicot, 
Desinversions i Sancions a Israel (BDS) 
i que, només amb el nom, ja trenca es-
quemes predeterminats.

Gemma Garcia
@gemma_g_fabrega



Directa 427 22 de març de 2017 MIRALLS  13

fotografies de l’entrevista:
LLUÏSO LLORENSvegada que s’assassinaven blancs a Europa. Tot i que, durant 

la guerra, als jueus, a vegades no se’ls considerava tan blancs; 
després de la guerra, sí; ja es va crear el mite de la civilització 
judeocristiana, que és un oxímoron i una aberració, però era 
una manera de pagar el complex de culpa.

A l’Estat espanyol, s’han fet comparacions amb el nazis-
me que han aixecat polseguera. Una ministra va dir que 
els escraches eren “pur nazisme” i diferents membres 
del PP han comparat l’independentisme amb els nazis-
me. Quins són els riscos d’utilitzar el terme per exagerar, 
emfatitzar i insultar?
Jo subratllaria que hi ha la banalització de convertir el genocidi 
jueu en l’argument essencial perquè ningú pugui fer cap crítica a 
l’Estat d’Israel o inclús a comportaments de determinades comu-
nitats. Utilitzen un fet que avui dia està vist com el súmmum de 
les atrocitats com a comodí, tant en el cas dels sionistes com en 
el de les autoritats a les quals fas referència. Quan algú vol dir 
quelcom terrible diu Hitler, però la Inquisició, l’ocupació d’Amè-
rica i el tràfic d’esclaus també ho van ser. Hi ha una banalització 
del nazisme perquè esdevé l’eina més potent de victimització.

Per tant, creus que l’Estat d’Israel ha utilitzat el sofriment 
patit pel nazisme per justificar l’ocupació de Palestina?
El sionisme és l’altra cara de l’antisemitisme: utilitza exactament 
els mateixos paradigmes. Diu que els jueus no poden integrar-se 
a cap societat perquè sempre seran rebutjats, que tothom que 
no és jueu està contagiat per la judeofòbia i mai no es curarà. 
Per això, diuen, han de viure a part. Però cal tenir en compte 
que no és l’única minoria que va ser oprimida i discriminada, 
també ho van ser els gitanos, per exemple. Per tant, caldria una 

lluita conjunta per fer aflorar la discriminació, però el sionisme 
es queda dins els seus esquemes, que es basen a utilitzar els fona-
ments de la visió antropològica de l’antisemitisme i dir que no es 
pot viure amb altra gent i que, per tant, necessitem un Estat. Per 
altra banda, si no hi hagués hagut una col·lisió amb els països 
colonialistes, sobretot amb la Gran Bretanya, aquest Estat mai no 
hauria existit. Hagués estat un projecte polític, però no hagués 
prosperat. Dia a dia, les comunitats jueves i Israel treballen la 
qüestió de la memòria, no històrica sinó afectiva, que explota el 
fet que els jueus han estat les víctimes per excel·lència, un argu-
ment emprat per contrarestar qualsevol crítica.

Aleshores, creus que sovint hi ha una intencionalitat de 
confondre els termes antisionisme i antisemitisme?
Absolutament. No cal ser cap geni per entendre que una cosa 
és un Estat amb les seves polítiques i l’altra, un col·lectiu humà, 
com el jueu, que no té res a veure amb la política d’un Estat. 
Els armenis que són als Estats Units des de fa generacions, què 
tenen a veure amb el que passa a Armènia? L’Estat d’Israel és 
l’Estat dels israelians jueus i d’una minoria de palestins amb 
nacionalitat, però els que no hi vivim, no l’hem escollit; no 
participem a les eleccions. El primer que fa el primer ministre 
Netanyahu quan arriba a un lloc és dir que parla en nom del 
poble jueu, però no el representa en el seu conjunt.

De fet, a banda de persones com tu des de fora, a dins 
també hi ha gent israeliana que no és sionista.
Sí, però en menor mesura. En canvi, fora d’Israel, cada vegada 
hi ha més jueus antisionistes. Vivim un moviment que va en 
direccions contràries. Entre els jueus del món, comença a 
haver-hi més lucidesa i consciència, sobretot entre els joves 

El pare i la mare eren comunistes i 
em van ensenyar que, quan hi ha un 
opressor, hi ha un oprimit i sempre 
s’ha de resistir amb els oprimits, 
encara que a tu no t’oprimeixin

El sionisme és l’altra cara de 
l’antisemitisme: utilitza exactament 
els mateixos paradigmes. Diu que 
els jueus no poden integrar-se a cap 
societat perquè seran rebutjats

“

“
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dels Estats Units. Entenen que l’Estat d’Israel és racista i això 
els molesta, tot i que no arribin a ser antisionistes. En canvi, a 
Israel, hi ha una minoria ínfima que té consciència del fet que 
els jueus no tenen drets històrics i que el projecte sionista és 
colonial; només són uns centenars. N’hi ha que són pacifistes, 
altres que opinen que han de deixar viure els palestins d’una 
manera digna, però això dista d’incorporar una anàlisi antisio-
nista, que no veu l’Estat d’Israel com un projecte d’emancipa-
ció dels jueus, sinó colonial. No hi ha dos moviments nacionals 
que xoquen, sinó un moviment nacional racista i una població 
oprimida. Això diferencia una crítica light d’una posició anti-
sionista. El projecte colonial va usar els atacs antisemites –i a 
Europa n’hi havia molts– per poder construir aquest moviment. 
El fet que fos una minoria perseguida no justifica l’ocupació 
d’una terra i el menyspreu total pel seu poble originari.

Per evitar aquesta presa de consciència a què et refe-
reixes, els aparells de l’Estat també intenten captar jovent 
jueu perquè vagi a viure a Israel. Ha passat a l’Argentina?
El punt àlgid de les anades a Israel s’ha acabat perquè la comu-
nitat es va restringir molt. A l’Argentina, durant els anys 50 i 
60, hi havia quasi 500.000 jueus, però, entre la gent que va 
marxar a Israel i la que ho va fer cap als Estats Units, ara deuen 
ser 200.000; i, a la majoria d’ells, Israel no els importa. El 
qualifiquen d’Estat refugi per saber on anar si pateixen. Quan 
hi va haver els atacs a Gaza, la gent que mostrava interès i els 
criticava era pràcticament de 50 anys en amunt. A diferència 
dels Estats Units, on hi ha més pertinença a comunitats con-
cretes –si ets jueu, amb cinc o sis anys, t’envien a la sinagoga–, 
a l’Argentina, aquesta cultura comunitària no existeix. Però, en 
canvi, no són crítics amb el sionisme com als Estats Units, on la 
ruptura generacional és bastant massiva. Per exemple, Jewish 
Voice for Peace –que són molt crítics amb Israel, però no antisi-
onistes–, són desenes de milers.

Parles amb coneixement de causa perquè, als anys 60, 
vas decidir anar a viure a Jerusalem. És arran d’aquesta 
experiència que passes a ser antisionista?
A l’escola, m’havien ensenyat que els àrabs eren usurpadors, 
que no tenien cap dret de ser-hi. Aquesta narrativa t’impregna. 
Per sort, abans de marxar cap a territori ocupat, hi havia gent 
que començava a criticar-ho a l’Argentina. Cal recordar que, 
fins al 1967, el Partit Comunista, en part hegemònic entre l’es-
querra, considerava l’Estat d’Israel com a legítim. El 1966, els 
palestins vivien sota règim militar i això em va marcar molt. 

Quan vaig arribar-hi, només tres anys després, la gent que vaig 
conèixer ho havia experimentat i m’ho explicava: l’arrogància 
dels militars que entraven als pobles àrabs, no els deixaven 
estudiar fora de les escoles dels poblats ni podien anar a la uni-
versitat ni podien treballar. Em van relatar un patiment molt 
gran, va ser una època molt tràgica, Israel havia pres els pales-
tins com a hostatges. Quan vaig arribar, tot això estava molt 
fresc i, excepte a Natzaret, no tenien ni llum ni aigua corrent. 
Vaig anar a fer visites i també em van explicar com havien estat 
expulsats del seu territori. Vaig conèixer la realitat a través de 
molts amics i em vaig anar educant, també, gràcies a un grup 
polític socialista antisionista de la universitat, que em va donar 
els elements per a l’anàlisi.

Va ser difícil desaprendre?
La ruptura no va ser fàcil. Jo m’havia educat en una escola 
jueva sionista, del moviment obrer de Ben-Gurion. M’ensenya-
ven hebreu i tota la narrativa, la geografia d’Israel, la música, 
els cants, els balls... estàvem molt adoctrinats. L’únic que ens 
deien és que els àrabs es van portar malament perquè van tenir 
la possibilitat d’escollir els dos estats i ho van rebutjar. I afegien 
que, com que compten amb 22 estats, si no els agrada Israel, ja 
saben on anar! Estava adoctrinada, però, quan vaig començar a 
tenir una certa mirada crítica, vaig pensar que calia que hi anés 
per veure-ho amb els meus ulls.

Vas començar a militar a Matzpen. Com sobreviu un mo-
viment així, antisionista, dins l’Estat d’Israel?
Una part del moviment va marxar fora. Per una banda, tots 
érem blancs i això és un privilegi. Érem part dels colons, com a 
Sud-àfrica, i, per tant, encara que fessim el mateix, no ens cas-
tigaven com a la població negra. Per l’altra, en aquells temps, 
l’Estat d’Israel no volia exhibir que hi havia una oposició interna 
a la naturalesa del projecte. Érem un taló d’Aquil·les que pre-
ferien no veure. No ens fotien enlaire la vida quotidiana, però 
estàvem socialment marginats. Jo tenia cosins, part de la família 
de la meva mare, que hi eren des dels anys 30. Em van rebre 
en arribar, però, quan es van assabentar d’on militava, ho van 
deixar de fer. En el moment àlgid, vam ser cent, tot i que el 
Ministeri de Relacions Exteriors pensava que érem milers.

Finalment, vas marxar dels territoris ocupats. En un pri-
mer moment pensaves que podies canviar la realitat des 
de dins, però vas canviar d’opinió?
N’estava farta, no tenia cap perspectiva. Estava en un lloc que 
no m’agradava, envoltada de molta agressivitat. Molts dels que 
van néixer allà van marxar. Socialment era molt difícil i, a més, 
hi havia un xoc cultural, que inicialment vaig assumir perquè 
pensava que tenia una missió, però aleshores em vaig adonar 
que no canviaria res. Actualment, és absolutament verificable: 
la societat cada dia és més colonial.

Quan algú vol dir quelcom terrible 
diu ‘Hitler’, però la Inquisició, 
l’ocupació d’Amèrica i el tràfic 

d’esclaus també ho van ser; hi ha una 
banalització del nazisme

El primer que fa el primer ministre 
Benjamín Netanyahu quan arriba a 
un lloc és dir que parla en nom del 

poble jueu, però no el representa en 
el seu conjunt

“

“
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Hi ha un càlcul que indica que, de 
9.000 assalariats universitaris –tant 
investigadors com professors–, només 
una cinquantena s’han manifestat 
contra l’ocupació de Palestina

La proposta no vindrà de l’interior i 
potser la sort del poble palestí és que 
està envoltat d’altres pobles àrabs 
que, majoritàriament, tenen molta 
empatia amb la qüestió palestina

“

“
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A fora hi ha més consciència i, dins l’Estat, la situació 
empitjora?
Arran dels evidents crims contra la humanitat comesos, des de 
fora d’Israel, molta gent es va interessar pel conflicte i va pren-
dre consciència. De fet, la Xarxa va néixer el 2008 a San Fran-
cisco perquè, a l’ambient, hi havia ganes de fer quelcom. En 
canvi, dins, avui dia, tot i que hi ha un sector ultraortodox anti-
sionista, qui està intentant captar l’aparell de l’Estat és el cor-
rent més xenòfob dins la societat israeliana, que cada vegada 
domina més l’exèrcit.

La creació de la Xarxa ja té potència només pel seu nom: 
ajunta jueva i antisionista.
Per descomptat! Aquest va ser el motiu essencial que ens va fer 
deixar-ho al nom. Tot i així, encara som molt marginals dins el 
món jueu, inclús entre la gent molt crítica. El que volem trans-
metre és una consciència internacionalista i posem en relleu 
que els jueus van contribuir justament al moviment interna-
cionalista. La gent que va anar a les Brigades Internacionals, 
la participació –com en el cas d’Emma Goldman– a les vagues 
i en la creació del moviment obrer... No podem reduir la his-
tòria jueva a la persecució i el sionisme. Hi va haver èpoques 
molt florents, com l’època Otomana. Als països àrabs, en la 
majoria dels casos, hi va haver una convivència acceptable. 
Fins i tot a Polònia, el 1600, quan van arribar els jueus que 
fugien de les croades, no van ser discriminats durant 200 
anys. Tot això també s’ha d’explicar!

Doneu suport al moviment Boicot, Desinversions i San-
cions a Israel. Creus que és l’eina més eficaç per lluitar 
contra el sionisme?
És l’única per als que no som a Palestina. Allà tenen moviments 
de confrontació, tant pacífica massiva com armada; ells decidi-
ran quina és l’adequada o com s’han de combinar. A l’exterior, 
tota la resta no va funcionar: les converses i les reunions entre 
israelians i palestins no han servit de res, sinó que han con-
solidat més l’ocupació. El fet que el boicot no requereixi molt 
compromís ideològic ajuda a fer que sigui un moviment mas-
siu. A més, té objectius concrets. Ara, per exemple, és Hewlett-
Packard (HP), que té equips als check-points.

A més del boicot contra el règim d’apartheid sud-africà, 
si mirem enrere, també trobem que hi va haver una crida 
al boicot per part del règim nazi.
Fixa’t que els sionistes sempre ens diuen que els recordem el 
boicot nazi contra els jueus de 1933, quan deien que no s’havia 
de comprar als comerços jueus. Però, quan va passar això, els 
jueus alemanys, que tenien moltes relacions amb els dels Estats 
Units, van dir que llançarien una campanya de boicot als pro-
ductes alemanys. Es va preparar aquest boicot, amb el suport 
de gent liberal i d’esquerres; hi havia un programa i un calen-

dari. Però, en aquell moment, els nazis van proposar un acord a 
la direcció sionista: deixarien sortir jueus alemanys cap a Pales-
tina a condició que s’enduguessin els diners –no les propietats– 
i, una vegada allà, el compromís era que havien de comprar 
mercaderies alemanyes. Així mateix, l’organització sionista per 
construir les bases de l’Estat d’Israel. És molt revelador el fet 
que la immigració alemanya, entre el 33 i el 36, integrés molts 
professionals de primer ordre: arquitectes, metges, enginyers, 
jutges... Així es va construir la classe professional de l’Estat 
d’Israel. En canvi, a la universitat hebrea d’Israel, fundada el 
1920, no van permetre que cap palestí fos alumne ni professor. 
Començava la construcció de l’apartheid. L’acord amb els ale-
manys va aturar el boicot.

El BDS ha rebut crítiques. Hi ha artistes que ho perceben 
com un atac a la seva obra...
Tot el que es construeix, tant dins d’Israel com a les colònies, 
està fet per professionals. En les tortures psicològiques, hi 
participen metges, hi tenen un rol molt concret... i no veus 
cap associació de metges o enginyers que es negui a partici-
par en la construcció de colònies. Només hi ha un grup de 
quatre o cinc metges, Metges contra la tortura. La partici-
pació de l’àmbit professional, intel·lectual i universitari en 
l’apartheid israelià és total. Hi ha un càlcul fet que indica 
que, de 9.000 assalariats del món universitari –tant investi-
gadors com professors–, només una cinquantena s’han mani-
festat contra l’ocupació. Entre la gent que es dedica a l’art o 
la literatura, també hi ha pocs crítics. El BDS també és una 
manera de dir a la societat que és còmplice d’aquest apart-
heid i no simple observadora.

A banda del boicot, defenses la solució dels dos estats?
Com a Xarxa tenim consens en la idea que la fi del colonia-
lisme d’assentament –que és el sionisme– és la condició sine 
qua non per a una vida normalitzada. Però no hem entrat en 
el tema d’un o dos estats. Creiem que ha de ser deliberat, 
proposat i acceptat pels palestins, que són els que duen a 
terme la lluita d’alliberament nacional. Tot i així, crec que 
la proposta no vindrà de l’interior i potser la sort del poble 
palestí és que està envoltat d’altres pobles àrabs que, majo-
ritàriament, tenen molta empatia amb la qüestió palestina. 
També hi ha la lluita contínua dels palestins, amb l’ajuda, 
per exemple, de Hezbol·là, una milícia militar important. Hi 
haurà enfrontaments militars i no es pot donar per fet que 
Israel sempre guanyarà.3
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Som a 28 de desembre de 1996, dia dels innocents. L’efer-
vescència del moviment okupa a Barcelona arriba a la 
serralada de Collserola. I no es tracta d’una innocen-

tada. Un grup de joves provinents de diferents moviments 
socials de la ciutat decideix okupar la masia abandonada de 
Can Pasqual, al vessant més occidental d’aquestes munta-
nyes que separen el Vallès de la plana barcelonina, mitjan-
çant la creació del col·lectiu Col Activa i l’organització d’unes 
jornades d’agroecologia. Va ser l’estratègia ideada pel grup 
de joves amb l’objectiu d’aplegar el màxim de gent possible 
per organitzar la primera resistència i començar les jorna-
des de neteja i rehabilitació de l’espai. La Primera Declaració 
dels Turons de Kan Pasqual –manifest amb què el col·lectiu va 
donar a conèixer l’okupació– llançava un missatge ben clar al 
Patronat de Collserola, l’organisme institucional responsable 
de la gestió de la masia: “Som aquí perquè no confiem en 
els lents i desalentadors procediments burocràtics que ja han 
dut a la pèrdua de propostes molt bones per a Kan Pasqual 
mentre l’espai continua buit, desaprofitat i avança cap a la 
degradació irreversible”.

Un dia assolellat del mes de març, Guarapito –un dels habi-
tants de la casa i membre fundador del col·lectiu– ens dóna la 
benvinguda a la masia i ens explica l’evolució d’aquest projecte 
autogestionat amb més de vint anys d’història. “Kan Pasqual 
va néixer després del cinema Princesa i amb la revifada del 
moviment okupa a Barcelona. Volíem obrir la frontera rural al 
món de l’okupació i aquest indret ens va semblar molt adequat 
per fer-ho. Agafàvem el projecte d’autonomia zapatista com 
a exemple, amb la idea de recuperar la terra i crear comuni-
tats autònomes que, mitjançant l’autogestió i l’autosuficiència, 
poguessin anar trencant els vincles amb les corporacions i l’Es-
tat”. Poc després de l’obertura de Kan Pasqual –nom amb què 
es va rebatejar la masia–, altres projectes de centres socials oku-
pats com Kan Mussol, Can Pujades o Can Masdeu iniciarien la 
seva activitat a la serra de Collserola.

Tot i que, durant els primers anys, el col·lectiu es va centrar 
en el treball als horts, Kan Pasqual es va convertir ràpidament 

Vint anys
sembrant

l’autogestió a 
Collserola

Kan Pasqual, l’Experimental o Palmira són alguns dels 
centres socials que han teixit una xarxa de “rebel·lió, creació 
i trobada” als vessants de la serralada que corona Barcelona

“Kan Pasqual va néixer després del 
cinema Princesa i amb la revifada del 

moviment okupa a Barcelona”, ens 
explica Guarapitu, un dels primers 

okupants de la masia 

Pocs anys després, altres projectes 
de centres socials okupats com Kan 
Mussol, Can Pujades o Can Masdeu 

iniciarien la seva activitat a diferents 
punts de la serra de Collserola

Vicent Almela i Guille Larios
@La_Directa

en un punt de trobada d’activistes d’arreu del món. L’estiu de 
1997, va ser una de les seus del segon Encuentro Intergaláctico 
contra el Neoliberalismo y por la Humanidad –el primer va ser a 
Chiapas l’any anterior–, que va vincular diferents col·lectius de 
l’Estat espanyol i va ser una de les llavors del que, poc després, 
es convertiria en el moviment antiglobalització.

Durant aquestes dues dècades, les habitants de Kan Pasqual 
també s’han cuidat de “fer treball de barri”, sobretot als nuclis 
més propers: les Planes i la Floresta. “Hem estat vinculades a 
diferents lluites en defensa de Collserola, com la lluita contra la 
tala d’alzines al Tibidabo i campanyes per aturar la urbanitza-
ció i la gentrificació creixent que viu el parc”, explica el veí. La 
masia també acull trobades i assemblees de diferents col·lec-
tius, projectes o caus i organitza tallers per a la canalla.

Per a Guarapito, “Kan Pasqual és un espai d’experimen-
tació per intentar viure fora del capitalisme, dins les nostres 
limitacions”. Per aconseguir aquest objectiu, el col·lectiu ha 
desenvolupat projectes com la producció de pa ecològic –que 
venen a grups de consum locals–, el treball als horts –compten 
amb un total de nou bancals al voltant de la masia– i l’autoges-
tió de l’energia: “Des del primer any, vam decidir no engan-
xar-nos a la xarxa elèctrica, ni pagant ni punxant la llum... 
Vam optar per autogestionar la nostra pròpia electricitat”. Per 
aconseguir-ho, han desplegat una xarxa amb plaques solars, 
bateries i un molí de vent autoconstruït. “Tenim molt poca 
necessitat monetària. A través de l’autogestió del circuit d’ai-
gua, l’electricitat, les hortes i les gallines, es pot viure sense 
dependre de llocs de feina de fora”, afirma.

Tot i que reconeix que “el repte més important sempre és 
aconseguir un col·lectiu cohesionat, on la convivència flueixi 
i que pugui donar cabuda a nous membres”, Guarapito veu 
el futur del projecte amb il·lusió: “Encara hi ha molt camí per 
recórrer. Ens agradaria que aquest col·lectiu seguís ben actiu, 
amb gent que passés per la casa, i que altres col·lectius conti-
nuïn sentint aquest espai com a propi. Volem continuar experi-
mentant formes de vida fora dels circuits comercials d’una 
manera més rural i autogestionada”.
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El centre social 
l’Experimental 
vol recuperar els 
usos originals de 
l’edifici, situat al 
vessant litoral de la 
serralada / S.P.

Kan Pasqual fa 
servir energia 
autogestionada 
mitjançant un molí 
de vent i plaques 
solars / S.P.

Des de la masia 
de Kan Pasqual, es 
divisa el Vallès i el 
Baix Llobregat 
/ SERGI PUJOLAR

CSO Palmira, 
sota amenaça
Okupat fa quatre anys per un grup 
de veïnes de Collserola, aquest cen-
tre social pretenia cobrir l’absència 
d’espais socials alliberats al vessant 
de muntanya de la serra, al terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès. 
“Palmira era una casa de luxe aban-
donada, amb un gran menjador amb 
vidrieres, de la qual ens vam enamo-
rar només veure-la”, apunta Brian, 
una de les persones impulsores del 
projecte. “Les característiques físi-
ques de l’immoble van determinar el 
futur de l’espai com a centre social, 
tot i que van caldre dos mesos de fei-
na per habilitar l’interior de l’edifici, 
que estava en estat de degradació. 
El menjador es va convertir en la sala 
polivalent i el jardí, en l’espai de tro-
bada, d’activitats i de feina a l’hort”, 
afegeix. Així doncs, “tot i que no va 
tenir l’èxit esperat, tenint en compte 
el tipus de relacions i oci existent a 
Valldoreix”, el col·lectiu hi va desen-
volupar nombroses activitats i tallers 
relacionats amb el gènere, el feminis-
me, la dansa o l’expressió corporal. 
També va acollir algunes trobades de 
col·lectius de poliamor i va ser la seu 
puntual de les trobades de l’assem-
blea d’okupes de Collserola. Avui dia, 
Palmira ha aturat les activitats com 
a centre social davant l’amenaça de 
desallotjament que plana sobre l’es-
pai –propietat de l’empresa Altamira 
Santander Real Estate, filial immobi-
liària del Banco de Santander–, amb 
data oberta per a l’execució a partir 
del 30 d’abril.3

L’any 2015, L’Experimental va 
okupar la finca Mentora Alsina i va 
començar les feines de rehabilitació i 
condicionament dels jardins i l’edifici 
per poder-hi desenvolupar activitats

Algunes impulsores del projecte 
provenen d’experiències a centres 
socials de creació escènica ubicats 
a fàbriques abandonades com 
Kamykaz, La Nave o Artkatraz

Un llegat “d’experimentació”
La història de l’edifici que actualment acull l’Espai Creatiu Oku-
pat (ECO) Experimental es remunta més d’un segle enrere, quan 
l’Exposició Universal de 1888 va desfermar un tsunami urbanístic 
a Barcelona, que es va estendre fins a la muntanya del Tibidabo i 
va propiciar la construcció del parc d’atraccions, la Torre de les 
Aigües i l’Observatori Fabra. Un cop inaugurat el funicular que 
ascendia a la muntanya, l’industrial tèxtil Ferran Alsina va comen-
çar les obres de la Mentora Alsina, una finca que esdevindria un 
laboratori de física experimental i un espai de divulgació i vocació 
científica i d’exposició interactiva dels diferents instruments d’ex-
perimentació que Alsina havia anat reunint al llarg de la seva vida.

Quan Alsina va morir, l’any 1908, l’Ajuntament de Barcelona 
es va fer càrrec de la finca i de la col·lecció instrumental. L’any 
1995, el museu va tancar les portes i l’inventari es va traslladar 
al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa. La Mentora 
Alsina va caure en desús –exceptuant algunes iniciatives muni-
cipals tímides i breus– i va aturar totalment la seva activitat 
l’any 2009, moment en què es va iniciar un ràpid procés de 
deteriorament de l’espai.

El febrer de 2015, el grup de persones que formaven l’associa-
ció L’Experimental va okupar la finca i va començar les feines de 
rehabilitació i condicionament dels jardins i l’edifici per poder-hi 
desenvolupar unes activitats que, prenent el llegat implícit del 
seu fundador, es vertebren en l’intercanvi de cultura i coneixe-
ment: “Hem mantingut el somni-motor de rehabilitar i gestionar 
la Mentora Alsina per donar-li un ús social i, alhora, poder viure 
en una comunitat autoresponsable”, apunten les impulsores, 
algunes d’elles provinents d’altres experiències en centres soci-
als de creació escènica com Kamykaz, La Nave o Artkatraz.

L’Experimental es defineix com un ecoespai de creació mul-
tinivell, obert a propostes de persones i col·lectius que vulguin 
desenvolupar la seva tasca creativa. Per fer-ho, les residents han 
condicionat –mitjançant el reciclatge i l’autoconstrucció– espais 
equipats com la sala d’assaig, l’estudi de gravació musical, el 
taller editorial, el taller de fusteria, un incipient laboratori de 
cervesa o l’impressionant escenari del pis superior. Els divendres 

al vespre, aquesta plataforma acull jam sessions, unes trobades 
musicals que serveixen com a espai de confluència per a artistes 
i visitants i, alhora, permeten l’autofinançament del projecte.

Un altre dels eixos del projecte és la relació amb la natura 
omnipresent que envolta la finca. Les hortes comunitàries de 
l’edifici, que segueixen els criteris de funcionament de la per-
macultura, es perden dins el bosc limítrof, un espai que ha estat 
netejat en jornades prèvies organitzades per la casa i que ha 
acollit, per exemple, el cabaret de circ celebrat amb motiu del 
segon aniversari del projecte.

Des de dalt de la torreta de l’edifici, que funciona com a 
estança per a convidades internacionalistes i també de talaia, 
amb una vista esplèndida de la ciutat de Barcelona i rodalies, 
encara es pot gaudir de l’encreuament caòtic dels vents i de la 
inspiració per experimentar i crear que impregna la Mentora 
Alsina des de fa més de cent anys.3



No patiu, podeu
marxar de vacances
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És el tema estrella als informatius. S’analitza a les tertúlies 
de torn –quasi mai a partir de dades reals–, s’emeten pro-
grames especials, s’aproven lleis d’urgència per combatre 

el fenomen i tothom ha sentit a dir que, a la tieta d’un amic, li va 
passar. La gent comença a tenir por de marxar de vacances, ja 
que tot fa pensar que les ciutats han estat conquerides per hor-
des d’okupes disposades a no deixar cap porta dreta. Aquest 
és el relat que s’està construint des d’alguns partits polítics –en 
connivència amb la majoria de mitjans– per posar l’ocupació 
d’habitatges al punt de mira.

L’Estat capitalista ha estat construït per defensar el dret a la 
propietat privada, que estableix un dret de pertinença exclu-
siva sobre un objecte, independentment de l’ús que li estiguem 
donant, per sobre de qualsevol altre dret. Per tant, l’interès 
individual sempre està per sobre del col·lectiu. En matèria 
d’habitatge, és molt il·lustratiu: amb un 1% de parc públic d’ha-
bitatge, l’única manera que tenim d’accedir a un sostre és a tra-
vés de la compra o el lloguer, és a dir, ens toca endinsar-nos a 
la selva hostil del lliure mercat i buscar i negociar un sostre per 
viure. Així doncs, l’habitatge es converteix en una mercaderia 
més de la qual extreure el màxim benefici.

L’Estat espanyol és un exemple clar d’aquesta contradicció 
entre propietat i vida. Amb sis milions d’habitatges abandonats, 
Espanya és un cementiri de pisos que esperen que un fons vol-
tor els foti mà, romanen a l’espera pacientment, fins que el seu 
valor (de canvi) creixi de nou, fins que l’espectacle pompós del 
mercat immobiliari torni a ser el que era i, en definitiva, tot 
torni a començar. Avui dia, ja s’està venent el mateix volum de 
pisos que l’any 2008, just abans que esclatés la bombolla. El 
cicle capitalista de la no-vida torna a començar.

Els desnonaments, en canvi, han perdut força mediàtica i 
ja no ocupen tant d’espai als mitjans com anys enrere. La sen-
sació que es transmet és que són aigua passada, però, res més 
lluny de la realitat: segons dades del Consell General del Poder 

Emma Giné i Bernat Sorinas
militants de la PAHC Sabadell i la PAHC Bages

Judicial, l’any 2016, es van produir més de 60.000 desnona-
ments, una mitjana de 166 diaris al conjunt de l’Estat. La majo-
ria d’aquestes expulsions, a més, ja no provenen d’execucions 
hipotecàries, sinó de persones que no han pogut fer front al 
pagament del lloguer de les seves llars.

L’alternativa és ocupar
Més enllà de les dades, només cal assistir a alguna de les desenes 
d’assemblees de la PAH per adonar-se que estem lluny de sortir 
del pou. Cada vegada hi ha més famílies amb zero ingressos; amb 
tots els membres en situació d’atur de llarga durada; amb cria-
tures al seu càrrec; amb ajudes, qui les rep, del tot insuficients... 
Milers de persones excloses del mercat de l’habitatge a les quals 
l’administració no dóna cap alternativa. Quina opció li queda, a 
tota aquesta gent, per poder accedir a un habitatge?

L’ocupació és, en aquests moments, l’única garantia d’accés 
a un sostre per a moltes famílies que no han trobat resposta a 
la seva situació. Segons dades del poder judicial, l’any 2015, a 
Catalunya, s’ocupaven deu habitatges cada dia; la campanya de 
l’Obra Social de la PAH té ja 49 blocs ocupats i ha reallotjat més 
de 4.000 persones.

A l’Estat capitalista, la gent que no genera valor –senzilla-
ment– li sobra. Així doncs, l’exclou, l’expulsa, intenta des-
fer-se’n. Però, per fer-ho, necessita crear el caldo de cultiu 
adient, generar una opinió pública favorable i crear un cert 
consens que la gent que sobra és perquè s’ho mereix, perquè 
s’ho ha guanyat; així ho poden fer amb totes les de la llei. I, si 
no tenen la llei, se la fan a mida.

Propagació de mites
Així és com, amb la connivència dels grans mitjans de comu-
nicació, es comença a crear un relat que, a poc a poc, anirà 
calant en l’imaginari col·lectiu. A base de reportatges, notícies 
i tertúlies parcials i tendencioses; a partir de casos sonats i 

Els últims mesos, als mitjans de comunicació, han aparegut notícies que vinculaven l’ocupació 
d’habitatges buits a organitzacions mafioses i instaven a un enduriment de la legislació. Les 
autores de l’article alerten que són informacions distorsionades que busquen l’estigmatització 
d’una pràctica sorgida a conseqüència d’una greu problemàtica social

La gent comença a tenir por de marxar 
de vacances, ja que tot fa pensar que 
les ciutats han estat conquerides per 

hordes d’okupes disposades a no 
deixar cap porta dreta

Els desnonaments han perdut força 
mediàtica, no ocupen tant d’espai 

com anys enrere. La sensació que es 
transmet és que són aigua passada; res 

més lluny de la realitat
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excepcionals; emprant vocabulari estigmatitzador; utilitzant 
mecanismes com les càmeres ocultes; fent d’altaveu i propa-
gant mites i... ja ho tenim, el fenomen de l’ocupació s’erigeix 
com un monstre temut.

Pesa més l’anècdota ridícula d’un pseudopolític a qui, suposa-
dament, van voler ocupar la casa amb ell a dins anant de tertúlia 
a tertúlia que no pas l’anàlisi seriosa de la realitat del fenomen. 
De l’anècdota a la generalització. Relacionar pobresa i delinqüèn-
cia és una cançó que ens sona massa, la mateixa que relacionar 
ocupació i màfia, drogues i mala convivència. Mecanismes del 
manual de criminalització i discurs de la por envers col·lectius 
exclosos socialment. L’ocupació com a causa-problema i no com 
a conseqüència d’un estat del benestar putrefacte.

Aquest relat també inclou la idea, ja estesa, que ocupar és fàcil 
i agradable. Que la gent té més morro que esquena i, amb una 
puntada de peu a una porta, pot viure gratis. No expliquen, però, 
que ocupar és una via inestable, molt precària i que comporta 
conseqüències legals. Les famílies que ocupen tenen moltes difi-
cultats per accedir als subministraments bàsics. S’enfronten a 
processos judicials que poden acabar amb multes quantioses i 
antecedents penals. I, evidentment, s’enfronten a un desnona-
ment imminent i a un futur més que incert. I, tot això, amanit per 
una opinió pública i uns polítics que les assenyala i les margina.

Crítica i autocrítica des de la PAH
Considerem que la PAH i, en concret la campanya de l’Obra 
Social, ha tingut un paper clau en la normalització de l’ocupa-
ció. Que ha aconseguit convertir l’ocupació en una eina per 
garantir l’accés a l’habitatge i ha sortit de l’autoconsum en què, 
sovint, se situava aquest fenomen dins els moviments anticapi-
talistes. Traspassar la frontera de la zona de confort i treballar 
braç a braç amb les persones que han estat més colpejades per 
la crisi és una victòria absoluta, però, d’això, ja n’hem parlat 
moltes vegades i també cal espai per a l’autocrítica.

Amb la redacció de la ILP d’habitatge i la seva entrada al Parla-
ment de Catalunya per part de la PAH, vam comprovar què passa 
quan el moviment popular assumeix els límits de les institucions, 
ja que la llei proposada per la PAH té mancances greus pel que fa 
a l’ocupació. Un exemple: la ILP no contempla l’obligatorietat de 
l’administració de garantir el reallotjament de les famílies desno-
nades per ocupació. Així doncs, el possibilisme de sortir del Par-
lament amb una llei aprovada pot portar el moviment popular a 
renúncies que acabem pagant d’una manera o altra.

Però, no és només això. Negant la màxima del llenguatge 
popular i evitant parlar d’ocupació fent filigranes amb parau-
les com recuperació, estem contribuint –d’alguna manera– a la 
reproducció d’aquest discurs tan perillós dels okupes bons i els 
okupes dolents. El llenguatge i el relat també són un camp de 
batalla polític i no ens podem amagar inventant paraules noves 
o utilitzant eufemismes.

Com a PAH, intentem dissuadir les famílies que estan dispo-
sades, per desesperació, a pagar una quantitat de diners que 
no tenen per comprar la clau d’un pis. Som les primeres que 
lluitem per contrarestar les màfies i desactivar aquestes pràcti-
ques. Brindem les eines necessàries de coneixement sobre els 
processos d’ocupació, no només de com fer-ho, sinó de les con-
seqüències legals que comporta. Oferim assessorament perquè 
les persones que s’atreveixin a fer el pas ho facin de manera 
conscient i conseqüent.

Què passaria si deixéssim d’organitzar-nos per donar res-
posta a les desenes de persones desesperades que assisteixen 
a les nostres assemblees? On estarien vivint els centenars de 
famílies que reallotgem als blocs de l’Obra Social o que ocupen 
de manera individual? Al carrer. Llavors, potser sí que els polí-
tics que porten lleis al Congrés per agilitzar desallotjaments, els 
que tomben iniciatives que garanteixen els nostres drets i els 
banquers que es neguen a cedir pisos i continuen desnonant 
haurien de patir. Patir per si els ocupen les seves.3

Pesa més l’anècdota ridícula d’un 
pseudopolític a qui, suposadament, 
van voler ocupar la casa amb ell a 
dins anant de tertúlia a tertúlia que no 
l’anàlisi seriosa del fenomen

Què passaria si deixéssim d’organitzar-
nos? On estarien vivint els centenars 
de famílies que reallotgem als blocs de 
l’Obra Social o que ocupen de manera 
individual? Al carrer
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Les autoritats europees aporten 
finançament i macroprojectes a canvi 
d’una política migratòria dura a l’Àfrica

L’Amèrica Llatina és un continent de dinou milions de 
quilòmetres quadrats –dues vegades Europa– immen-
sament ric en biodiversitat i béns comuns o recursos 

naturals. Històricament, des de la conquesta per part d’Occi-
dent, la seva població autòctona –i la població d’origen africà 
que hi va anar arribant durant 400 anys d’esclavitud– ha estat 
massacrada i el territori, brutalment saquejat. Avui, s’alça una 
nova amenaça amb la Iniciativa d’Integració de la Infraestruc-
tura Regional Sud-Americana (IIRSA), un macroprojecte d’or-
denament territorial impulsat per governs i corporacions trans-
nacionals que, segons el clam generalitzat de diferents nacions 
llatines, està conduint a una nova devastació social i ecològica.

Oficialment, l’objectiu del projecte, pactat per dotze països 
durant la reunió de presidents de l’Amèrica del Sud celebrada a 
Brasília l’any 2000, és interconnectar el subcontinent a través 
de carreteres, hidrovies, ferrocarrils, ports, aeroports, gaso-
ductes i sistemes de telecomunicacions per poder transportar 
i exportar mercaderies i recursos naturals. Per aconseguir-ho, 
s’han previst prop de 600 projectes –alguns ja s’han conclòs, 
altres es troben en procés i la majoria tan sols estan projectats– 
i una inversió total estimada de 191.000 milions de dòlars. Per 
dur-lo a la pràctica, han dividit l’Amèrica del Sud en deu eixos 
d’integració i desenvolupament.

Impacte global
Tenint en compte la superfície d’intervenció que mostra la web 
oficial del macroprojecte –www.iirsa.org–, la proposta afecta un 
99,8% de la població de l’Amèrica Llatina, és a dir, gairebé la 
totalitat dels seus prop de 416 milions d’habitants. Per posar 
alguns exemples: l’Eix Andí –que ja està suposant foradar la 
gran serralada dels Andes, sagrada per molts pobles originaris– 
afecta 111 milions d’habitants de Veneçuela, Colòmbia, l’Equa-
dor, el Perú i Bolívia. Amb l’Eix de l’Amazones, 133 milions 
d’habitants es veuran afectades per la destrucció que patirà el 
gran pulmó del món, una barrera natural per al mercat global. 
L’Eix Interoceànic té impacte sobre 103 milions d’habitants i 
comporta, entre altres beneficis, connectar la costa atlàntica i 
la pacífica per facilitar transport de mercaderies.

Segons la versió oficial, promoguda per la Unió de Nacions 
Sud-americanes (UNASUR), els governs nacionals i les grans 
constructores i multinacionals extractivistes que es beneficien 
del projecte, aquestes transformacions del territori implica-

Berta Camprubí
@bertacamprubi
Cauca, Colòmbia

ran el desenvolupament i la creació de llocs de treball i, per 
tant, ajudaran a reduir la pobresa. Però, segons denuncia el 
col·lectiu Salva la Selva, l’IIRSA busca “adequar els territoris a 
les mercaderies” i “connectar els grans centres de producció 
amb els de consum”.

Per al geògraf llatinoamericà Milton Betancourt, la intenció 
última de l’IIRSA és beneficiar “les iniciatives del gran capital: 
mineria a gran escala, extracció d’hidrocarburs, hidroelèctri-
ques i agroindústria”. Betancourt, que ha elaborat la seva tesi 
doctoral sobre aquesta problemàtica, assegura que ja es va 
començar a parlar del concepte de l’IIRSA durant la dècada 
dels 70 amb l’objectiu de potenciar el creixement econòmic 
del Brasil. En aquest sentit, el col·lectiu Salva la Selva assegura 
que l’IIRSA porta implícits dos eixos de subordinació territorial 
i econòmica: per una banda, el de tots els països de l’Amèrica 
Llatina cap a la República Federal del Brasil i, per l’altra, el del 
continent llatinoamericà cap a l’empresariat mundial.

Un altre eix de subordinació és el que viu el poble respecte a 
les altes instàncies governamentals i financeres: la implementa-
ció d’aquest paquet de macropolítiques econòmiques i socials 
no ha estat socialitzada ni referendada per les poblacions direc-
tament interessades. A banda de suposar pobresa democràtica, 
en relació amb els drets dels pobles indígenes afectats, s’està 
passant per alt el conveni 169 de l’Organització Internacional 
del Treball (OIT), que estableix la consulta prèvia i informada 
com un dels seus drets fonamentals.

“Aquest ordenament territorial ordenat per les transnacio-
nals passa inadvertit per l’oposició política i fins i tot per algu-
nes esquerres: les mencions a un pla de saqueig tan evident són 
escasses”, denuncia Gustavo Spedale, membre de la Coordina-
dora Córdoba en Defensa de l’Aigua i la Vida, des de l’Argen-
tina. Aquesta manca d’informació intencionada fa pensar que 
també hi ha informació reservada sobre l’autoria intel·lectual, 
les inversions i els impactes de l’IIRSA a llarg termini.

Les rutes de
la devastació a 

l’Amèrica del Sud
D’esquena a l’opinió pública, un macroprojecte de carreteres, hidrovies, 

ferrocarrils, ports, aeroports, gasoductes i xarxes de telecomunicacions avança 
pel subcontinent malgrat les resistències
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Han previst prop de 600 projectes 
–alguns ja conclosos, altres en procés 
i la majoria tan sols projectats– i una 

inversió total estimada de 191.000 
milions de dòlars

 L’Eix Andí –que està suposant foradar 
la serralada dels Andes, sagrada per 

molts pobles originaris– afecta 111 
milions d’habitants de Veneçuela, 

Colòmbia, l’Equador, el Perú i Bolívia
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Oposició indígena
El llistat de comunitats afectades pels projectes és llarg. Un dels 
que ha despertat més resistències i protestes és la carretera 
que ha de travessar el Territori Indígena i Parc Natural Isiboro 
Sécure, a Bolívia. Segons l’opinió dels tres pobles indígenes 
que hi habiten, causarà la destrucció del medi ambient i la fi 
de la possibilitat de viure amb i de l’entorn natural. Suposarà 
una dinàmica de migracions forçades i, per tant, l’extermini de 
moltes cultures originàries que tenen sentit i existeixen per la 
vinculació que tenen amb el territori.

Les protestes han aconseguit posposar la construcció de la 
carretera, una infraestructura que –denuncien les activistes– ha 
estat projectada per les pressions de les empreses petrolieres 
que tenen concessions al territori, com la brasilera Petrobras.

Un altre cas àmpliament denunciat és el del departament de 
Madre de Dios, al Perú, on s’està construint un tram de la carre-
tera interoceànica. Yolanda Cruz Santillán, assessora legal de la 
Federació Nativa del Riu Madre de Dios i Afluents, assegura que les 
carreteres que s’han construït fins ara, “sobretot, han facilitat l’ac-
cés a activitats il·legals com el narcotràfic o la tala d’arbres” i, per 
tant, generaran més pobresa entre la població local. El Putumayo 
colombià també es veurà travessat per dos eixos d’integració: 
l’Amazònic i l’Andí. El poble Kamëntsá, un dels molts que hi viuen 
des de fa segles, alça la veu a través d’una líder popular: “Això no 
és desenvolupament sinó l’extinció de la vida de la comunitat”.

Buit mediàtic i polític
Malgrat la rellevància d’aquest macroprojecte de caire neoliberal, 
l’eco mediàtic ha estat mínim i, en la majoria de casos, els mitjans 
de comunicació de masses només n’han informat en relació amb 
les infraestructures dins les pròpies fronteres i oblidant la seva 
dimensió global. La paraula IIRSA no apareix a les informacions 
sobre noves infraestructures ni tampoc als programes electorals, 
els debats polítics o les sessions parlamentàries.3
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Esquitxades 
pel cas 
Obredecht: 
suborns i 
finançament 
de partits
La notícia que sí que s’ha escampat 
pel subcontinent i pel món és la tra-
ma de corrupció protagonitzada per 
la constructora multinacional brasile-
ra Obredecht. El cas va esclatar l’any 
2015 al Brasil, mentre s’investigava 
l’empresa pels seus vincles amb una 
altra macrotrama de corrupció, la 
de Petrobras. Des d’aleshores, hi ha 
hagut un degoteig constant d’infor-
macions sobre empresariat i càrrecs 
polítics d’arreu de la regió llatinoa-
mericana acusats d’estar implicats en 
l’entrega o la recepció de suborns i el 
finançament de campanyes electo-
rals a canvi d’importants contractes 
d’obres públiques i concessions en la 
construcció d’infraestructures que, 
en la majoria de casos, formen part 
d’algun eix de l’IIRSA.
Obredecht té presència a 26 països i 
dóna feina a prop de 168.000 perso-
nes. El seu president, Marcelo Obre-
decht, va aconseguir una rebaixa de 
condemna –de dinou a deu anys de 
presó– a canvi de confessar. La trama 
va implicar tres expresidents del Perú 
–un d’ells és Alejandro Toledo, per la 
localització del qual la justícia perua-
na ofereix 100.000 sols (30.000 eu-
ros)–, l’actual president de Colòmbia 
–Juan Manuel Santos– i el del Brasil 
–Michel Temer– i també alts càrrecs 
dels governs de Mèxic, Guatemala, 
la República Dominicana, Panamà, 
Colòmbia, Veneçuela, l’Equador, el 
Perú, l’Argentina, el Brasil i fins i tot 
Angola i Moçambic. Tots han estat 
esquitxats, amb més o menys proves 
i testimonis, per les investigacions 
relacionades amb Obredecht, que, 
segons les revelacions de diversos 
executius de la companyia, tenia un 
departament dedicat exclusivament 
als suborns i altres tècniques fraudu-
lentes de captació de negocis.

6

4

7

1

5

3

2

9

10

8

BRASIL

ARGENTINA

1 | EIX ANDÍ

3 | EIX MERCOSUR 
     XILE

5 | EIX INTEROCEÀNIC 
     CENTRAL

9 | EIX CAPRICORN 7 | EIX AMAZONES
10 | EIX DEL SUD8 | EIX ANDÍ DEL SUD

6 | EIX HIDROVIA
 

     
PARAGUAI PANAMÀ

2 | EIX DE L’ESCUT GUAIANES

XILE
URUGUAI

PARAGUAI

BOLÍVIA

PERÚ

GUAIANES

VENEÇUELA

COLÒMBIA

EQUADOR

Carretera interoceà-
nica nord al seu pas 

pel Perú 



22  RODA EL MÓN

S’entén per desertificació la disminució de la capaci-
tat del sòl per produir béns o prestar serveis. És un 
procés que es dóna a les terres àrides, semiàrides o 

subhumides i que, actualment, segons el Consorci Internacio-
nal de Terres Àrides de la Universitat d’Arizona, afecta prop de 
la tercera part de la superfície terrestre. L’agricultura convenci-
onal, la desforestació, la sobreexplotació i la sobrepastura són 
els principals agents de desertificació.

A l’Àfrica, la desertificació avança de manera implacable i 
a pas de gegant: aproximadament el 73% de les zones seques 
estan greument deteriorades i hi ha 319 milions d’hectàrees en 
situació de risc (Convenció de les Nacions Unides per la Deser-
tificació, UNCCD).

Landing va néixer al Senegal, ronda els 30 anys i no sabia 
res de tot això quan –ara en fa cinc– va anar a parar a Diannah, 
un poblat de menys de 2.500 habitants situat a la regió de Casa-
mance, al sud del país. Natural de Dakar, havia estudiat comp-
tabilitat i havia estat propietari d’una agència immobiliària a 
la capital. Quan va arribar la crisi el 2009, però, el negoci va 
fer fallida i Landing va acabar fent de cambrer, treballant més 
hores que un rellotge i amb un sou precari.

Preocupats, ell i la seva família, per la vida que duien, final-
ment van decidir deixar-ho tot per aprendre a cultivar la terra al 
Ranjo Djalamkoto, una petita finca ubicada als afores de Dian-
nah. A través del portal web Wwoof (World Wide Opportunities 
on Organic Farms), Landing va començar a contactar amb per-
sones voluntàries d’arreu del món que, a canvi d’allotjament i 
un plat a taula, l’ajudaven en les tasques de l’hort. A poc a poc, 
va anar aprenent el que li calia per tirar endavant el projecte.

Va començar a conrear de la manera més convencional: amb 
monocultius d’arbres fruiters i fent ús d’adobs químics. La seva 
dona, Dabbah, va obrir un restaurant al pati de la casa i ell hi 
venia la collita de mangos, plàtans i taronges. No es va qüesti-
onar l’impacte que tenen les tècniques de l’agricultura tradici-
onal sobre el medi fins que va conèixer Thomas Ingebosque, 
un permacultor belga que tenia el seu projecte d’agricultura 
sostenible a pocs quilòmetres del Ranjo de Landing.

Emergència econòmica i social
L’ONU calcula que, si les pràctiques de producció no canvien, els 
rendiments agrícoles de tot el continent africà es podrien reduir 
un 50% i generar –de cara al 2060– més de 50 milions de des-
plaçades ambientals. La desertificació és una emergència global 

Júlia Velilla
@La_Directa
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Permacultura contra 
la desertificació i la 
pobresa al Senegal

Diversos grups organitzats promouen l’agricultura sostenible a la regió del 
Casamance –fronterera amb Gàmbia– per preservar la riquesa natural, facilitar 

l’accés als aliments i evitar l’avenç implacable del desert del Sàhara

no només de caràcter ambiental, sinó també econòmica i social.
El sector agrícola senegalès acumula el 72,42% de la població 

activa del país, però tan sols el 12,5% de les seves terres són cul-
tivables, segons la Fundació IPADE –actualment coneguda amb 
el nom d’Alianza por la Solidaridad. El Senegal, a més, és un país 
especialment vulnerable perquè està situat al nord de l’equador, 
la zona més amenaçada del continent, on el procés de desertifi-
cació accelera l’avenç natural dels deserts: cada any, el Sàhara 
arrabassa prop de cinc quilòmetres de sòl a les zones semiàrides.

A Casamance, el fenomen no es troba tan avançat com al 
nord del país, però la seva situació també és alarmant. El perill 
en aquesta regió prové principalment del monocultiu d’arròs: 
cada any, quan arriba l’estació de pluges, es cremen grans 
àrees de selva per destinar-les a aquest conreu. Finalitzada la 
collita, els terrenys romanen estèrils durant un període d’en-
tre dos i quatre anys, temps que el sòl necessita per regenerar 
els nutrients absorbits pel cereal.

L’escassetat és una altra conseqüència inevitable de la deser-
tificació. Aproximadament la meitat dels 14,13 milions d’habi-
tants del Senegal es troba sota el llindar de la pobresa i, tot i 
que el sector agrícola és el principal proveïdor de recursos al 
país, no cobreix la demanda: la UNESCO estima que les perso-
nes amb capacitat econòmica reduïda gasten entre un 50% i un 
80% dels seus ingressos en aliments.

Entre 1982 i 2014, Casamance va viure un conflicte secessio-
nista que, al llarg dels anys, ha accentuat la problemàtica social. 
El 2007, segons el Programa Mundial d’Aliments, (WFP, en les 
seves sigles en anglès) era una de les regions més pobres del país: 
més del 60% de la població del sud vivia en la precarietat i quasi 
la meitat de les famílies patien inseguretat alimentària. Malgrat 
l’afany, des de 2015, de l’actual president Macki Sall d’acabar amb 
les polítiques de marginació de la zona, la comesa no és fàcil.

La Família de la Permacultura
En aquest context, fa deu anys, Thomas va comprar un terreny 
a Diannah per començar-hi un projecte de permacultura, ano-
menat Shasha Mani. Poc després, va conèixer Miguel Jessen, un 
portuguès que volia engegar un jardí botànic sostenible. Junts, 
van impulsar la Família de la Permacultura, un grup que pretén 
articular la col·laboració entre les diferents iniciatives d’agricul-
tura sostenible de la comunitat rural de Kafountine (la demar-
cació a la qual pertany Diannah) i crear consciència sobre els 
efectes negatius del monocultiu.

L’ONU calcula que, si les pràctiques 
no canvien, els rendiments agrícoles 
de tot el continent africà es podrien 

reduir un 50% i generar –l’any 2060– 
50 milions de desplaçades ambientals

Aproximadament la meitat dels 14,13 
milions d’habitants del Senegal es 

troba sota el llindar de la pobresa, tot 
i que el sector agrícola és el principal 

proveïdor de recursos al país
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La transcendència de la seva tasca rau a aconseguir que la 
població treballi amb la natura, no contra ella, i mantenir la 
riquesa natural de la selva. Tot i ser la institució mundial refe-
rent en problemàtiques agràries, l’Organització de les Nacions 
Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) afirma que els 
monocultius són “boscos plantats”.

Els permacultors, però, defensen que els boscos de veri-
tat tenen una gran varietat d’espècies i s’estan extingint. “A 
Europa, ja no en queden”, assegura Miguel, que ara per ara 
és el membre més veterà de la Família, o, almenys, el que fa 
més temps que practica la permacultura. “El que allà anome-
nen boscos no són sinó simples agrupacions monoespecífiques 
d’arbres, com el pi o l’eucaliptus. Al Senegal, encara n’hi ha, de 
boscos, però el procés avança ràpid”.

El mot permacultura està format per les arrels perma –que 
prové de permanent– i cultura (d’agricultura): és a dir, que és 
una agricultura que segueix, que no acaba. A grans trets, es 
presenta com un sistema agrícola sostenible que intenta copiar 
el funcionament natural del bosc en els conreus. Així, en lloc 
d’optar pel monocultiu, la persona agricultora crea tot un eco-
sistema que utilitzarà a favor seu com a fertilitzant.

“Probablement, el temps és l’únic desavantatge que pre-
senta aquest model de conreu: el sistema que nosaltres pro-
movem implica molta dedicació al principi, però arriba un 
moment en què funciona sol”.

La Família aspira a convertir-se en una cooperativa algun dia. 
Avui, compta amb sis projectes i prop de quinze integrants de 
diverses nacionalitats, que es troben cada dilluns per col·laborar, 

en ordre rotatiu, en cadascuna de les iniciatives que la confor-
men. Landing és una de les últimes persones que s’hi ha adherit.

Autoconsum i agricultura col·laborativa
Miguel Jessen ho té clar: “Ara mateix, al Senegal, mengem 
cebes holandeses, patates angleses, arròs vietnamita... Els 
permacultors pensem més a escala local. Qualsevol llar pot 
tenir un jardí autosuficient capaç d’alimentar els seus, els 
veïns i tenir un extra per vendre al mercat i aconseguir alguns 
diners per altres coses. Un cop està en marxa, una mateixa 
parcel·la pot satisfer totes les necessitats humanes cultivant, 
per exemple, boscos comestibles, plantes medicinals o fins i 
tot materials destinats a la construcció”.

En aquest sentit, la Família de la Permacultura és una eina 
de treball i difusió sobre el terreny i els seus membres ho saben: 
és per això que, “pas a pas”, com diuen ells, combinen els pro-
jectes personals amb les iniciatives socials.

Landing obre casa seva a persones de tot el món disposa-
des a ajudar i conèixer la realitat de Casamance. Thomas i la 
seva companya dirigeixen l’ONG Casabel, que recull fons per 
ajudar les persones sense recursos a iniciar-se com a perma-
cultores. Miguel encapçala l’associació Art Oasis, que crea 
escoles professionals de permacultura i medicina natural (la 
majoria a comunitats rurals) i també Le Jardin Botanic, on 
conrea plantes medicinals que ven a preus populars. Noemí 
i Abdelah han convertit casa seva, el Darou Salam, en una 
comunitat que comparteixen amb altres joves que volen 
aprendre a cultivar d’una manera diferent.3

“El temps és l’únic desavantatge que 
presenta la permacultura: el sistema 
implica molta dedicació al principi, 
però arriba un moment en què 
funciona sol”, afirma Miguel Jessen

La Família de la Permacultura és 
una eina de treball i difusió sobre el 
terreny. És per això que, “pas a pas”, 
com diuen, combinen projectes 
personals i iniciatives socials

Membres de la Famí-
lia de la Permacultura 
col·laborant en un 
dels projectes que 
impulsa el grup / B.C.

Terreny en procés de 
recuperació després 

de ser cremat per 
cultivar-hi arròs

/ BLANCA CALVO
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Europa, tot s’hi val
per al control migratori
Brussel·les prioritza la signatura d’un acord amb països del nord de l’Àfrica com Egipte, 
Tunísia o Líbia malgrat les denúncies reiterades de violacions de drets

Angela Merkel es 
va reunir amb el 
general Al-Sisi du-
rant la seva visita 
a Egipte

Els conceptes clau dels acords són 
reassentament, foment del retorn, 
lluita contra el tràfic o cooperació 
amb les guàrdies de fronteres i el 
Frontex, entre altres

Com a contrapartida, les autoritats 
de Brussel·les han ofert a Egipte i 
Tunísia l’acceleració dels processos 
d’obtenció de visats a la seva 
ciutadania que vol entrar a la UE

El 3 de març passat, la justícia egípcia va posar la cirereta 
als sis anys de judici contra el rais Mubàrak. L’anomenat 
judici del segle a Egipte va acabar amb una sentència 

absolutòria després que els advocats del que va ser el dictador 
del país durant 30 anys apel·lessin a la cadena perpètua per la 
mort de manifestants a mans de la policia durant les protestes 
que van obligar el president a abdicar del poder el gener de 
2011. Mubàrak va ser condemnat el 2012, en plena campanya 
per unes eleccions presidencials que portarien el membre dels 
Germans Musulmans Mohamed Mursi a ser el primer president 
civil de la història del país. Cinc anys després, les coses han can-
viat substancialment. Ara, Mursi és qui afronta diverses penes 
capitals i el país marxa sota la batuta militar del general Al-Sisi.

El mateix dia que els jutjats certificaven l’enèsima mort de 
la revolució egípcia, Merkel visitava les piràmides de Gizeh; era 
la primera gira oficial d’una premiere alemanya a Egipte des de 
feia deu anys. Merkel hi anava amb una agenda clara i un tema 
central sobre la taula: la crisi de les refugiades i la ruta migra-
tòria cap a Europa. Berlín es va comprometre a ajudar el Caire 
materialment i econòmica en la lluita contra les rutes migratò-
ries africanes. Merkel, amb les eleccions del setembre a l’ho-
ritzó, ha de recapitalitzar el seu electorat després del desgast 
intern pel posicionament favorable a l’acollida de refugiades i 
l’auge dels discurs contra la immigració. Lluny de reconsiderar 
el polèmic acord migratori assolit amb Turquia ara fa un any, 
sembla que la proposta alemanya passa per estendre’l a d’altres 
països. La Unió Europea fa temps que treballa el tema. Entre les 
prioritats immediates, hi trobem Egipte, però també Tunísia i 
la fragmentada Líbia.

Aposta per la via de la seguretat
De fet, Brussel·les ha acceptat augmentar les partides econò-
miques destinades als camps de refugiades de Líbia malgrat la 
inestabilitat i la fragilitat del país i la presència d’informes diplo-

Marc Almodóvar
@egiptebarricada
Tunísia
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màtics alemanys que els qualifiquen de “camps de concentra-
ció”. Durant la cimera informal celebrada el 3 de febrer a Malta, 
la Unió Europea va enarborar “l’èxit” dels acords amb Turquia, 
ja que les arribades s’han reduït un 98%, i va establir com a 
prioritat imminent la negociació amb Líbia, Egipte i Tunísia a 
través de la Política comuna de seguretat i defensa europea, és 
a dir, amb un reforçament de la seguretat. En concret, ha optat 
per reforçar programes com la xarxa mediterrània Seahorse, 
l’operació militar Sofia o el programa d’assistència al control 
duaner libi EUBAM. En el marc d’aquesta creuada antimigra-
tòria europea, Brussel·les fins i tot sembla disposada a aixecar 
els embargaments al Sudan, malgrat que el país està presidit 
per un home buscat per la justícia internacional. Tot i així, des 
d’Europa, se li ha fet arribar un paquet de 100 milions d’euros 
destinats al control migratori.

Els diners podrien haver servit per rearmar les milícies Jan-
jawad, que estan actuant contra grups de refugiades eritrees al 
país. La UE també ha format membres de la judicatura eritrea, 
un dels puntals del govern d’Isaias Afeworki, un president acu-
sat de crims contra la humanitat per les Nacions Unides. Para-
l·lelament, també cerca un fre a l’anomenada ruta mediterrà-
nia central mitjançant negociacions bilaterals amb països com 
Nigèria –amb qui vol tancar un nou acord de retorns forçats–, el 
Senegal, Mali o Etiòpia.

Més diners a canvi d’accelerar les deportacions
Submergit en un col·lapse econòmic de difícil solució i amb vio-
lacions constants dels drets humans cada cop més difícils de 
dissimular, Egipte sap que la seva estabilitat passa per jugar les 
seves dues cartes de més valor amb Europa: l’amenaça terrorista 
i la migració. El règim ha informat les autoritats europees que, a 
Egipte, hi viuen cinc milions de migrants –principalment d’Eritrea, 
el Sudan o Síria– i ha recordat que dos milions de persones egíp-
cies abandonen el país cada any. El que no diu d’aquestes dades 
és que més de tres milions de migrants són gent del Sudan que 
fa vàries generacions que viu a Egipte i que vora la meitat de les 
egípcies que abandonen el país marxen cap a  l’Aràbia Saudita.

Pocs dies després de la visita de Merkel a Egipte, el ministre 
d’Exteriors egipci, Sameh Shoukri, va viatjar a Brussel·les per 

reunir-se amb el comissionat europeu per la migració, Dimitris 
Avramopoulos, i tancar un acord que fa mesos que és a la cuina. 
Una cimera per descongelar “projectes de desenvolupament” 
vinculats al tema migratori i valorats en 11,5 milions d’euros. 
Els conceptes clau dels acords són reassentament, foment del 
retorn, lluita contra el tràfic o cooperació amb les guàrdies fron-
teres i el Frontex, entre altres. Com a contrapartida, les autori-
tats europees han ofert a Egipte i Tunísia l’acceleració dels pro-
cessos d’obtenció de visats a la seva ciutadania. A canvi, aquests 
països també accelerarien els procediments establerts per a la 
deportació forçosa de migrants des del continent europeu.

De fet, només hi ha un tema que sembla bloquejar l’acord. 
Egipte es nega en ferm a l’establiment de camps de refugiades 
i migrants al seu territori, com demana amb insistència Brus-
sel·les. Darrere la decisió, hi ha el pànic que aquests camps es 
cronifiquin, arran de la memòria viva de l’èxode palestí. A la 
vegada, el Caire demana inversions que ajudin a crear llocs de 
treball. En definitiva, que l’excusa migratòria serveixi per eixu-
gar les eixutes arques de l’economia egípcia i, de pas, consolidi 
un règim que trontolla econòmicament.3
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28-29
Un llibre del col·lectiu Espai en 
blanc recull 50 ‘pressentiments’ 
amb la voluntat de fer pensar

30
Els ‘Relats Reals’ de Sos Racisme ens 
alerten sobre un cas de discriminació 
protagonitzat per agents de policia

“No creguis en res basat en l’autoritat, / caixes d’es-
talvis que mai no tindrem, / gent fent petons a fal-
ses banderes: / farfolla convergent”. Aquests ver-

sos, d’Inadaptats, KOP, Crim i The Anti-Patiks respectivament, 
reflecteixen el mateix sentiment dissident del punk català con-
tra l’establishment. La llavor del gènere es va començar a gestar 
entre els anys 70 i 80 del segle passat i l’essència del punk no ha 
variat durant els 25 anys que separen aquests grups.

A l’Estat espanyol, el gènere va arribar als anys 80 procedent 
d’Anglaterra i va ser als barris obrers de Madrid, el País Basc i 
Catalunya on va arrelar més fort. Sobretot al nord, va adoptar 
un accent polític molt marcat amb el Rock Radical Basc, en què 
un punk amb una orientació política nihilista com el d’Eskor-
buto i Cicatriz convivia amb un altre més posicionat a favor de 
l’alliberament dels pobles oprimits com el de Kortatu.

El rebuig al poder convergent
A la ciutat de Barcelona, durant els anys 80, bandes com L’Odi 
Social, Subterranean Kids o Código Neurótico van començar 
a destacar sobre la resta de grups. L’Odi Social (1981) va mar-
car un punt d’inflexió per ser dels primers que van cantar en 
català dins el gènere. Les seves lletres estaven marcades per 
la ràbia i la ironia sobre la política catalana del moment, amb 
Jordi Pujol al capdavant de la Generalitat i l’assentament al 
poder de Convergència i Unió.

Les cançons d’aquests grups no tenien una ideologia polí-
tica concreta, sinó que, igual que les de Sex Pistols o Eskor-
buto, es decantaven per una crítica general al sistema. Apartat 
de l’escena cultural mediàtica, el punk català es gestava als 
centres socials okupats, on, tal com explica Sílvia Resorte, del 
també grup de l’època Último Resorte, “es creava tota una 
esfera cultural de persones incrèdules davant la política, el 
capitalisme i la religió”. Tot partia de tres premisses: “Fes-t’ho 
tu mateix, pensa per tu mateix i practica la provocació”. A 
més, aquest gènere comptava amb el suport d’altres formes 
d’art promogudes pels espais llibertaris.

El caràcter rebel de L’Odi Social va agafar cert ressò amb l’EP 

Ramon Anglada
@Ranglada2

26  EXPRESSIONS

El punk català
no ha mort

El gènere musical ha mantingut la seva essència provocadora 
sense esdevenir l’estendard de cap ideologia política concreta

A la ciutat de Barcelona, durant 
els anys 80, bandes com L’Odi 

Social, Subterranean Kids o Código 
Neurótico van començar a destacar 

sobre la resta de grups

Sota la influència del punk barceloní 
dels 80 i el Rock Radical Basc, a 

principis dels 90, una nova variant 
va començar a agafar protagonisme, 

amb grups com Inadaptats i Kop
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Que pagui Pujol (1986, Col·lectiu Matxaka). Amb aquest treball, 
incitaven obertament a la desobediència social i criticaven el 
preu del transport públic. Les consignes més clares del projecte 
també anaven contra la tauromàquia (“La fiesta nazional”) i els 
Mossos d’Esquadra (“Gossos de cuadra”).

Poques veus femenines
Sílvia Resorte va ser, segurament, una de les veus femenines 
més conegudes del punk underground català. Actualment, 
també es pot destacar el grup Violets, amb influències de The 
Clash o Offspring. En l’àmbit estatal, les més recordades són 
les Vulpes, pels seus missatges provocadors i a favor de l’apo-
derament de la dona, i Elektroduendes, on la veu femenina és 
la principal atracció del grup. Tal com explica el politòleg Car-
les Foguet, entre 2009 i 2016, es va estar celebrant el Femme 
Soroll, un festival per visibilitzar el punk femení, “però la falta 
de repercussió i de continuïtat va acabar, fins ara, amb aquest 
bon aparador per a les dones dins el gènere”.

La generació KOP-Inadaptats
Sota la influència del Rock Radical Basc i del punk gestat a Bar-
celona durant els 80, a principis de la dècada dels 90, una nova 
variant del gènere va començar a agafar protagonisme. Inadap-
tats (Vilafranca del Penedès) va posar el focus de l’escena punk 
catalana fora de la ciutat comtal i, juntament amb KOP, ha fet 
presents les reivindicacions socials des dels escenaris.

Àlex Vendrell, excantant d’Inadaptats, defensa aquesta 
postura: “La militància política i la música, en el nostre cas, 
van de la mà”. Va començar a militar de jove, a finals dels 80, 
en assemblees per la insubmissió i, més endavant, a l’Ateneu 
Popular X de Vilafranca, que també va servir de local d’assaig 
pel grup. La influència del punk basc i català, amb L’Odi Social, 
els va ajudar a prendre consciència política. I, seguint la filoso-
fia del fes-t’ho tu mateix, van començar a tocar, amb edats com-
preses entre els catorze i els setze anys i sense que cap membre 
del grup hagués agafat mai un instrument.

El cantant de KOP, Juan Ramon Rodríguez Juanra, explica: 
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Concert de l’Odi Social
/ ARXIU PERSONAL

Àlex Vendrell, cantant 
d’Inadaptats

/ XAVIER MERCADER

La formació Anti-Patiks
/ XAVIER MERCADER

“Ciutat morta” i “Desalojos son 
disturbios” (KOP) o “Canviarem la 
història” i “Pre-S.O.S.” (Inadaptats) fan 
patent el seu posicionament polític a 
l’esquerra de les esquerres

Des del grup tarragoní Crim, 
recorden que “el punk té un 
rerefons polític en si mateix, no cal 
ser gaire llest per veure quin caire 
ideològic hi ha al darrere”
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“Jo vinc de la militància en moviments socials des de molt jove 
i sempre he tingut la música com una eina per donar veu a totes 
les causes oprimides”. La clau per fer arribar aquest missatge, 
segons Juanra, és que “la melodia de la cançó coordini a la per-
fecció amb el sentiment que es vol transmetre”. Com diu Àlex 
Vendrell, citant Josif Stalin, “la revolució no es fa amb guants 
de seda”... I és que el punk encaixa a la perfecció els ritmes 
accelerats i les veus estridents.

Inadaptats i KOP es van agermanar ràpidament com a grups 
que compartien una mateixa causa política. Juntament amb 
altres com El Corazón del Sapo (Saragossa) o Sin Dios (Madrid), 
van començar el circuit de concerts pels gaztetxes del País Basc 
i els centres socials okupats de Barcelona i Madrid. “Es comen-
çava a coure tot un moviment musical alternatiu i molt actiu 
políticament, però no teníem ressò mediàtic perquè l’escena on 
tocàvem eren els casals”, recorda Juanra.

Cançons com “Ciutat morta” i “Desalojos son disturbios” (de 
KOP) o “Canviarem la història” i “Pre-S.O.S.” (d’Inadaptats) fan 
patent el seu posicionament polític a l’esquerra de les esquer-
res, un paper al qual Juanra no renuncia: “Sí, som pamfletaris i 
ho reivindiquem”. La repressió rebuda als espais okupats i l’odi 
comú al feixisme els ha portat a ser allà on són.

Nova realitat social per al gènere
Els tarragonins Crim són un dels màxims exponents del punk 
català actual. Els membres d’aquest grup recorden que “el punk 
té un rerefons polític en si mateix” i, tot i que les seves lletres no 
són explícitament polítiques, “no cal ser gaire llest per veure quin 
caire ideològic hi ha al darrere”. En aquest sentit, argumenten: “Ja 
hi ha grups amb una implicació política molt forta al darrere; a 
més, aquest paper ha estat adoptat cada cop més pels moviments 
socials i no cal que, des de Crim, fem més del mateix”.

Les principals influències musicals dels tarragonins han 
estat NOFX, Offspring o Pennywise, grups que no destaquen 
pels seus missatges polítics, a diferència del Rock Radical Basc 
i els seus predecessors del punk català. Amb ritmes frenètics 
i una veu ronca típica del gènere hardcore, el grup transmet 

“una crítica a la nostra realitat social, la del dia a dia, la dels pro-
blemes del carrer”. Expliquen que la politització de la música 
és una cosa molt típica a l’Estat espanyol, tot i que, en realitat, 
el punk “mai no s’ha caracteritzat per ser molt polític sinó, sim-
plement, per anar en contra de tot”.

The Anti-Patiks, amb una influència clara dels americans 
Rancid i els anglesos Sex Pistols, s’expressen en la mateixa línia i 
veuen la música “com una eina social molt potent”. Sense tenir 
unes lletres directament polítiques, transmeten la crítica “amb 
un caire més irònic i gamberro”, com al tema “Déu salvi l’Artur 
Mas”. En aquesta versió del “God save the Queen” dels Sex Pis-
tols, a més d’homenatjar un dels principals grups del gènere, fan 
un retorn a la crítica convergent dels 80 de L’Odi Social.

Seguint la premissa punk de la provocació, The Anti-Patiks 
ha situat altres grups catalans pop i folk més convencionals a 
la diana de les seves crítiques. Principalment, senyalen Manel i 
Els Amics de les Arts, bandes que “van saltar a la fama de cop i 
que tothom coneixia gràcies a l’evident suport de les instituci-
ons catalanes”. Pel fet de ser grups que canten en català i tenir 
unes lletres acomodades i gens provocadores, “des de l’inici 
han gaudit de subvencions i de la possibilitat d’actuar a grans 
escenaris com La Mercè, El Cruïlla o Canet Rock”.

The Anti-Patiks, però, tampoc no vol tenir l’audiència 
d’aquests grups. En una altra de les seves crítiques a la realitat 
catalana, senyalen tot el que s’ha generat “al voltant del medi-
terràniament”. Amb cançons com “Només el punk rock em fa 
feliç”, “Barrets de palla” o “Farfolla convergent”, utilitzen la 
ironia per retratar aquest àmbit de la societat catalana aliena a 
la crua realitat social. Versos com “molta gresca i xerinola però 
tot controlat (...), farem rotllanes i sanefes de colors, amb bon 
rotllo canviarem el món”, ho escenifiquen.

L’any 1977, els Sex Pistols cantaven “there’s no future, no 
future for you”. Lluny del que pensaven, tot i que només van 
estar dos anys i mig en actiu, sí que hi ha hagut futur. Gairebé 
40 anys després, Crim entona: “La bandera negra oneja contra 
el vent; tu hi veus futur, jo hi veig merda”. Encara que el donin 
per mort, el punk segueix viu, almenys a Catalunya.3
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Una música sona de fons en els discursos polítics. Les 
paraules desfilen, interminables, en les tertúlies televi-
sives. Pocs, o cap, són els pensaments alternatius que hi 

trobem; però no són poques les veus que hi broten. Les opini-
ons s’escolen, es perden en aquest flux musical que mai s’atura. 
Les paraules estan esgotades i poca cosa diuen. Els significats es 
perden dins la cantarella, on manquen les propostes alternati-
ves capaces de transformar la realitat.

Enmig d’aquest context, l’Espai en Blanc ens presenta el llibre 
Cinquanta Pressentiments. Una obra que intenta obrir esquer-
des en aquest flux inacabable de soroll. Obrir zones i espais des 
d’on poder pensar i aturar, així, aquestes discussions que ens 
envolten i ens cobreixen. Segons la seva proposta, el pressenti-
ment és la clau per obrir la porta a espais on deixar néixer qües-
tions noves. Ha de servir per fer sorgir noves preguntes, noves 
maneres de pensar que permetin agafar una posició per mirar el 
món que ens envolta. I, des d’allà, atacar millor, viure amb més 
presència i obrir altres formes de vida amb més potència.

El llibre és el recull de quatre anys de treball col·lectiu. Una 
història de trobades i xerrades al voltant de l’Espai en Blanc, 
un espai format per un conjunt de persones vingudes de dife-
rents àmbits de la societat. Totes elles, però, ja compartien una 
mirada crítica de l’entorn i participaven activament en movi-
ments socials com la lluita de l’okupació, el moviment en contra 
de la guerra o  l’anticapitalista.

La tasca que uneix les persones de l’Espai en Blanc és el deure 
de pensar. Però pensar d’una manera diferent. Pensar en com ens 
estem transformant, què ens transforma i què ens compromet. 
Intentar pensar més enllà de la teoria, fer-ho des del compromís. 
Es pot definir cada pressentiment com la unió de l’acció directa i la 
teoria, la cultura i el fer, l’escriptura i l’acció. És, doncs, la unió de 
dues cares d’una mateixa moneda que l’espectacle vol separades.

Per aconseguir aquest pensar, utilitzen el mètode del pres-
sentir. La finalitat del pressentir no és intentar que tothom 
pensi de la mateixa manera. No s’intenta atraure el públic 
cap a unes posicions concretes. Això és, exactament, el que 
defuig el pressentir: fer que les persones pensin de la mateixa 
manera –no deixar pensar, en definitiva. Per contra, un pen-
sament compromès amb la mateixa acció de pensar ha d’obrir 
espais en blanc. Ha de trencar i esquerdar els sorolls i els dis-
cursos. Ha de deixar espai per poder pensar.

Joel Anfruns
@La_Directa
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Cinquanta
pressentiments

El col·lectiu Espai en Blanc recopila en un llibre quatre anys de treballs des del 
‘deure de pensar’, amb aportacions fetes des del compromís i el rebuig

Directa 427 22 de març de 2017

Amb aquest objectiu al capdavant, floreixen els pressenti-
ments. I cadascun és el resultat de donar a les paraules la força 
que ja no tenen. És l’intent de fer que les paraules facin mal i 
ens facin mal a la vegada; fer que les paraules diguin alguna 
cosa. La crítica dels pressentiments no és simplement denun-
ciar aquelles coses que no agraden. El resultat que vol aconse-
guir el pressentiment és el d’obrir un camí inexplorat; desple-
gar un itinerari en què totes les persones tinguin la possibilitat 
de participar i, així, poder deixar la seva pròpia petjada.

Una arma d’acció
El pressentiment és l’eina amb la qual l’Espai en Blanc es clava 
dins la realitat. Mentre els discursos polítics són neutres i la 
quotidianitat es descompon i esdevé imprevisible, només els 
pressentiments adopten posició i donen fúria a les paraules. 
Els discursos polítics són intercanviables perquè no diuen res. 
Si el pressentir vol donar valor a allò que diu, s’ha de situar en 
la veritat. L’objectiu d’un pensament crític i veraç és intentar 
buscar camins on la vida valgui la pena de ser viscuda i on cada 
vida en concret pugui ser presa en consideració. Aquest és el 
desafiament que té davant seu.

El trajecte del pensament no és simplement la denúncia 
buida, com els sermons televisius. La crítica del pressentir ha 
d’obrir rumbs inexplorats i articular idees en comú. Aquests dos 
són eixos sobre els quals el pensament s’edifica i pren postura. 
És per això que el pressentiment agafa força. Quan troba aquest 
espai en silenci, quan té la possibilitat de perdurar.

La força que el mou és capaç de desenvolupar una ener-
gia política que no és fugaç. Per poder aconseguir aquesta 
empenta, el missatge que vol transmetre ha d’apuntar a la 
veritat. Mentre no es camini per la veracitat, el qüestionament 
de les relacions dominants serà estèril. No podrà mantenir el 
pols que vol guanyar. L’estratègia per poder silenciar la paraula 
del poder i obrir un espai en col·lectivitat queda plasmada en 
cada proposta. És així com el pressentiment engendra silenci i 
aconsegueix destruir el soroll. Cada idea mostrada en aquest 
llibre vol tenir la capacitat d’ampliar el temps de raonament 
per donar una altra perspectiva i eixamplar la mirada. Quan 
s’observen els pressentiments, poques persones resten indife-
rents. Crus i àcids, tots ells, ens ubiquen al moment i l’espai 
de les nostres vides per respirar en quietud. És –i aquesta és la 
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Cada pressentiment està escrit o 
intervingut per text i, de vegades, per 
una imatge. Tots són impresos per 
una sola cara, on apareix la crítica i la 
denúncia que es vol fer

Amb frases com “la nostra violència és 
existir ” o “la millor lluita és la que es 
fa sense esperança”, l’Espai en Blanc 
mastega el soroll per oferir una veritat 
freda i desposseïda de xerrameca
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intenció de l’Espai en Blanc– un moment per escoltar el silenci 
i començar, de nou, a reflexionar.

Amb totes aquestes idees a la ment, l’estructura generada 
és, però, d’un sol foli. Simplicitat i contundència es donen la 
mà per dir tot el que puguin. Cada pressentiment està escrit 
o intervingut per text i, de vegades, per una imatge. Tots són 
impresos per una sola cara, on apareix la crítica i la denúncia 
que es vol fer. El format està pensat perquè es puguin imprimir 
i copiar fàcilment. La idea és que tothom hi pugui participar 
de manera activa i col·lectiva. Qualsevol persona pot col·locar 
un pressentiment allà on cregui convenient i, per tant, fer que 
el raonament sigui una activitat pública. Compartir el pressen-
timent és una activitat conjunta. És, d’una manera ben clara, 
l’objectiu connatural pel qual es creen. Voler implicar tota 
persona que estigui a l’abast perquè en formi part. La mateixa 
acció del pressentiment busca la participació.

El moviment innat del llibre
El llibre no està format, solament, pels pressentiments. De fet, 
el pensament pressentit intenta generar més propostes i inter-
vencions. Al costat de cadascun d’ells, hi trobem un eco, una 
rèplica. D’aquesta manera, es genera una sensació de movi-
ment, de sentit obert. El llibre vol donar peu a altres propostes, 
a altres encadenaments de paraules. Aquest moviment de la 
reflexió és un ressonar del tro que provoca l’obra.

És per això que el text no disposa d’un punt final. El missatge 
s’encadena entre idees i crea un espai d’intersecció. La mateixa 
idea d’intersecció fa aparèixer dins la ment la intuïció que el 
camí no s’acaba. De fet, el camí pren diferents direccions. Una 
interpel·lació oberta, un moviment continuat sense direcció 
fixa que deixa un ventall de possibilitats. Els rumbs són dife-
rents, de la mateixa manera que els mètodes per viure la vida 
són diferents. L’objectiu és modificar la percepció i la sensibili-
tat. Si es vol transformar la realitat, s’ha de poder definir amb 
noves paraules, amb nous conceptes. El pressentiment sorgeix 
per dir allò que realment importa.

Alguns pressentiments sorgeixen del compromís, del fet 
d’estar juntes. D’altres, simplement, neixen del fàstic, del 
rebuig. La bifurcació d’aquestes posicions senyala un horitzó 
impossible; una alliberació del pensament sòlid i una abraçada 
a la multiplicitat. Cada pressentiment és diferent, de la mateixa 
manera que els pensaments són diferents.

Sembla, doncs, que la realitat està formada per una veritat 
incòmode i bruta. Una veritat tapada amb paraules. I, en aquest 
sentit, els discursos inesgotables són els que ajuden a amagar-la 
i ignorar-la. És per això que el pressentiment trosseja el discurs. 
Amb frases com “la nostra violència és existir ” o “la millor 
lluita és la que es fa sense esperança”, l’Espai en Blanc mastega 
i trenca el soroll per oferir, purament i contundentment, una 
veritat freda i desposseïda de xerrameca.3

Algunes edicions 
d’El Pressentiment 

incorporades al llibre
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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

Era divendres i en Toni i la Sara sor-
tien del mercat de Segur de Calafell 
amb el carretó d’anar a comprar 

ple de verdures i peix fresc. Després, la 
Sara va anar a la botiga de llavors; en Toni 
l’esperava assegut en un banc. Es disposà 
a mirar el mòbil. Va veure un cotxe Nis-
san Micra platejat que se li apropava per 
darrere, però no en va fer gaire cas. De 
sobte, dos policies de paisà es van aba-
lançar sobre ell i, plantant la cara a pocs 
centímetres de la seva, un dels agents li 
etzibà:

-¿Que haces aquí sentado? Escúchame 
y haz lo que te digo. ¿Qué haces tocando 
el móvil? Dámelo. Levántate para que te 
registremos. ¿Qué tienes en el carrito? 
Ábrelo. Estoy harto de los negros. Si no 
te gusta el trato, vuelve a tu país. Vas a 
hacer lo que yo te digo, si no te vas a ente-
rar. Te vamos a deportar, negro. Tú no 
eres nada ni nadie.

Eren dos. Un primer, grandot, amb 
barba i molt ample de cintura. El segon 
era més escanyolit, però tremendament 
agressiu, tant pel que fa als gestos com 
per les paraules. Davant el discurs de 
l’agent, en Toni quedà en estat de xoc. 
Només es concentrava a agafar amb força 
el mòbil que li intentaven prendre i a evi-
tar que posessin les mans dins els seus 
pantalons. Aviat va arribar la Sara i, sense 
dir res, es va asseure al seu costat.

-¿De qué se me acusa?
Durant l’episodi, va repetir aquesta pre-

gunta fins a tres vegades, però els agents no 
li van comunicar el motiu de la detenció. 
Els va dir que, si el volien detenir, haurien 
de trucar un cotxe patrulla amb agents uni-
formats perquè el portessin a comissaria 
sense insults ni amenaces.

Aviat van arribar dos cotxes patrulla, 
amb dos agents a cada cotxe. Acte seguit, 
en Toni es va aixecar del banc per anar 
voluntàriament cap al cotxe de policia, 

“Tú no eres nada ni nadie”

però, llavors, tres agents, de manera 
coordinada, el van arrossegar amb força 
en direcció contrària, cap a una petita 
plaça que queda fora de l’abast de les 
càmeres de l’oficina de Caixabank de 
l’avinguda Catalunya.

Allà, el van immobilitzar. Li van col-
pejar l’esquena, el clatell i les lumbars; li 
van prémer els dits de la mà i li van dislo-
car l’espatlla esquerra. Després, un agent 
li va agafar els genitals i els va estirar cap 
avall amb força. En Toni xisclava i tremo-
lava de dolor. Molta gent de les terrasses 
properes s’havia apropat a l’indret per 
veure què passava. Inclosa la Sara, que 
els havia seguit amb el carretó d’anar a 
comprar.

A ella, li van requisar el mòbil, el car-
retó i la jaqueta i la van portar cap a la 
comissaria de Mossos del Vendrell. Van 
fer el mateix amb en Toni, tot i que abans 
van passar per l’hospital. Com que la doc-
tora trigava a atendre’l, un dels agents va 
dir que el seu torn estava a punt d’aca-
bar i que havien de tornar a la comissaria 
immediatament.

Després d’estar engabiat durant quatre 
hores, va aparèixer l’advocada d’ofici, que 
el va informar de què se l’acusava: atemp-
tat contra l’autoritat. Segons l’atestat dels 
agents, en Toni havia clavat una puntada 
de peu a un policia. Aquella acusació era 
falsa i podia demostrar-ho. A conseqüèn-
cia d’unes lesions anteriors, en Toni tenia 
dos lligaments de cada genoll trencats, fet 
que dificultava que pogués estendre els 
genolls i donar puntades de peu.

Va haver d’aguantar hores mort de 
dolor. No van tornar a portar-lo al metge 
fins a les nou del vespre. L’actitud hos-
til del doctor i el fet d’haver de passar 
la nit a la comissaria amb els agents que 
l’acompanyaven van fer que tingués por 
d’explicar amb detall tot allò que li feia 
mal. El doctor es va limitar a receptar-li 

unes pastilles. El dimecres següent, va 
visitar la seva metgessa de capçalera per 
obtenir un nou informe, que parla de la 
dislocació d’una espatlla i un polze i de 
pèrdua de sensibilitat als dits.

Quan va tenir forces, es va adreçar 
al Servei d’Atenció i Denúncies (SAiD) 
de SOS Racisme, on van identificar un 
delicte contra la integritat moral, un 
delicte de lesions, un delicte de falsifica-
ció de documentació pública, un delicte 
de denúncia falsa i un delicte de detenció 
il·legal. Van sol·licitar al jutge una inves-
tigació dels agents i que es prestés decla-
ració a set ciutadanes de Calafell que van 
ser testimonis de l’agressió.

Un any més tard, en Toni encara 
espera el judici. “El que em va fer més 
mal no va ser el dolor físic, sinó el fet de 
comprovar que qualsevol persona, en 
qualsevol moment, pot trepitjar la meva 
dignitat i fer el que vulgui amb mi”, con-
clou amb ràbia.3

 / ROSER PINEDA 
CASADEMONT

Segons l’atestat dels 
agents, en Toni havia 
clavat una puntada 
de peu a un policia. 
Aquella acusació 
era falsa i podia 
demostrar-ho

Mònica López
@nuvoldestiu
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Marcar perfil propi sense desviar-se dels principis ini-
cials. Aquesta fórmula ha convertit Hora de Joglar 
en una proposta solvent dins del panorama musical 

català. Ja s’intuïa quan Ferriol Virgili (bateria) i Aniol Nebot 
(violí, veus) van decidir, l’any 2014, posar en comú les seves 
inquietuds sonores, que basculen del swing a les danses balcà-
niques passant per l’ska clàssic i un reggae amb aires combatius. 
Ritmes que, amarats pel desfici d’indagar en totes direccions, 
van esclatar als primers treballs amb què aquests intèrprets van 
posar en solfa la seva aposta per la fusió.

Passat aquest període, va aparèixer l’àlbum Gira el temps 
(2015), amb què la banda va polir el seu repertori i va assentar 
les bases d’una partitura que, lluny de diluir-se en un aiguabar-
reig d’estils, s’ha perfeccionat amb el pas del temps. Amb el 
nou llarga durada, tota aquesta coctelera sonora ha agafat més 
potència i irreverència. No sols en l’arranjament dels temes. Si 
abans hi havia una pàtina de melangia i sotmetiment, Present 
planta cara a les injustícies i canta, a pas lleuger i amb el som-

Un present irradiant

La mirada estatunidenca als drames del capitalisme ha 
estat molt influenciada per l’obra del dramaturg i cineasta 
David Mamet (Glengarry Glen Ross, American buffalo), 

que va dur els dilemes de la clàssica Mort d’un viatjant a la rea-
litat neoliberal. Mamet ha contribuït a fixar un model de discus-
sió basat en una intensitat actora claustrofòbica, que s’escola 
a obres com El pez gordo. El fundador, en canvi, explica un 
embrutiment més natural i menys cataclísmic.

El cineasta John Lee Hancock (The blind side) signa un biopic 
centrat en el comercial que es va apropiar de la marca McDo-
nald’s i del concepte de fast food. La pel·lícula preserva una part 
del mite amb la mateixa reverència amb què es cuida la figura 
dels fundadors de la democràcia estatunidenca. Els germans 
McDonald’s són persones intel·ligents però sense malícia, gens 
cobdicioses i compromeses amb la qualitat... Són xais devorats 
pel llop que els convenç d’expandir com un virus una idea que 
sembla pervertir-se quan s’estén de manera incontrolada.

Al film, s’insinua que Kroc es veu obligat a transgredir les nor-
mes: els germans preserven el negoci dels franquiciats de manera 
massa curosa i això impedeix que ell prosperi. És una mostra de 
la naturalesa relliscosa de l’obra: s’estan legitimant les accions 

Història relliscosa d’un espoli

RESSENYES

riure als llavis, els valors més nobles de la condició humana.
Editat per RGB Suports, l’àlbum compila el bo i millor 

d’aquesta banda ampliada a vuit intèrprets. Hi destaca un swing 
accelerat (“Tot és poc”), un balkan alegre (“Terra”), un reggae 
intrèpid (“Vigila”), un llatí efervescent (“Instante”) i una bossa-
nova (“Nues”) com a joia final. Per gravar aquests dotze temes, 
la formació garrotxina ha comptat amb la col·laboració del trom-
petista d’Oques Grasses, Miquel Rojo, i el percussionista d’Ojos 
de Brujo, Xavi Turull. Ben aviat, començaran a córrer amb #Gira-
Gramola, l’espectacle amb què Hora de Joglar buscarà impregnar 
el públic d’una música irradiant, volcànica i encomanadissa.3

cd

Present
Hora de Joglar
Segell: RGB Suports, 2017
Enllaç: https://horadejoglar.com

del biografiat o s’estan mostrant com a dinàmiques sistèmiques 
d’un capitalisme que no pot deixar de ser predador? Hancock i 
companya s’abstenen de donar suport a les conductes arribistes 
i també esquiven l’epifania moral, o la crítica que inclou una afir-
mació de la resignació socioeconòmica (endolcida, normalment, 
amb el premi consolador de la família tradicional).

Altres aspectes interessants d’El fundador semblen més 
involuntaris. Hancock opta per un estil visual tan venedor de 
fum com la retòrica de Kroc, per un dinamisme que resulta 
molt estrident en algunes escenes. Sembla assumir que l’audi-
ència no suportarà una petita escena de transició sense diver-
sos moviments de càmera, de la mateixa manera que es rendeix 
a un restaurant on la comanda es lliura immediatament.3

cinema

El fundador
Director: John Lee Hancock
Guionista: Robert D. Siegel
Durada: 115 minuts

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

Ignasi Franch
@ignasifranch
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Vostè és filòsofa, com es va apropar al comerç just?
Quan em vaig graduar, vam viatjar amb un grup de cientistes 
socials a l’Amazònia equatoriana. Vam anar a estudiar la tradi-
ció oral i vam fer un llibre sobre aquests pobles, titulat Mundos 
amazónicos. Vam descobrir la seva vida meravellosa, una cultura 
impressionant, la seva producció artesanal... i, a la vegada, vam 
veure que vivien en una fragilitat econòmica molt gran. Elabora-
ven una ceràmica boníssima, hamaques, molts objectes... però, 
el coll d’ampolla de totes aquestes iniciatives era que no podien 
vendre els productes. Llavors, vam decidir donar-los suport per 
a la comercialització. Vam contactar amb l’Organització Mundial 
del Comerç Just (WFTO) i ens en vam fer membres; ens va semblar 
molt important tenir aquest suport conceptual. No vam pensar a 
exportar, sinó a vendre a Quito, sobretot als turistes.

Fa 30 anys aquesta idea era innovadora a l’Amèrica Llatina?
Sí. El comerç just es va concebre com un model de producció al 
Sud i comercialització al Nord. Era un esquema d’exportació. Una 
de les seves màximes era Trade, not aid (Comerç, no assistenci-
alisme). Però, nosaltres li vam donar la volta: no ens interessava 
vendre al Nord sinó al nostre país; volíem obrir una botiga al Sud. 
Perquè és interessant anar augmentant el comerç Sud-Sud –entre 
el Perú, Bolívia i l’Equador, per exemple– i enfortint el mercat 
intern d’aquests països. A l’Amèrica Llatina, el comerç just té una 
relació molt forta amb l’economia popular i solidària. Treballa per 
la seguretat alimentària, perquè la gent millori la seva economia 
i la seva alimentació, apreciï la producció originària i la preservi.

Es pot trencar el model de compra Nord-Sud?
No podem obviar el fet que gran part de les vendes de comerç just 
depenen de l’exportació. Però, hi ha productes que també s’estan 
començant a vendre als nostres països i, sorprenentment, hem 
vist que, ara, els productors en retenen una part per al consum 
local. Es treballa en tallers i trobades i hi ha molt debat perquè 
el petit productor es converteixi en un consumidor responsable. 
Si tenen un producte alimentari òptim a les seves mans, l’han de 
retenir per al consum propi. Tanmateix, tots estem impactats per 
la societat de consum, tenim la propaganda de la Coca-cola i hem 
de lluitar per mantenir el model de vida tradicional.

Els articles de consum massiu han arribat a la població indí-
gena de l’Amazònia?
Paradoxalment, com que gairebé no hi ha diners circulant, 
coneixen les plantes i viuen de la pesca i de la caça, estan relati-
vament bé. No reben l’impacte de la societat de consum; tenen 
necessitats per vestir-se i desplaçar-se o per rebre educació, 
però viuen al bosc, molt al marge de la vida occidental. Tot i 
així, a poc a poc, quan s’obre un pou petrolífer, la civilització hi 
entra a través de la carretera, la població mestissa que s’hi ins-
tal·la, productes com el sucre... i comencen a canviar els seus 
hàbits de consum. És una lluita dura. 

Feu formació per a la gent productora?
Sí, capacitem els productors en comerç just, consum responsa-
ble, empoderament de la dona. Considerem que les accions per 
aconseguir que les dones millorin el seu estat econòmic i, de 
retruc, tinguin més drets dins la família i la comunitat són molt 
importants perquè, tradicionalment, els dirigents són una mica 
masclistes. Elles són productores, responsables, administradores 
dels diners... treballen moltíssim. 

El govern equatorià us ha donat suport?
Un impacte positiu del govern ha estat la implantació de la llei 
antimonopoli: els supermercats de les grans cadenes estan obli-
gats a tenir un mínim d’un 30% de productes provinents de petits 
productors. Això ha fet que hagin d’acceptar el producte amb 
condicions més laxes; per exemple, han hagut d’acceptar molts 
productes i esperar que tinguessin el permís sanitari. 

Quina trajectòria creu que seguirà el comerç just a l’Amèri-
ca Llatina?
La gent que treballem en el món del comerç just som militants; 
creiem que és un nou paradigma per al bé de la humanitat. El 
comerç sempre ha estat basat en l’abús; qui posa el capital 
posa les condicions, no hi ha transparència. Crec que això ha 
fet mal a la societat en conjunt. Però el comerç just afavoreix 
la petita producció i vetlla per la dignitat en la producció i la 
comercialització. Això ens ajuda a ser més dignes i humanes, 
a no posar el capital per sobre de tot.3

“El comerç just ens ajuda a ser 
més dignes i humanes”

/ HEURA MOLINA

inDirecta

Catalina Sosa,
activista del comerç just

Mariana Cantero
@cantero_mariana Va estudiar filosofia. Es va 

començar a involucrar en la 
lluita per la implantació del 
comerç just després de fer un 
viatge a l’Amazònia equatoria-
na i veure les condicions de 
vida de les poblacions indí-
genes de la regió. Trenta anys 
després, Sosa és directora de 
la Fundació Sinchi Sancha, 
organització no governamen-
tal que lluita pel desenvolupa-
ment sostenible de l’Equador 
i mitjançant la qual diverses 
comunitats indígenes venen 
els seus productes. Amb la 
premissa que les organitza-
cions de comerç just i econo-
mia solidària s’han d’associar, 
que cal construir xarxes per 
fer-les més fortes i crear un 
exèrcit de consumidores 
responsables, Sosa també 
ocupa el càrrec de directora 
executiva de l’Oficina Regio-
nal per a l’Amèrica Llatina de 
l’Organització Mundial del 
Comerç Just (WFTO), formada 
per 63 entitats provinents de 
tretze països sud-americans. 
Des de l’oficina regional de 
WFTO a Quito, Sosa treballa 
per contribuir a la millora de 
les condicions de vida de les 
petites productores atenent 
els principis del comerç just.
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