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havia arribat el moment d’adoptar aquest model, que ha de 
garantir poder potenciar el projecte en tots els seus vessants.

La cooperativa, que serà una realitat el 2016, coincidint 
amb el desè aniversari de la publicació, és el pas que permetrà 
eixamplar l’estructura i els suports informatius del projecte. 
Per aconseguir-ho, necessitarem la complicitat de les subscrip-
tores i dels col·lectius socials. Sense la vostra confiança, difícil-
ment hauríem arribat fins aquí.

Més enllà de mudar-nos amb un nou vestit legal, el pas a 
cooperativa també significa apostar per elements que prete-
nen guiar el nostre funcionament arreu del territori: optar per 
l’economia social i entrar dins un circuit d’experiències que 
treballen sobre la base del consum ètic i l’ús de formes d’orga-
nització més equitatives.

En paral·lel a aquesta decisió, l’assemblea de Girona ens va 
ensenyar la virtut de prendre les decisions per consens, analit-
zar els comptes de manera compartida i pensar i repensar tots 
aquells aspectes que tenen a veure amb els continguts i la resta 
d’àrees. La riquesa en el debat, la detecció dels nous reptes i 
la ferma voluntat de no perdre cap bocí d’inconformisme ens 
van acompanyar en aquesta trobada decisiva. Ara és l’hora de 
sumar esforços per, entre totes, millorar l’eina comunicativa 
que cada dia ens ajuda a ser més crítiques i lliures.
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La Directa rep una subvenció estructural de la Generalitat de Catalunya pel fet de ser un mitjà en llengua catalana, que suposa menys d’un 2% del pressupost. 
Per això hem de posar el seu logotip.

Totes les assembles han ajudat a reforçar el projecte 
comunicatiu de la DIRECTA. Algunes d’elles han pres una 
rellevància especial perquè han adaptat l’estructura a les 

necessitats del moment, perquè han remodelat la publicació 
per fer-la més àgil o perquè han cercat noves eines a través de 
les quals relatar, amb més capacitat d’anàlisi i incidència, la 
lluita dels moviments que treballen i fan possible aquest altre 
món que ja estem construint. Però l’assemblea general que vam 
celebrar els dies 4 i 5 de juliol a Girona quedarà a la retina del 
col·lectiu per molts altres aspectes.

Primer, per l’acollida que ens va dispensar la gent de 
l’Ariet, el portal web que cobreix l’actualitat a les comarques 
gironines des d’una perspectiva lliure i amb voluntat transfor-
madora. A l’Ateneu Salvadora Catà, una antiga seu bancària 
avui okupada i rebatejada amb el nom de la primera dona afu-
sellada durant l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat, 
l’Ariet hi ha instal·lat la seva redacció. Des d’aquest nou espai, 
podrà consolidar la seva presència i enfortir el vincle amb la 
DIRECTA i altres mitjans independents.

L’assemblea va servir, sobretot, per prendre la decisió de 
constituir-nos com a cooperativa. Després d’estar uns mesos 
estudiant-ho en comissió, del suport de col·lectius vinculats a 
aquest àmbit i de quatre sessions formatives al si del col·lectiu, 

Directa
@La_Directa

Les companyes del 
portal web Ariet van 
acollir, a Girona, la 
darrera assemblea 
general de la ‘Directa’ 
/ VICTOR SERRI

La ‘Directa’ hem decidit: 
serem cooperativa!
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La gestió dels equipaments culturals ha estat, des de fa anys, una oportunitat de 
negoci pel sector privat. L’externalització de la majoria dels serveis a empreses que 
ofereixen una gestió de baix cost a costa d’oferir condicions laborals precàries és la 
tònica habitual d’aquest model. L’administració pública, propietària dels centres, no 
exerceix cap control ni avaluació. Les treballadores comencen a mobilitzar-se per 
denunciar els abusos que pateixen i demanen una dignificació de la feina

Maria Soler
@msolebes

Ciut’Art gestiona 
espais com La 

Virreina (a dalt). 
Entre els clients 

del grup Expertus, 
hi ha el Museu 

d’Història de Bar-
celona (a baix)

L’entrada del sector privat als equipaments culturals és 
un patró que es reprodueix a molts centres públics o 
públics-privats d’arreu del territori, facilitat per les 

reformes de flexibilització del mercat de treball. L’objectiu 
és evitar qualsevol vinculació jurídica o laboral del personal 
treballador amb la institució dins la qual treballen. Les admi-
nistracions públiques no imposen cap control ni avaluació en 
els contractes de serveis adjudicats a empreses de gestió cul-
tural, de treball temporal o grans grups multiserveis, que, els 
últims anys, han ampliat la seva àrea de negoci entrant a les 
institucions culturals.

Un cas paradigmàtic d’aquest patró, que es repeteix a bona 
part dels equipaments de les grans ciutats, és el de Barce-
lona. A través de l’Institut de Cultura (ICUB), l’Ajuntament és 
present als patronats de les fundacions que gestionen equi-
paments com el Gran Teatre del Liceu o l’Auditori i museus 
com el CCCB, el MACBA, el Museu Picasso, el MNAC i les fun-
dacions Miró i Tàpies. La política cultural del consistori ha 
anat evolucionant cap a un model de gestió i finançament 
públic-privat –el consorci– i cap a la creació d’un òrgan de 
decisió més opac –la fundació. “El model mixt de consorci i 
fundació facilita l’opacitat i dificulta saber qui pren les deci-
sions i qui controla els comptes”, afirma Joaquim Rius Ullde-
molins, extècnic superior del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i professor de sociologia i antropolo-
gia social a la Universitat de València.

Tot i els nomenaments de representants públics als equips 
directius de les fundacions, Rius afirma que “les condicions 
laborals del personal externalitzat de molts equipaments 
demostren que la presència d’aquests representants no 
garanteix unes mínimes condicions laborals”. Les empreses 
de serveis són les encarregades de negociar els convenis col-
lectius, atorgar les categories professionals i els tipus de con-
tractes i marcar els salaris.

Molts serveis –atenció al client, acomodació i informació, 
venda d’entrades i taquilla, gestió d’exposicions i de botiga 
o, en alguns casos, activitats educatives i visites guiades– dels 
grans centres de cultura de Barcelona estan en mans de qua-
tre grans empreses. Dues d’elles, Magma Serveis Culturals i 
Ciut’Art Serveis Educatius, es dediquen exclusivament a la 
gestió d’equipaments culturals, tot i que, en el cas de Magma, 
alguns dels directius també administren una empresa de col-

Precarietat 
cultural 

adjudicada
L’externalització de serveis als centres 

culturals públics consolida un model opac, de 
condicions laborals precàries i poc controlat 

per l’administració

locació de personal, Ablex Outsourcing SL. Les altres dues, 
Manpower Group Solutions i Expertus, treballen a diversos sec-
tors: Manpower ofereix personal temporal i Expertus gestiona 
serveis tècnics, de neteja o personal auxiliar.

En un context de retallades, en alguns casos, “s’han volgut 
reduir costos amb empreses multiserveis, dedicades a altres 
sectors, sense experiència en la gestió cultural i que no tenen 
en compte la funció social d’aquell equipament”, afirma Rius. 
La gestió externalitzada, defensa, “pot ser eficient si es plan-
teja, per exemple, de manera associativa”, com en el cas de 
l’Ateneu Popular de Nou Barris o del Centre Tradicionàrius.

Males pràctiques sense conseqüències
El cas de Magma Cultura posa de manifest que les pràctiques 
abusives comeses al sector privat no suposen cap impediment a 
l’hora d’adjudicar-se concursos d’institucions públiques-priva-
des. L’import de l’adjudicació dels serveis d’atenció al client del 

Un cas paradigmàtic d’aquesta 
dinàmica de gestió i finançament 
públic-privat, que  es repeteix a 
bona part dels equipaments de les 
grans ciutats, és el de Barcelona

“El model mixt de consorci i 
fundació facilita l’opacitat”, afirma 
Joaquim Rius Ulldemolins, extècnic 
superior del Departament de 
Cultura de la Generalitat de València
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Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a aquesta empresa 
qüestiona, a més, la incapacitat financera del sector públic per 
invertir en cultura i els criteris emprats a l’hora de seleccionar 
una empresa o una altra per gestionar i dissenyar plans d’acció 
del patrimoni cultural.

El 2014, el MNAC va adjudicar sis contractes per valor de 
més de set milions d’euros per cobrir diversos serveis del 
museu. Magma Cultura, l’empresa presidida per Artur Duart –
germà del president de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals, Brauli Duart–, es va adjudicar un contracte d’atenció 
al públic fins al 2016 per valor de cinc milions d’euros. L’em-
presa va ser seleccionada un any després de protagonitzar un 
conflicte laboral amb les treballadores del centre Cosmo Caixa 
de l’Obra Social La Caixa. El problema es va haver de resoldre 
amb un procés de mediació al Tribunal Laboral de Catalunya, 
davant la negativa de Magma de mantenir tots els contractes i 
asseure’s a la taula de negociació.

Entre la clientela de Magma Cultura, també hi figuren ens 
públics o privats amb fortes vinculacions polítiques, sobretot 
amb l’ara trencada federació de CiU. L’empresa gestiona els 
serveis del Parlament de Catalunya i el Caixa Fòrum, de l’Obra 
Social La Caixa, a les quatre capitals de província catalanes. 
L’Obra Social La Caixa, tot i ser una institució privada, compta 
amb l’exconseller de la Generalitat i diputat de CDC Francesc 
Homs i Ferret i amb Salvador Alemany Mas, president d’Aber-
tis i del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el 
Creixement (CAREC) de la Generalitat de Catalunya, entre els 
membres del seu patronat. El CAREC, que assessora l’equip de 
govern en matèria econòmica, defensa la contractació tempo-
ral com a “mesura per reduir l’atur”.

L’antiga cooperativa Ciut’Art, avui una societat limitada, 
també gestiona equipaments públics, com la Virreina, i consor-
cis, com el MACBA. I ho fa, també, malgrat tenir un historial 
amb casos de males pràctiques empresarials en el sector privat. 

>>> Ve de la pàgina anterior L’any 2004, una sentència judicial reconeixia acomiadaments 
improcedents de gran part del personal de la Fundació Catalu-
nya-La Pedrera i denúncies d’irregularitats a l’hora de redac-
tar contractes. Tot i així, fa poques setmanes, en fer-se pública 
la nova reestructuració del MACBA, s’ha tornat a evidenciar 
el poc control que existeix sobre el funcionament d’aquestes 
empreses. Tot i que l’administració pública guanya presència 
dins la fundació del museu, continua relegant les responsabi-
litats d’externalització en la gerència del museu sense imposar 
criteris de control de les subcontractacions, llevat que superin 
el 10% del pressupost.

Criteri econòmic
L’augment dels serveis externalitzats també ha propiciat l’ar-
ribada de més empreses, en pugna per adjudicar-se els con-
tractes. Un exemple és la multinacional de treball temporal 
Manpower, que declara que un dels seus objectius és l’incre-
ment de “la productivitat dels seus clients” a través, entre altres 
mesures, de la “reducció de costos”.

El personal de sala i acomodador de l’Auditori fa anys que 
intercala contractes del Grup Manpower i de Magma Cultura, 
enfrontades en una guerra de preus. L’octubre de 2014, una 
pugna entre les dues empreses per aconseguir la gestió del cen-
tre va provocar la baixada dràstica del preu final de l’adjudica-
ció: de 455.000 a 274.000 euros. A l’hora d’acceptar l’oferta 
guanyadora de Manpower, la institució va tenir en compte 
el preu com a criteri de selecció. L’any 2010, l’adjudicació a 
Magma Cultura va ser per un import quasi el doble d’alt.

Desvinculació pública i privada
Paral·lelament a la implantació d’aquest model, s’han modifi-
cat les mesures de control i les condicions legals en matèria de 
contractació per donar més llibertat d’acció a les empreses. A 
partir de 2012, amb l’aprovació de la reforma laboral, empre-
ses multiserveis com Expertus van constituir branques d’aten-
ció al públic i de gestió de treball temporal. Les reformes en la 

El MNAC va assignar contractes per 
valor de set milions d’euros a Magma 

Cultura un any després que l’empresa 
protagonitzés un conflicte amb les 

treballadores de Cosmo Caixa

La competència entre empreses 
ha provocat una reducció dràstica 
del cost de les adjudicacions. Això 

impacta durament en les condicions 
laborals del personal

Les treballadores de 
l’Auditori i el Liceu 

han volgut visibilitzar 
les males condicions 
laborals que pateixen 

/ GUYE SANCHO
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El cas de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències de València (CAC) és un 
altre exemple de la complexitat exis-
tent a l’hora d’assenyalar responsa-
bilitats en la gestió d’un gran equi-
pament cultural i de l’aposta per la 
subcontractació de serveis per part 
de les institucions públiques.

La societat pública que gestiona 
l’equipament, CACSA, està plena 
de càrrecs ocupats per represen-

tants de les institucions públiques. 
A través de CACSA, la Generali-
tat valenciana va destinar més de 
1.000 milions d’euros al projecte. 
Entre els anys 2013 i 2014, va treu-
re a concurs part de la gestió del 
complex durant quinze anys amb 
l’argument que hi havia problemes 
de dèficit públic.

L’oposició va denunciar, alesho-
res, la possible existència de “cri-

teris subjectius” i “inconfessables” 
a l’hora d’adjudicar aquests serveis 
i de negociar condicions avanta-
tjoses pel sector privat que difi-
cultaven el control de la gestió i la 
contractació. Durant tot el procés, 
el govern valencià es va negar a fer 
públiques les seves converses amb 
la consultora privada Deloitte, una 
de les grans auditores mundials, 
a qui va demanar assessorament 

sobre el procés d’externalització. 
Deloitte també ha guanyat pro-
tagonisme a Catalunya els últims 
anys. Des de l’arribada d’Artur Mas 
al poder i després de contractar un 
dels col·laboradors més propers al 
president, David Madí, com a direc-
tiu, la consultora ha multiplicat els 
contractes establerts amb el govern 
català, fet que li ha permès triplicar 
els seus ingressos.

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València 
també aposta per la subcontractació

El CAC ha costat 
més de 1.000 

milions d’euros, 
però ara aposta 
per estalviar en 

despeses de 
personal

legislació laboral han comportat oportunitats de negoci i això 
queda plasmat al seu conveniu col·lectiu: per “raons econò-
miques, tècniques, organitzatives, descensos d’ocupació, con-
sum i/o de producció”, l’empresa podrà modificar la jornada 
o els horaris de treball. Per damunt de qualsevol consideració 
qualitativa, en alguns equipaments públics, les condicions 
laborals depenen “de la comptabilitat de l’empresa, dels seus 
balanços i comptes de resultats”.

L’augment de la precarització també es fa palesa al mateix 
conveni, segons el qual, “per les característiques dels serveis 
que desenvolupa l’empresa, es podran establir horaris fle-
xibles”. Expertus pot suspendre serveis durant quinze dies, 
durant els quals la treballadora “no tindrà obligació de prestar 
servei i l’empresa no tindrà obligació d’abonar salari”.

Aquest traspàs de responsabilitats no només ha estat una 
conseqüència de l’entrada del sector privat als equipaments 
culturals de la ciutat. El patró es reprodueix a molts dels cen-
tres exclusivament públics, com els diversos centres del Museu 
d’Història de Barcelona o les instal·lacions del mateix Ajunta-
ment. Tot i això, el personal afectat pel conveni d’Expertus està 
obligat a “obeir única i exclusivament les ordres i instruccions 
emanades directament de la direcció d’Expertus Servicios de 
Atención al Público, Sociedad Anonima Unipersonal o de les 
persones designades per aquesta”.

Reproducció del model arreu del territori
Fora del consistori barceloní, un dels últims anuncis de licita-
ció del portal de contractació pública de la Generalitat ofereix 
una adjudicació per la prestació de serveis “de visites guia-
des i tallers didàctics” d’alguns dels equipaments de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC), agrupats per lots. 
Aquest organisme dependent de la Generalitat va ser creat, en 
paraules de la mateixa institució, per “millorar la qualitat de 
les visites” i “agilitzar-ne la gestió.”

Entre els més de 25 equipaments, hi figuren el Museu Nacional 
d’Arqueologia de Tarragona, la vil·la romana de Centelles, l’Arc de 
Berà, el castell i monestir d’Escornalbou, els monestirs de Santes 
Creus i de Santa Maria de Vallbona, el Museu de la Ciència i la Tèc-

nica de Catalunya o els museus nacionals d’Arqueologia i d’Història. 
L’oferta recalca que “l’Agència podrà exigir en qualsevol moment a 
l’empresa adjudicatària que acrediti estar al corrent de les obligaci-
ons salarials i de la seguretat social del seu personal”. Però, entre les 
condicions per gestionar aquests serveis, es detalla que l’empresa es 
comprometrà a “supervisar la prestació del servei”, ja que “entre el 
personal empleat i l’ACdPC no hi haurà cap relació de dependència 
laboral ni administrativa” ni cap vinculació “amb cap del museus, 
jaciments i monuments on es presti el servei”.

Les institucions traspassen 
responsabilitats a les empreses 
subcontractades, també quan 
aquestes gestionen equipaments 
exclusivament públics

El MNAC, afectat per 
les privatitzacions
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Les acomodadores de l’Auditori de Barcelona van iniciar una 
vaga indefinida el 30 d’abril d’enguany. La precarietat sala-
rial, la disminució de les hores mínimes del servei i l’acomi-

adament d’una companya van impulsar la plantilla a fer el pas. El 
mes següent, el personal de sala del Liceu es va unir a la mobilitza-
ció. Finalment, després de setmanes de piquets i accions i després 
que l’Auditori es veiés obligat a tancar les portes davant la prohi-
bició judicial de substituir al personal en vaga, es va tancar un 
acord que establia unes millores considerables de les condicions 
laborals. Amb tot, no es va aconseguir la reivindicació principal: 
la contractació directa com a personal públic dels centres.

La vaga conjunta de l’Auditori i el Liceu ha estat una lluita 
en què s’han emmirallat moltes treballadores contractades per 
empreses que gestionen equipaments públics. Es denuncia que 
els abusos i la vulneració de drets laborals s’han convertit en 
habituals al sector. A Barcelona, la precarietat es repeteix a ofer-
tes culturals de tota mena com les del Museu Picasso, el MACBA, 
el Parc Güell, la Sagrada Família, el Palau Sant Jordi i molts altres. 
En la majoria dels casos, les persones que ens expliquen la seva 
situació prefereixen mantenir l’anonimat per evitar represàlies.

Les irregularitats i, sovint, il·legalitats que cometen les 
empreses subcontractades (les més destacades són Manpower, 

Magma Cultura, Expertus, Ciut’Art i Lavola) són molt cone-
gudes dins el sector. El contracte estrella és el d’obra i servei, 
d’una durada curta o molt curta i que es va renovant durant 
anys, tot i que les treballadores cobreixen tasques permanents 
als centres, que requeririen d’una contractació fixa. En moltes 
ocasions, les empreses donen d’alta i de baixa la treballadora 
el mateix dia. En el millor dels casos, s’utilitza la modalitat 
fixa-discontínua i les contractades són donades de baixa durant 
uns mesos al final de cada temporada.

Una altra pràctica irregular que es repeteix és la demanda 
de flexibilitat. Una antiga treballadora de Lavola afirma: “Vaig 
treballar durant vuit mesos en una posició de reforç. Em dona-
ven un quadrant d’hores orientatiu, però, cada dia a partir de 
les vuit del matí, em trucaven i havia d’estar disponible per anar 
a qualsevol dels centres que gestionava l’empresa a qualsevol 
hora. Un dia vaig dir que no hi podia anar i ja no em van tor-
nar a contractar més”. També es demanen hores extres con-
tínuament –de vegades sense retribuir-les– i treballar caps de 
setmana, en molts casos sense cobrar el plus dels dies festius.

D’altra banda, molts centres cometen fraus en la nòmina. 
“Et treuen quantitats petites, 20 o 30 euros, la quantitat justa 
perquè no surti a compte denunciar-ho”, afirma una extreballa-

dora d’un centre cultural gestionat per Magma Cultura. “Quan 
reclames, la teva queixa es dilueix entre el conjunt de càrrecs 
intermedis, és a dir, coordinadores i caps d’equip”. En alguns 
centres gestionats per Ciut’Art, les treballadores denuncien que 
hi ha clàusules del conveni, com el plus de formació o de res-
ponsabilitat, que no es paguen.

Fa només unes setmanes, una quinzena de treballadores 
de diversos equipaments culturals de la capital catalana va fer 
una primera reunió per posar en comú les seves situacions 
laborals precàries. La vaga de l’Auditori i el Liceu i, també, la 
victòria electoral de Barcelona en Comú –que recull la digni-
ficació del treball cultural i el compromís d’aplicar un segell 
de qualitat en la contractació pública al seu programa– han 
donat certes esperances a un grup humà que encara està cons-
truint una consciència col·lectiva de sector. “Tot està molt verd 
encara”, reconeix un dels treballadors que va participar a la 
reunió. “Crec que, en un primer moment, ens hem d’organit-
zar cadascú al seu centre de la millor manera possible i con-
tinuar teixint aliances amb altres centres. Volem aconseguir 
un compromís de l’Ajuntament per dignificar la nostra feina, 
però tinc clar que la mobilització i la lluita al carrer ha de ser el 
principal camí”, afegeix.

Víctor Yustres
@victoryus3

Professionals del sector es mobilitzen 
per reivindicar els seus drets laborals
Membres de les plantilles de diferents centres externalitzats de Barcelona denuncien la precarietat que pateixen

/ ANNA TORNER
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Víctor Yustres
@victoryus3

Quines condicions de treball tenen les treballa-
dores dels serveis subcontractats als centres 
culturals?

El model de contracte és de durada determinada, normal-
ment d’obra o servei. Al principi, fins i tot es fan contrac-
tes per dies i es va donant d’alta i baixa la treballadora per, 
després, passar als contractes d’obra o servei, que es poden 
anar renovant durant anys. En ser contractes diaris, les per-
sones que no estan disponibles el dia que els proposa l’em-
presa poden caure de la llista i només truquen les que sempre 
estan disponibles. Els salaris ronden els sis euros per hora. En 
alguns casos, les empreses ofereixen contractes en frau de llei 
i, sovint, no informen les treballadores dels seus drets laborals 
bàsics, com pot ser el dret de tenir vacances. A més, la darrera 
reforma laboral permet abaratir els costos de les treballadores 
i facilita l’acomiadament.

Quin perfil de treballadora busquen les empreses sub-
contractades per oferir els serveis als equipaments 
culturals?
Sol ser gent jove, amb titulació universitària –si pot ser, amb 
màster– i amb coneixements de diversos idiomes, encara que 
sigui per fer feines d’acomodadores o d’atenció al públic, 
que estan per sota de la seva qualificació. Normalment, les 
contracten just quan acaben la carrera perquè estan més 
disposades a acceptar qualsevol feina sense mirar gaire les 
condicions laborals.

Amb què s’empara legalment el model d’externalització 
de serveis al sector?
Les licitacions dels serveis de gestió laboral a empreses sub-
contractades estan regides per la llei de contractes del sector 
públic. Aquestes licitacions han de respectar la normativa labo-
ral vigent: l’Estatut dels Treballadors, el salari mínim interpro-
fessional i els convenis col·lectius corresponents. Teòricament, 
han d’estar subjectes a certes condicions ètiques, però es come-
ten vulneracions. Les ordenances municipals també poden ser-
vir com a marc per regular les condicions de les treballadores 
dels serveis públics externalitzats. La majoria d’empreses que 
guanyen els concursos per gestionar aquests serveis no tenen 
forma jurídica d’empresa de treball temporal (ETT), tot i que 
funcionen com a tals. Una ETT busca els treballadors amb els 
criteris que li demanen, mentre que aquestes empreses que 
gestionen els equipaments culturals fan la selecció i la gestió 
del personal directament, basant-se en criteris propis i sense 
cap seguiment de l’administració pública.

Què guanyen les administracions amb les subcontractes?
Bàsicament, abaratir costos. Aquestes empreses proporcionen 
personal laboral a un preu més econòmic que si fossin contrac-
tades directament per la institució. A vegades, aquest suposat 
criteri econòmic no es compleix: si el centre subcontracta cada 
servei a una empresa diferent, això suposa una forta despesa. 

ENTREVISTA A MIREIA BAZAGA, ADVOCADA I SECRETÀRIA JURÍDICA DE LA CGT CATALUNYA

“La cultura és un bé públic i 
tot el que l’envolta s’hauria de 
gestionar de manera pública”

Finalment, el que succeeix és que els serveis es privatitzen i, 
d’aquesta privatització, se n’aprofiten grups empresarials que, 
en moltes ocasions, tenen vincles amb el poder polític.

Quins avantatges tindria la contractació directa de les 
treballadores per part de les institucions públiques?
Suposaria un increment salarial notable i tenir més garanties 
laborals. Quan contracten directament, les institucions públi-
ques estan obligades a seguir el conveni col·lectiu aplicable 
dins el sector públic, que sol tenir unes condicions més favo-
rables per a les treballadores. La contractació directa també 
permetria una millora de la qualitat del servei, ja que el mateix 
centre podria detectar millor les seves necessitats i seleccio-
nar el personal més adequat.

La gestió cooperativa dels equipaments culturals podria 
ser un camí a explorar?
Això pot ser un perill. El fet que el centre sigui gestionat de 
manera pública garanteix que la selecció de personal es fa 
per concurs públic i s’eviten amiguismes. La cultura és un bé 
públic i tot el que l’envolta s’hauria de gestionar de manera 
pública. Les administracions haurien de tenir una responsa-
bilitat clara respecte a la gestió d’aquests serveis i garantir 
unes condicions dignes a les treballadores que els duen a 
terme. El camí que caldria seguir hauria de ser, doncs, el de 
la municipalització.

“En alguns casos, les empreses 
ofereixen contractes en frau de llei 
i no informen les treballadores dels 
seus drets laborals bàsics, com el 
dret de tenir vacances”

“La contractació directa permetria 
millorar les condicions de les 
treballadores i el servei: el mateix 
centre podria detectar millor les 
seves necessitats”

/ SERGI PUJOLAR
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Jesús Rodríguez 
@albertmartnez

El matí del 18 de gener de 2008, el Centre Nacional d’Intel-
ligència espanyola (CNI) va enviar un senyal d’alarma a la 
comandància de la Guàrdia Civil de Valdemoro (Madrid). 

Segons es desprenia de les informacions aportades per un con-
fident policial, s’estava a punt de cometre un atemptat gihadista 
a Barcelona. Poc després, una caravana de vehicles de la unitat 
antiterrorista de la benemérita enfilava l’autopista en direcció a 
Barcelona. A la mateixa hora, el ministre de l’Interior d’alesho-
res, Alfredo Pérez Rubalcaba, trucava el conseller d’Interior Joan 
Saura per informar-lo de l’operació policial que, unes hores més 
tard, s’esdevindria a les mesquites del carrer Hospital i del carrer 
Massanet de la capital catalana. Dit i fet. Aquell vespre, diversos 
escamots de policies encaputxats van esbotzar les portes de les 
mesquites i de diversos domicilis particulars i, també, van escor-
collar la pastisseria Ayub, situada al carrer Hospital de Barcelona 
des de 1972. La imatge de Mohamed Ayub sortint de l’establiment 
emmanillat va quedar gravada per sempre més a la memòria dels 
seus fills. El veïnat no s’ho podia creure. “El pastisser Ayub un 
terrorista? Això és un error, no pot ser, el deixaran anar aviat”, 
manifestava aquell dia en Joan, veí i botiguer de la zona.

Ayub, Maroof i la resta de detinguts van ser traslladats a 
Madrid. Els rumors sobre el muntatge policial no paraven de 
córrer pel barri. “Tot es basa en el testimoni d’un home que 
va arribar a Barcelona fa dos dies. Va ser ell qui va anar a la 
mesquita i va amagar una bossa amb una pols blanca que des-
prés van trobar els policies”, explicava un usuari habitual de la 
mesquita del carrer Massanet. Malgrat les informacions publi-
cades a diaris com El Periódico o La Vanguardia, mai no es van 
trobar armes ni explosius. Els 50 grams de triperòxid de triace-
tona que, suposadament, s’havien descobert als escorcolls van 
resultar ser vint grams de nitrocel·lulosa i, segons els experts 
de la Guàrdia Civil, “el seu estat no permetia la fabricació de 
cap explosiu sense una transformació elaborada”. De fet, la nit-
rocel·lulosa és la base de les laques sintètiques que es poden 
trobar a les botigues de pintura i a les drogueries. El Cos Naci-
onal de Policia espanyola (CNP) va reconèixer que, pocs mesos 
abans, havia fet seguiments a les persones detingudes, però 
que havia arribat a la conclusió que no estaven “davant d’unes 
persones amb voluntat ni capacitat d’atemptar” i per això no 
havia actuat. Sorprenentment, però, el CNI no va comunicar 
les informacions del confident al CNP, sinó a la Guàrdia Civil.

El confident policial va passar a anomenar-se testimoni pro-
tegit F-1. Davant l’evident manca de proves, les seves paraules 
van esdevenir l’única font inculpatòria contra els detinguts. La 

premsa ja els havia condemnat i les autoritats catalanes i espa-
nyoles havien generat una extraordinària alarma social entre la 
població. Les informacions que apuntaven a un atemptat amb 
explosius als túnels del metro de Barcelona van fer que TMB 
canviés les bosses de brossa de color gris per bosses transpa-
rents, una directriu que es manté avui dia.

El 22 de gener, el testimoni protegit va declarar davant el 
jutge de l’Audiència Nacional espanyola Ismael Moreno i el fis-
cal Vicente González Mota. Una de les informacions aportades 
per F-1 és que sis dels terroristes fincats a Barcelona havien fugit 
en direcció a Londres. El CNI va donar l’avís a la policia brità-
nica i sis ciutadans pakistanesos que havien aterrat a l’aeroport 
de Gatwick a bord d’un avió d’Easyjet van ser detinguts. Scot-
land Yard els va interrogar, però va comprovar que un d’ells era 
Chaundhry Wajahat Hussain, el germà del líder del PML-Q, el 
partit del govern del Pakistan. L’errada policial va ser majús-
cula i va desencadenar una crisi diplomàtica entre el Regne 
Unit i el govern de Pervez Musharraf, inclosa una queixa ofi-
cial del secretari d’Exteriors pakistanès, Riaz Hussain Khokhar. 
Els diaris The Guardian i The Sunday Times ho van publicar a 
la portada, però la premsa espanyola i catalana va callar. Una 
setmana més tard, el Foreign Office del Regne Unit va afirmar 
textualment que “les informacions relacionades amb la trama 
integrista provinents del CNI i dels serveis secrets francesos 
eren falses”. Tot i així, la justícia espanyola va ordenar l’ingrés 
a presó d’onze dels detinguts a Barcelona.

Cadena de desmentits a Europa
Quan Ayub i una desena de compatriotes ja es trobaven entre 
reixes i a l’espera de judici, el cap de l’Oficina de Coordinació 
de la Seguretat de Portugal, Leonel de Carvalho, es va sumar 
a les crítiques i va manifestar: “Les informacions que apun-
taven a un possible atemptat en cadena a Portugal coordinat 
amb la cèl·lula de Barcelona són meres especulacions”. Els ser-
veis d’intel·ligència belgues van donar “poca credibilitat” a les 
informacions provinents de Barcelona. Malgrat els desmentits 
des de Londres, Brussel·les i Lisboa, el poder judicial espanyol 

Versió oficial, 
versió d’oficials

Onze veïns del barri del Raval de Barcelona han passat entre sis i vuit anys 
a la presó per les paraules d’un testimoni protegit, la peça clau d’una versió 
oficial que s’ha demostrat falsa. Els afectats reclamen que es repari la seva 

imatge. En el cas d’Ester Quintana, veïna de la Verneda que va perdre un ull 
per un tret de bala de goma, els Mossos reconeixen per primera vegada que 

van ser els autors de les seves ferides

La sentència judicial condemnatòria 
dels onze del Raval es basava 

exclusivament en les declaracions 
d’un ‘confident’ policial que ara ha 

confessat que va mentir 

 Malgrat les informacions 
publicades a diaris com ‘El 

Periódico’ o ‘La Vanguardia’, mai no 
es van trobar armes ni explosius en 

possessió dels encausats

Una de les dues mes-
quites escorcollades 
per la Guàrdia Civil 
durant l’operació 
/ EDU BAYER



La pastisseria 
Ayub, propietat 
d’un dels condem-
nats / EDU BAYER
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Fincat a Barcelona 
des de fa 41 anys, el 
pastisser ha viscut 
maltractaments amb 
ressons xenòfobs 
/ VICTOR SERRI

Com han estat aquests sis anys?
Molt durs, però, què hi podia fer? Quan em van detenir, 
em van portar als calabossos, em van llançar a terra i els 

policies picaven les portes per impedir que poguéssim dormir. 
Allà tancat, no saps ni quina hora ni quin dia és, no saps res de 
res. El vigilant em tirava el menjar a terra, com si fos un gos. Des-
prés, em deien que aixequés els braços, que separés les cames, 
m’escorcollaven. Jo sempre deia: “Sí, senyor; sí, senyor”.

I el periple per les presons?
Primer, vaig estar tres o quatre mesos a Soto del Real. Després, em 
van portar a Villabona, a Astúries. Durant tres o quatre anys, les 
nostres famílies ens havien de visitar a prop de mil quilòmetres de 
distància. Jo i en Maroof –un altre dels detinguts durant l’operació– 
teníem quatre hores de pati i ens feien escombrar. Ho fèiem gratis, 
quan altres presos cobraven.

Després, vas estar a Quatre Camins...
Sí, allà tot va empitjorar. Les habitacions eren molt estretes, els 
funcionaris em cridaven molt i eren molt mal educats. Em llança-
ven el plat a terra, la cullera, el ganivet... tot a terra. Després d’uns 
mesos, em va pujar la tensió i el sucre; em vaig posar malalt. He 
de donar les gràcies a una infermera que em va escoltar i em va 
ajudar. Ella va parlar amb el metge i em van traslladar disset dies 
a la infermeria, on em van donar medicines i em vaig recuperar.

Creus que t’han d’indemnitzar?
És clar, com a mínim, m’han de treure la taca de sobre. El que 
ens han fet és molt fort. Hi havia sis nois joves entre els detinguts. 
Venien a Espanya per treballar com a butaners durant uns mesos 
i, després, tornaven al Pakistan. Ara, ja no poden tornar a trepitjar 
aquest país: els han deportat i no tenen dret a tornar. Jo no sabia 
que ens podien indemnitzar amb diners. Si un jutge diu que tu ets 
culpable, què pots fer? Ara, si això és possible, doncs sí, que ens 
indemnitzin, és clar.

Com ha afectat la teva vida tot plegat?
Jo vull continuar vivint a Barcelona. Fa 41 anys que hi vaig arribar. 
Tinc passaport i mai no he tingut problemes amb ningú. Vaig venir 
per treballar i prou. Quan vaig arribar, la gent era molt bona amb 
nosaltres, també els policies. Quan et paraven pel carrer, eren edu-
cats; però ara tot ha canviat. Quan t’aturen pel carrer, et diuen: 
“Vine aquí, bitxo”. Ara, el meu fill em demana que no treballi més, 
que estigui tranquil, que descansi...

Home, ja has treballat tota la vida, no?
Quan vaig arribar, em van agafar per treballar en una botiga del 
carrer Fontanella. Durant set anys, hi vaig treballar cada dia de la 
setmana dotze hores al dia, fins que vaig veure el cartell de traspàs 
d’aquest local. Jo no sabia què era una pastisseria. Tot estava fosc i 
brut. Vam trobar unes màquines al fons del local i, quan vam posar 
l’electricitat, vam descobrir que funcionaven. Aleshores, vaig dir: 
“I si aprenem a fer de pastissers?”. Un amic ens va ensenyar a fer 
coses bones de pastisseria francesa, siriana, valenciana... i el meu 
fill en va aprendre. D’això hem viscut tots aquests anys.

ENTREVISTA A MOHAMED AYUB

“Les nostres famílies ens 
havien de visitar a mil 

quilòmetres de distància”

Pastisser del carrer Hos-
pital de Barcelona, Ayub 
ha passat sis anys a les 
presons de Soto del 
Real, Villabona i Quatre 
Camins. Denuncia vexa-
cions dels funcionaris 
i reclama que l’admi-
nistració netegi la seva 
imatge pública

Jesús Rodríguez 
@albertmartnez

i la premsa van mantenir la tesi oficial de l’atemptat fonamen-
tada en les paraules del testimoni protegit.

L’11 de febrer de 2008, el diari El Periódico reblava el clau amb 
el titular de portada: “Sí, nosaltres els vam entrenar”, en boca 
d’un suposat portaveu talibà. La peça anava signada pel periodista 
Marc Marginedas i, a l’interior del text, s’aclaria que la conversa 
amb Maulvi Omar –portaveu de l’organització Tehrik i Taliban 
Pakistan– s’havia aconseguit a través d’un intermediari sense iden-
tificar, mitjançant un telèfon via satèl·lit i amb “constants interrup-
cions” del senyal. Aquella informació confusa va servir per tancar 
files al voltant dels articles sentenciadors publicats dues setmanes 
abans pels periodistes Jordi Corachán i Antonio Baquero.

L’any següent arribaria el judici i tot apuntava que la sentèn-
cia ja estava escrita. El jutge Javier Gómez-Bermúdez i la fiscal 
Dolores Delgado van mantenir les acusacions: en un acte de 
fe absoluta en les paraules del testimoni protegit, van acordar 
penes d’entre sis i vuit anys de presó. El clima social i mediàtic 
contrari als onze del Raval s’havia mantingut gràcies a articles 
de suposats experts en terrorisme gihadista, com ara Fernando 
Reinares, que el 18 de setembre de 2008 publicava a la portada 
d’El País: Qui va voler atemptar a Barcelona? Vicent Partal, en 
una editorial de Vilaweb publicada l’endemà, desmuntava tots i 
cadascun dels arguments emprats per Reinares i en denunciava 
“els silencis”. Però res d’això no va servir per aturar la maqui-
nària judicial. Ayub, Maroof i la resta van ser dispersats a les 
presons espanyoles en règim FIES (Fitxer d’Interns d’Especial 
Seguiment), on van perdre anys de vida. Un d’ells va ser engar-
jolat amb vint-i-tres anys i va quedar en llibertat quan ja en tenia 
trenta. Ni tan sols era musulmà practicant.

El 4 de juliol de 2015, El Periódico, el mateix diari que va lide-
rar informativament la notícia de la cèl·lula del Raval, va publi-
car un reportatge d’investigació signat per Braulio Garcia, Andrés 
Aguayo i Matias Escudero on es demostrava que F-1 havia mentit. 
Ell mateix ho reconeixia en una entrevista duta a terme a un lloc 
amagat de Londres. Rubalcaba, Saura, Gónzalez Mota, Moreno, 
Delgado, Gómez-Bermúdez, Reinares, Corachán, Baquero i Mar-
ginedas guarden un espès silenci des d’aleshores.
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Ester Quintana durant 
la presentació del 
llibre ‘Veus contra la 
repressió” / ARIANA 
NALDA

Què diries als polítics que et van qüestionar?
Que siguin responsables –primer de tot– i professionals. 
Que facin honor a la veritat i que siguin justos. No puc 

entendre que no coneguessin els detalls del meu cas. No entenc per 
què van donar tantes versions si el que calia era fer una investigació 
i dir la veritat. No vull justificacions, el que vull és justícia de veritat.

Felip Puig hauria de dimitir?
No sé si ho hauria de fer o no, però, si aquesta és la fórmula que 
tenen els polítics per mostrar la seva responsabilitat, doncs que 
dimiteixi. Més enllà d’això, la seva única responsabilitat passa per 
dimitir? I les persones que estan per sota d’ell són culpables o no ho 
són? Passem de l’últim esglaó del policia que estava al carrer fins a 
Felip Puig? Manel Prat va dimitir i quina responsabilitat ha tingut? 
Perdre la seva feina? No va ser bo per la seva carrera, però per a mi 
ha estat pitjor: no tinc feina i no puc buscar-ne perquè encara estem 
immersos en el procés judicial. Jo he dit la veritat des del principi i 
encara no m’han cregut. No sé com es pot fer justícia només amb 
aquesta dimissió.

Creus que s’arribarà fins al final?
Espero que sí. Si no, de què haurà servit tot l’esforç col·lectiu que 
hem fet per dirimir responsabilitats? Ens hi hem deixat la pell per 
arribar fins aquí. Com que s’ha reconegut l’autoria del tret, tornem 
a sortir als mitjans. Hem d’arribar fins al final. No solament per mi, 
també per les altres víctimes de les bales de goma i de la violència 
policial. Que això els serveixi d’ajuda perquè també es faci justícia 
en els seus casos.

Justícia és que els policies vagin a la presó? Que hi hagi in-
demnització?
Justícia és una mica de tot, perquè la vida és una mica de tot. Ine-
vitablement, hi haurà d’haver una indemnització i una reparació 

ENTREVISTA A ESTER QUINTANA

“Per què van donar 
tantes versions 
si el que calia era 
dir la veritat?”

Ester Quintana és l’últi-
ma víctima d’una bala de 
goma a Catalunya. Des-
prés que transcendís que 
l’advocada dels Mossos 
havia reconegut l’autoria 
dels fets, parlem amb ella 
sobre els responsables de 
la seva situació. Considera 
que Felip Puig hauria de 
dimitir, però no creu que 
les responsabilitats políti-
ques i policials acabin aquí

Jesús Rodríguez 
@albertmartnez

del dany, que mai no serà justa tenint en compte el que patiré la 
resta de la meva vida. L’ull ningú no me’l tornarà. Si el judici és que 
unes persones paguin pel que van fer, vull que el judici faci justícia 
fins al final. No em fa contenta que unes persones hagin d’anar a la 
presó. La justícia hauria de ser diferent, amb treballs socials i una 
reforma veritable de la persona, no amb un càstig. Però, això, jo no 
ho puc canviar, no és a les meves mans. El judici no només em farà 
justícia a mi, sinó que farà justícia a moltes altres persones, serà un 
reconeixement a totes les persones que m’han donat suport i ànims 
i m’han cregut al llarg d’aquest temps. També m’agradaria que els 
protocols dels Mossos canviessin: la manera com fan les coses, la 
seva formació... Tot és millorable i, en aquest camp, hi ha molts 
aspectes per millorar.

Vas dir que volies ser l’última víctima d’una bala de goma. Es-
tàs satisfeta pel que heu aconseguit?
Sí, estic molt satisfeta de la prohibició de les bales de goma. Grà-
cies a la feina de moltes persones, s’ha aconseguit que ningú més 
sigui ferit amb aquesta arma a Catalunya i, de retruc, qüestionar el 
model policial repressiu que estem patint. Potser a partir d’ara ho 
faran amb canons d’aigua, però no ho faran amb les bales de goma. 
I continuarem lluitant per canviar-ho. Les forces de seguretat estan 
al servei del ciutadà, no per atonyinar-nos. També estic contenta 
per tot el que estem fent. Hem compartit el que ens ha passat amb 
moltíssima gent, hem fet xerrades, conferències, audiovisuals i mol-
tes coses més. I, el mes de setembre, estrenarem el documental A 
tu què et sembla?

Tot plegat t’ha fet replantejar les coses importants de la 
vida?
Sí, m’ha fet canviar. El procés mèdic, les operacions... Tinc un 69% 
de discapacitat. Em fa veure la vida d’una altra manera, em fa pen-
sar en el futur. Com estaré quan tingui vuitanta anys? Com veu la 
repressió i les coses que passen al carrer la meva família? També 
ha fet que sigui més activista. Tot ha canviat molt. Ja no t’explico les 
coses més dolentes, com l’insomni. Intento millorar la meva quali-
tat de vida tan com puc, però hi ha coses que me la minven i hauré 
de viure així tota la vida. També ha canviat la meva percepció de 
com funciona el sistema, que no funciona com voldríem: la justícia 
és molt lenta. Mai no hagués pensat que estaria dinant a casa meva i 
em veuria al Telenotícies. Això ens ha canviat, a mi i a tot el meu vol-
tant. M’ha tret el privilegi de ser anònima. Tampoc és que no vulgui 
ser una persona pública, sempre que això ajudi d’altres persones. 
Ara m’enfronto als Mossos i a la Generalitat. I haver de lluitar contra 
tots els estaments que hi ha també m’ha canviat.

I coses positives?
Jo sóc molt positiva i m’agrada viure. De tot això, n’he tret els ànims 
de molta gent; he conegut moltes persones que m’han ajudat i que 
seran amigues meves de per vida. Si el que m’ha passat a mi pot 
servir perquè no li passi a ningú més, això ja ho he guanyat. També 
sento molta alegria per tot el suport que he rebut, que no es pot 
pagar amb res. No hi ha prou gràcies per pagar-ho.

“No sé si Felip Puig 
hauria de dimitir o no, 

però, si aquesta és la 
fórmula que tenen els 
polítics per mostrar la 

seva responsabilitat, 
doncs que dimiteixi”
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Es tractava d’una vista ordinària per resoldre un recurs 
abans que es tanqués la fase d’instrucció del cas, però 
va saltar la notícia. L’advocada dels Mossos, Olga Tubau, 

va reconèixer per primera vegada que les greus lesions que va 
patir Ester Quintana havien estat causades per “una arma poli-
cial”. Les paraules de Tubau poden ser interpretades com una 
estratègia d’última hora per sembrar una certa confusió amb 
relació al cas i posar en dubte que es pugui determinar si l’ob-
jecte lesiu va ser una bala de goma o un projectil de foam. Tot 
i així, es tracta d’un nou pas enrere en la versió apuntalada de 
manera maldestra pel Departament d’Interior.

L’endemà del 14 de novembre de 2012, Felip Puig –conseller 
d’Interior– va assegurar que era “materialment impossible” que les 
ferides de Quintana s’haguessin produït per l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra i va insinuar que l’origen de les lesions podia ser un bat 
de beisbol, un coixinet d’acer o una ampolla de vidre llançada per 
les manifestants. Segons Puig, no s’havia produït cap càrrega poli-
cial a la confluència entre la Gran Via i el passeig de Gràcia. Unes 
imatges enregistrades per 8tv, en què es veien furgons de la Brigada 
Mòbil carregant a la cruïlla de l’incident, van desmentir el màxim 
responsable de la policia catalana. Per aquest primer desmentit, 
Puig va forçar la destitució del comissari general de Recursos Ope-
ratius, Sergi Pla, que des d’aleshores dirigeix la regió policial central.

Aleshores, Puig va matisar: “No es va disparar cap pilota de 
goma, no vam donar l’ordre per fer-ho i totes les pilotes que van 
sortir de l’armeria al matí hi van tornar a la nit”. Només va admetre 
que s’havia fet servir la llançadora de precisió. És per això que el 
conseller va ordenar l’elaboració d’un informe detallat a la Sotsdi-
recció Operativa de la Policia, on apareguessin tots els trets de pro-
jectils de foam disparats la nit del 14 de novembre. En seu parla-

Les mentides 
de Felip Puig
Olga Tubau, advocada encarregada 

de la defensa del sotsinspector 
imputat per les ferides a Ester 

Quintana, ha reconegut l’autoria 
policial dels fets per primera 

vegada. Les paraules de la lletrada 
desmenteixen, novament, la versió 

del Departament d’Interior

Concentració en con-
tra de l’ús de pilotes 
de goma celebrada 
el 14 de novembre 
de 2013 / ROBERT 
BONET

mentària, Puig va mostrar un plànol amb l’hora, el minut i la posició 
exacta dels agents que en van disparar. Cap detonació al passeig de 
Gràcia. L’endemà, dos vídeos enregistrats per Sicom TV i Russian 
Today desmentien les paraules del conseller i mostraven que els 
antidisturbis havien disparat dos trets que no apareixien a l’informe 
i que disparaven en direcció al lloc on va ser ferida Quintana. El 
desconcert regnava a la seu del Departament d’Interior. Manel Prat, 
director general de la policia catalana, va sortir al pas dient que, si 
apareixia un vídeo on es demostrés que Quintana va ser ferida pels 
Mossos, presentaria la dimissió.

Els mesos van anar passant i el degoteig d’informacions va posar 
Prat contra les cordes. En un vídeo de GràciaMon TV, se sentien dues 
detonacions d’escopeta de bala de goma i es determinava la posició 
exacta dels furgons on viatjaven els antidisturbis que van disparar; 
en un atestat, un agent de l’àrea d’informació dels Mossos feia refe-
rència a “companys” que van disparar “pilotes de goma”. Prat va 
dimitir el 27 de maig de 2014: ara, treballa com a cap de comunica-
ció i màrqueting de la cadena de supermercats Bonpreu.

Jesús Rodríguez 
@albertmartnez

Una llarga successió de canvis en 
la versió oficial van costar el càrrec 
a Sergi Pla i Manel Prat, però no al 
conseller d’Interior d’aleshores
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Fa molts anys que sentim això del pic del petroli. Ja 
l’hem passat i no ens n’hem adonat?
El pic del petroli cru, és a dir, el petroli de més qualitat i 

més fàcil d’extreure, ja ha succeït a la primera dècada del segle 
XXI, segons l’Agència Internacional de l’Energia (AIE). El que 
passa és que l’augment del preu del barril ha fet rendible la dis-
tribució d’hidrocarburs de més mala qualitat, com els petrolis 
extrapesants d’Alberta (Canadà) o del delta de l’Orinoco (Vene-
çuela), que tenen costos molt elevats d’explotació i van lligats 
a importants desgavells ambientals. Aquestes i altres formes 
d’hidrocarburs (els de pissarres bituminoses, gas, etcètera) 
estan compensant la caiguda del petroli cru i, per tant, la pro-
ducció del conjunt de combustibles fòssils no s’ha reduït. L’AIE 
es mostra excessivament optimista en aquest sentit, però altres 
càlculs pronostiquen que el zenit de producció del conjunt de 
combustibles arribarà aquest any 2015. Fins que no hagi passat, 
no sabrem si l’hem assolit.

Això significa que ens espera un augment imminent del 
preu dels combustibles?
L’arribada del peak oil no ha de comportar necessàriament 
preus elevats, almenys de bon principi, sinó molt volàtils. El 
preu del barril ha baixat des del màxim assolit el 2008 (al 
voltant de 140 dòlars) i ara ens sembla assumible, però no ha 
estat així per una bona part de l’activitat econòmica. A l’Estat 
espanyol, el transport per carretera ha disminuït un 40% i el 
consum de petroli un 25%. Segons Eurostat, el consum de la 
UE és proper al dels anys 90 i això és un clar reflex de la dava-
llada de l’activitat econòmica. Els darrers mesos, el preu del 

barril ha caigut per la frenada de consum de la Xina, el Brasil 
i altres economies emergents. Quan cau el preu, el petroli és 
massa barat i no és rendible explotar els hidrocarburs d’ex-
tracció costosa. Aleshores, l’oferta es redueix per tornar a 
disparar el preu. El que ens espera són oscil·lacions cícliques 
que es retroalimenten.

Però, als mitjans, continuem llegint notícies sobre jaci-
ments descoberts o per descobrir.
En molts casos, no serveixen per garantir un preu del petroli 
que mantingui l’activitat econòmica vigent. A l’Àrtic, hi pot 
haver reserves, però l’explotació és complicadíssima. T’hi tro-
bes dos quilòmetres d’aigua més els de terra que s’hagin de 
perforar, els vents més forts del planeta i les banquises de gel, 
que suposen un repte enorme per l’enginyeria. No serà mai 
un camp rendible.

I els biocombustibles?
L’AIE també els comptabilitza com a combustibles alternatius, 
però, avui dia, tampoc són rendibles. Requereixen tanta ener-
gia per ser produïts com la que generen. Es tracta d’un negoci 
purament especulatiu que ha fet perillar la seguretat alimen-
tària global. Es manté la seva producció perquè la normativa 
europea i estatunidenca obliga a incloure un 7% i un 15% de 
biocombustible, respectivament, en el gasoil amb què alimen-
tem els nostres vehicles

Molts països tradicionalment productors i membres de 
l’OPEP s’han convertit en importadors durant la primera 

Olga Margalef

Antonio Turiel

“Les elits no distingeixen els 
fets contrastats i les opinions: 

el final del petroli no és opinable”

La fi del petroli barat ja és un fet irre-
versible. L’escassetat de l’or negre en 
un món que el consumeix de manera 
creixent ha atiat els darrers conflictes 
internacionals, especialment a l’Orient 
Mitjà, i forma part de la crisi econòmi-
ca que patim. Divulgar els efectes del 
peak oil –el punt màxim d’extracció a 
partir del qual anirà disminuint la quan-
titat de petroli disponible– i debatre els 
escenaris en què s’hauran de desenvo-
lupar noves alternatives econòmiques 
són algunes de les tasques de l’Oil Crush 
Observatory (OCO). El seu president i 
cofundador és Antonio Turiel, científic 
titular del departament d’Oceanografia 
Física i Tecnològica a l’Institut de Cièn-
cies del Mar (CSIC), que compagina la 
recerca amb l’activisme peakoiler. Tu-
riel també és el responsable d’un bloc de 
referència pel que fa a crisi energètica i 
climàtica a casa nostra, The Oil Crash, 
on s’alternen articles d’opinió de diver-
ses autores, anàlisis de dades i, de tant 
en tant, relats de ciència ficció ubicats 
en escenaris de futur poc encoratjadors.



dècada del 2000, com Indonèsia o Egipte. Tu mantens 
que aquest és un factor detonant clau de les revoltes de 
la primavera àrab.
És un fet que no s’ha tingut prou en compte quan s’ha analit-
zat el context d’aquelles mobilitzacions. Egipte depèn com-
pletament de la importació d’aliments i pagava la factura amb 
divises provinents del cru. El 2011, però, Egipte va arribar a 
consumir tan petroli com el que produïa. I sense renda petro-
liera, el preu de la cistella bàsica es dispara. A Síria, hi ha una 
situació semblant: el 2012, el país ja no produeix prou cru 
per garantir el consum intern i el preu del blat es duplica. 
És clar que són escenaris molt complexos, on conviuen grups 
de tradicions històriques i religioses diverses, sota un règim 
dictatorial, molts anys de colonialisme, certes faccions radica-
litzades, etcètera... però el declivi del petroli és determinant, 
sobretot en economies tan poc diversificades. El cas del Iemen 
encara és més clar. Un país on el 95% del PIB provenia del 
cru ha vist caure la seva producció un 80% en deu anys. L’es-
cassetat ha fet que esclati una guerra i la divisió territorial. 
És d’esperar que països com Algèria, Nigèria o l’Iran pateixin 
situacions semblants abans del final de la dècada.

Quin paper juguen els recursos al devastat Iraq?
Pedro Pietro (de l’Associació per a l’Estudi dels Recursos 
Energètics, AEREN) explica que les potències d’Occident no 
solament volen el control sobre els països productors: també 
necessiten que siguin països empobrits per garantir un con-
sum intern baix i maximitzar els beneficis de les inversions 
estrangeres. Aquesta és la lògica perversa aplicada per com-

panyies i governs occidentals a l’Iraq recent. El país produ-
eix tres milions i mig de barrils diaris i la producció encara 
podria augmentar. L’entrebanc tècnic, aquí, és la manca d’ai-
gua –indispensable per a l’extracció– i, evidentment, la situa-
ció d’inestabilitat per la forta presència d’Estat Islàmic (EI) en 
un país saquejat i desmantellat.

Com influeix l’expansió d’aquest grup en la nova geopo-
lítica petroliera?
EI és la reacció radicalitzada contra desenes d’anys de colo-
nialisme occidental sobre els recursos de l’Orient Mitjà. 
Saben que l’únic que els pot garantir recursos econòmics 
per seguir amb la campanya de conquesta és el petroli. 
Avancen amb aquesta lògica, amb l’objectiu de conquerir 
pous a Síria, l’Iraq i més enllà.

Es comercialitza el petroli produït a les zones que 
controlen?
Als territoris ocupats, exploten in situ, sense cobertura de 
cap companyia occidental. El material és de qualitat i esdevé 
una inversió molt atractiva. La seva destinació principal és, a 
hores d’ara, Turquia. Tot i que també hi ha compra via Rússia 
o Síria. Quan arriba al Mediterrani, el cru ha canviat cinc o sis 
vegades de mans a través de diferents distribuïdores al llarg del 
seu viatge. I pot ser que desembarqui al port de Tarragona, per 
exemple, on es refina i es prepara pel seu ús com a combustible.

En el nou món sense petroli, la producció elèctrica es pot 
mantenir amb polítiques d’estalvi i d’implantació de re-

Alguns càlculs pronostiquen que el 
zenit de producció del conjunt de 
combustibles arribarà aquest any 
2015. Fins que no hagi passat, no 
sabrem si l’hem assolit

Molts jaciments d’hidrocarburs que 
s’estan descobrint no serveixen per 
garantir un preu del petroli que 
mantingui l’activitat econòmica vigent, 
perquè l’explotació és massa cara

“

”

FOTOGRAFIES DE L’ENTREVISTA:
ENRIC CATALÀ
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Seixanta 
anys parlant 
del pic del 
petroli
San Antonio, Texas (Estats Units), 
any 1956. Un geòleg de la compan-
yia Shell presenta les controvertides 
conclusions del seu darrer estudi 
en un congrés de l’American Petro-
leum Institute. King Hubbert definia 
per primera vegada el terme pic del 
petroli i l’aplicava a les reserves dels 
Estats Units. Els seus resultats mos-
traven que el principal impulsor de 
l’economia del petroli arribaria a un 
màxim de producció entre l’any 1965 
i el 1970. Com sol passar amb la gent 
que planteja evidències incòmodes, 
va ser durament criticat. No va ser 
fins l’any 70, quan els Estats Units van 
assolir el seu zenit en l’explotació de 
cru, que va ser reconegut. El compli-
ment de les seves previsions va mar-
car l’inici d’una nova era geopolítica, 
la de la recerca de recursos energè-
tics en territori estranger per part 
dels EUA, sovint a qualsevol preu.

L’any 1998, Colin Campbell i Jean 
Laherrère anaven més enllà i pronos-
ticaven la fi de l’era del petroli barat 
mundial en un article publicat a la re-
vista Scientific American. Els geòlegs 
estimaven un màxim productiu glo-
bal l’any 2010, que, finalment, s’ha 
avançat cinc anys. Des d’aleshores, 
el preu del barril ha pujat tant que 
ha permès desenvolupar tècniques 
d’extracció de recursos petroliers 
no convencionals molt costoses, fet 
que ha compensat la davallada en la 
producció del petroli barat. Però, se-
gons els estudis de diversos agents 
internacionals, aquest any tindrà 
lloc un nou zenit productiu, aquesta 
vegada, de tots els tipus d’hidrocar-
burs líquids. Mentrestant, el consum 
mundial continua escalant posicions 
i emet a l’atmosfera el carboni que 
ha restat milions d’anys sota terra. Si 
volguéssim complir els objectius so-
bre el canvi climàtic marcats per les 
Nacions Unides, hauríem de reduir 
les emissions de manera immediata 
i deixar dues terceres parts de les 
reserves d’hidrocarburs existents als 
seus reservoris. Tot sembla indicar 
que no serà així i que s’extraurà fins 
l’última gota de cru que resulti rendi-
ble. De nou, a qualsevol preu.

La producció de petroli cru ha disminuït 

1,5 Mb/d* (de 70 a 68,5) des de 2008

S’espera que la producció de petroli cru es redueixi 

al voltant de 20 Mb/d més d’aquí al 2020

El consum de petroli a l’Estat espanyol i Catalunya 

ha caigut un 25% des de 2008

El consum actual d’energia primària a la UE és el mateix que el 

de l’any 1995, un 8% menys que el màxim assolit el 2006



novables, però mantenir la mobilitat actual serà comple-
tament impossible...
Exactament. I el cotxe elèctric mai no substituirà el motor de 
combustió. La mobilitat a què estem acostumats es reduirà 
dràsticament. De fet, no hi ha prou liti al planeta per fer 
bateries que permetin substituir els més de 1.000 milions de 
cotxes que hi ha al món. Però, igualment, aquest no pot ser el 
nostre objectiu! Estem abocats a reduir la mobilitat privada i 
apostar pel transport públic.

L’escassetat de liti que menciones és un exemple, però, 
de fet, molts recursos arribaran al seu zenit de producció 
els propers anys, com el coure i el fòsfor. Podem parlar 
d’un peak everything (pic de tot)?
La interacció entre l’escassetat de diferents combustibles 
i elements aportarà més incertesa i volatilitat a la situació 
econòmica futura. En matèria energètica, veurem el pic de 
l’urani i el final de l’era nuclear. Pel que fa als elements que 
esmentaves, el coure és indispensable per a l’electrònica i la 
distribució d’electricitat. L’encariment del petroli n’ha com-
plicat l’extracció. Sense anar més lluny, el cost d’explotació 
s’ha triplicat a Xile, el principal país productor. Se n’espera el 
zenit durant la propera dècada i és el metall més crític a hores 
d’ara. El fòsfor, en canvi, és indispensable per a la fabricació 
de fertilitzants. En depèn l’agricultura extensiva i, per tant, 
l’alimentació de milions de persones. Hi ha poques mines de 
fosfatasa al món i les principals ja són focus de conflictes, com 
la de la zona del Sàhara Occidental, on trobem les reserves 
mundials més importants. Si no es canvia el model agrícola, 

La interacció entre l’escassetat de 
diferents combustibles aportarà més 
incertesa i volatilitat a l’economia. En 
matèria energètica, veurem el pic de 
l’urani i el final de l’era nuclear

Els límits del planeta no són 
negociables. La globalització ha 
vingut de la mà de l’energia barata i el 
nou context d’escassetat de recursos 
ens aboca a la relocalització

El ‘fracking’ s’ha acabat convertint 
en un negoci ruïnós a causa de 
l’oscil·lació del preu del barril de 
petroli. Seria incomprensible una 
inversió en aquest camp a Catalunya

“

”

la seguretat alimentària global pot perillar, ja que, durant les 
properes dècades, veurem l’arribada del pic del fòsfor.

El fòsfor és insubstituïble per obtenir fertilitzants. En el 
cas dels metalls, però, podem reciclar-los.
Els metalls es poden reciclar, però, per això, cal un procés de 
fabricació i pràctiques que ho facilitin. Un telèfon mòbil qualsevol 
conté or i plata. Per què no reutilitzem aquests elements en lloc de 
seguir comprant or provinent de mines que generen forts impac-
tes ambientals? Simplement, perquè és molt difícil separar-los. 
Fer-ho mecànicament és molt complex perquè s’han de triturar i 
separar amb mètodes químics; és més eficient fer-ho manualment. 
A alguns països africans, hi ha famílies senceres especialitzades a 
extreure l’or i la plata dels telèfons provinents d’abocadors a canvi 
de sous de misèria, mentre aquí ens canviem de mòbil abans que 
acabi la seva vida útil. En un futur, serà imprescindible adoptar 
l’esglaó del reciclatge en el circuit dels aparells electrònics.

La futura crisi de recursos és una qüestió ben coneguda 
per les elits neoliberals. Per què, més enllà dels convenis 
internacionals incomplerts, hi ha aquesta inacció global?
Per la mateixa lògica capitalista de pensar en un curt termini 
extrem. I els nostres governs estan sotmesos a aquest poder 
econòmic. A més, diria que les elits del món occidental tenen 
un problema greu a l’hora de distingir els fets contrastats i les 
opinions. El final del petroli no és opinable o subjectiu. Els 
límits del planeta no són negociables.

A les darreres eleccions municipals catalanes, hem 
viscut la irrupció de moltes candidatures alternatives. 
Creus que els seus projectes recullen prou bé els riscos 
de la crisi energètica? Quin marge de maniobra pot tenir 
un municipi per combatre-la?
La globalització ha vingut de la mà de l’energia fàcil i barata 
i el nou context d’escassetat de recursos ens aboca a la relo-
calització. Per aquest motiu, el municipalisme és l’espai des 
d’on es pot treballar millor per eliminar la dependència del 
combustible fòssil. Barcelona en Comú, la CUP i moltes altres 
candidatures alternatives estan fent propostes interessants que 
van en aquesta direcció. Tots aquests projectes promouen el 
consum de proximitat, les energies renovables, la rehabilitació 
energètica i la creació d’ocupacions perdudes, però ara neces-
sàries. Un altre exemple és l’establiment d’una moneda local 
que permeti desarticular-nos del circuit econòmic financer. Tot 
això ens fa més resilients a la inestabilitat de recursos futurs.

Els nostres municipis es poden oblidar del fantasma del 
fracking?
El fracking s’ha acabat convertint en un negoci ruïnós a causa 
de l’oscil·lació del preu del barril de petroli. Des de l’octubre 
passat, el 60% dels camps d’explotació dels Estat Units han 
tancat. I els principals beneficis de moltes empreses han estat 
unes assegurances que els guardaven les espatlles si el preu del 
barril queia per sota dels 80 dòlars. Seria incomprensible que 
cap empresari decidís efectuar una inversió en aquest camp a 
Catalunya. Però potser ens sorprenem, només cal veure què ha 
succeït amb projectes com el Castor.
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Malgrat el descens dels últims anys, el consum de materials 

per capita a Catalunya és de prop de 17 tones l’any

El transport és el principal sector consumidor d’energia 

final a Catalunya, amb un 41% del consum total

Des de 1965, el consum energètic del transport s’ha 

multiplicat per 7
El 95% del consum del transport se satisfà amb 
derivats del petroli

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents del 

transport a Catalunya són gairebé 1/3 part del total

* Mb/d: milions de barrils diaris. Un barril = 159 litres aproximadament
FONT: Antonio Turiel i Institut Català de l’Energia
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Maties Lorente
@mtslorente

Situada al 
barri valencià de 
Benimaclet, La 
Tapadorota és un 
punt de reunió 
i de difusió de 
coneixement / LA 
TAPADOROTA

“Què és avui la ciutat per nosaltres quan és cada vegada 
més difícil viure-les com a ciutats? Potser ens estem 
apropant a un moment de crisi de la vida urbana i les 

Ciutats Invisibles són un somni que neix del cor de les Ciutats Invi-
vibles”. La cita és de l’escriptor italià Italo Calvino i ve acompanyada 
d’una il·lustració d’una llamborda partida amb forma de flor. Un 
model de llamborda que es pot veure a molts barris de Barcelona.

Aquest missatge es pot llegir en una de les samarretes que es 
venen a la Cooperativa Autogestionària La Ciutat Invisible i serveix 
de declaració d’intencions del col·lectiu: es tracta de transformar la 
ciutat per convertir-la en un lloc on les persones puguin viure. “La 
nostra activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que 
impulsin processos de transformació política i social”, es pot llegir 
al seu web. Per fer-ho, aposten per la construcció de xarxes d’econo-
mia solidària i feminista i pel desenvolupament de l’autogestió per 
reapropiar-se de la política local.

Des de l’any 2005, el projecte s’ha dedicat a nombroses tasques: 
el disseny i la comunicació gràfica, l’assessorament cooperatiu, la 
formació, la recerca social, les rutes urbanes, la intervenció comu-
nitària... Però, l’indret on la ciutat es fa visible és el local del car-
rer Riego, al barri barceloní de Sants. A la cantonada amb el carrer 
Autonomia –coincidència?– hi ha la botiga de la cooperativa. Princi-
palment, s’hi poden trobar llibres i roba, però també entrades per 
concerts, publicacions periòdiques i altres articles.

A més, La Ciutat Invisible també compta amb un Centre 
de Documentació dels Moviments Socials, situat al Bloc Onze 

Somnis al cor de les 
ciutats invivibles

La Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu multidisciplinari sorgit d’una llibreria 
que ara compleix deu anys. Durant aquest temps, les llibreries cooperatives 

i associatives s’han estès pel territori: la Tapadorota, a València, n’és un exemple

de l’espai recuperat de Can Batlló, al mateix barri de Sants. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és “recollir els materials i con-
tinguts que generen els moviments socials de base de la ciutat 
de Barcelona i la seva àrea d’influència i donar-los difusió per 
mitjà de projectes editorials, dossiers, audiovisuals o altres 
pràctiques divulgatives, així com la promoció de la recerca en 
les temàtiques relacionades”.

Entre els projectes editorials de la Ciutat, un dels més inte-
ressants és la col·lecció destinada a fer un repàs per la història 
del cooperativisme als barris de Barcelona. En els dos números 
publicats, fan un repàs brillant als exemples d’autoorganització 
obrera dels barris del Poblenou i Sants.

Una ‘tapadorota’ per la transformació
Deu anys després del naixement del projecte de La Ciutat Invi-
sible, les llibreries associatives i cooperatives han viscut un 
creixement notable als Països Catalans. Al barri valencià de 
Benimaclet, hi trobem un altre exemple: La Tapadorota. Com-
parteixen el local amb La Tapadera, “un espai multidisciplinari 
autogestionat per joves precàries i precaris” que busca “crear 
un espai de cocreació, d’aprenentatge comú, d’autoformació i 
de difusió contrahegemònica”. Entre altres projectes allotjats a 
l’espai, trobem la revista Eclèctica, que pretén fusionar el món 
acadèmic universitari i el dels moviments socials.

“Vam obrir La Tapadorota arran d’estar en l’editorial Pensaré 
Cartoneras, on les formes d’editar evidenciaren una ruptura en la 
manera d’entendre el món editorial. Ens adonarem de la necessi-
tat de generar llocs físics per donar cabuda, visibilització i difusió 
a publicacions més enllà del monopoli cultural de llocs de venda 
massius, on preval l’interès econòmic i la rendibilitat”, expliquen 
Jose i Meritxell, les ànimes del projecte. Com elles mateixes nar-
ren, era important comptar amb un espai físic que fos un punt de 
reunió per a les persones més actives del barri i la ciutat, un espai 
on poder compartir coneixement i difondre el treball autònom.

Una de les característiques principals de la llibreria és el 
tipus de llibres que s’hi poden trobar. Més enllà dels formats 
convencionals, La Tapadorota aposta per l’autoedició, els lli-
bres artesanals on cada exemplar és únic o els llibres serigra-
fiats amb edicions limitades. “Defugint la cultura de consum 
massiu, hem cercat tenir unes línies temàtiques nodrides pels 

Des de 2005, La Ciutat Invisible s’ha 
dedicat a tasques com el disseny, la 

comunicació gràfica o la formació i ha 
impulsat un Centre de Documentació 

dels Moviments Socials

A banda de vendre llibres, 
La Tapadorota també acull 

presentacions i organitza 
videofòrums i projectes pedagògics 

com l’escola d’estiu Gamestar(t)



canals de distribució alternativa. Així, comptem amb textos 
d’editorials com Cambalache, Pepitas de Calabaza, Hoja de 
Lata, Hiru, Deskontrol, La Linterna Sorda, Aldarull o Tigre de 
Paper, entre altres”, comenten.

No solament llibres
De la mateixa manera que La Ciutat Invisible, tot i que la venda 
de llibres és important, no és l’única activitat que es desenvo-
lupa en aquest espai autoorganitzat de València. També s’hi fan 
presentacions de llibres o s’organitzen videofòrums. Un dels 
projectes més engrescadors és l’escola d’estiu Gamestar(t), que 
defineixen com “un lloc d’experimentació i autogestió pedagò-
gica, on es poden aprendre els fonaments de la cultura lliure i 
compartida, desenvolupar una perspectiva crítica en els àmbits 
digital i tecnològic i explorar la seua creativitat”. Per a les res-
ponsables del projecte, és molt important anar més enllà de la 
venda de llibres: volen que La Tapadorota es caracteritze “per 
la concepció imprescindible d’iniciatives culturals obertes, crí-
tiques i de debat, fet indispensable per al tipus de projecte que 
concebem per confluir i emancipar-nos conjuntament”.

La relació amb el barri també és molt important, més encara 
tenint en compte que Benimaclet acull una gran varietat de pro-
jectes d’autoorganització o d’autogestió i una nodrida comuni-
tat universitària. Des de La Tapadorota, afirmen que les portes 
de l’espai estan obertes a persones i col·lectius que plantegin 
activitats: “Fins ara, hem participat en el Becurt fest, un festival 
de curtmetratges a Benimaclet; també, juntament amb altres 
llibreries, estem fent un mapa per situar-les al barri que volem 
difondre per tota la ciutat. També tenim certa relació amb 
altres col·lectius afins, com el CSO l’Horta o el Terra”.

A més de trencar amb la lògica del mercat editorial tradicio-
nal, llibreries com La Ciutat Invisible o La Tapadorota busquen 
ser una eina eficaç per la transformació social des de la base. 
Són llocs de trobada que ajuden a trencar el concepte de ciutats 
invivibles de què parlava Calvino. Com sintetitzen des del col-
lectiu valencià: “Volem ser capaços de tenir l’autonomia per 
gestionar i decidir tot allò a què volem donar cabuda, que és, 
com ja hem dit, materials culturals que ens parlen de maneres 
de fer autogestionades i comunitàries. Ser ‘amb’ i no sols ‘per 
a’. Oferim perquè som, som perquè ens trobem”.
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Els proppassats 9, 10 i 11 de juliol, 
La Ciutat Invisible va celebrar el seu 
desè aniversari oferint diverses acti-
vitats obertes al barri de Sants, on la 
cooperativa ha establert vincles forts: 
“Les vuit persones que actualment 
formem part del col·lectiu estem 
molt implicades en la vida del barri i 
formem part d’altres col·lectius, com 
l’assemblea de barri, Can Batlló, el 
mitjà de comunicació La Burxa o el 
centre social Can Vies”, comenten. 
El compromís va més enllà de l’àmbit 
personal: com a col·lectiu, la coope-
rativa s’ha posicionat en afers com 
l’enderrocament parcial de Can Vies 
i les mobilitzacions posteriors.

“Una dècada és molt de temps 
per a un projecte com el nostre. La 
llibreria s’ha consolidat, però no 
només això. Tots els serveis que ofe-
rim d’ençà que vam reformular la 

cooperativa, ara fa uns anys, també 
han viscut un gran creixement”, ex-
pliquen. I, per celebrar-ho, el carrer 
Riego es va vestir de festa. El dijous 
9, es va organitzar un recital poètic 
a la fresca per commemorar els cinc 
anys d’aquesta iniciativa promoguda 
per la cooperativa. El divendres 10, va 
ser el moment per fer un repàs a les 
cooperatives històriques de Sants, 
una activitat emmarcada dins els 
camps de treball de Can Vies. Però la 
festa grossa es va reservar per al dis-
sabte 11: la jornada va començar amb 
un contacontes infantil, va continuar 
amb un vermut i un dinar popular i es 
va rematar amb una sobretaula tropi-
cal de la mà de Sonidero Viral i Negra 
Puloy. Tres dies d’esdeveniments per 
celebrar els deu anys d’una de les lli-
breries més inspiradores dels Països 
Catalans.

Deu anys visibilitzant 
l’autogestió

Els espais cultu-
rals autoorganit-
zats solen donar 
més visibilitat a 

propostes au-
toeditades o 

artesanals / LA 
TAPADOROTA

La Ciutat Invisible 
està ubicada 

al barri de Sants 
de Barcelona 

/ ESTER MORA

Les prestatgeries de 
la llibreria acullen 

el millor de l’edició 
independent de 

l’Estat / E. M.



Ventres de 
lloguer: sang, 

fetge i vida
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El mes de maig, en la seva reforma del Registre Civil, el 
Partit Popular va presentar d’amagat la possibilitat que 
les criatures nascudes de ventres de lloguer es puguin 

registrar sense problemes a Espanya. Això suposa, de facto, 
el reconeixement d’aquesta pràctica com a legítima, per a 
aquelles persones que disposin dels més de 30.000 euros que 
pot costar el nadó. Fins ara, atès que els ventres de lloguer 
són il·legals aquí i a gairebé tot Europa, es negava la seva ins-
cripció als registres.

A aquesta proposta, el PSOE hi ha oposat una esmena que 
busca el contrari. D’una banda, dóna un termini perquè tots 
els nadons nascuts o que han néixer durant els propers mesos 
puguin ser inscrits, després del qual aquesta porta es tanca 
definitivament; també pretén prohibir que les empreses de 
subrogació –les veritables beneficiades del negoci– es puguin 
anunciar a Espanya. Si un negoci és il·legal, és lògic considerar 
que no es pot anunciar lliurement. Les empreses, constituïdes 
en un autèntic lobby de poder, han reaccionat a l’esmena del 
PSOE amb trucades, cartes i campanyes de pressió als par-
tits. La influència econòmica que exerceix aquest sector sobre 
els mitjans de comunicació ja ve de lluny. I el resultat és que 
aquests mitjans, que viuen de la publicitat, han estat publi-
cant publireportatges de ventres de lloguer, sempre presen-
tats com una pràctica èticament acceptable i socialment justa, 
productora de felicitat. Poques coses es venen tan bé: parelles 
felices que només volen completar les seves famílies amb un 
fill o filla; nens i nenes que són desitjats i buscats; dones de 

Beatriz Gimeno
Escriptora, activista feminista i lesbiana
@beatrizgimeno1

classe mitjana americana que l’únic que busquen amb la seva 
generosa donació és satisfer altres parelles. Qui podria resis-
tir-se a aquesta imatge?

Una altra mercantilització de les vides
La veritat és que els ventres de lloguer són una mostra més 
de com el neoliberalisme, la seva ideologia, la seva ètica i la 
seva capacitat cosificadora s’estan introduint fins al moll de 
l’os del cos social i a les vides de les dones, especialment. Tot 
és objecte de comerç: els cossos, parts d’aquests cossos, la 
capacitat reproductiva, els fluids corporals... Els ventres de 
lloguer, a més del mal que fan a les dones, no són més que una 
compravenda de nens i nenes. Quan es van aprovar les lleis 
que penalitzaven aquesta pràctica a gairebé tots els països del 
nostre entorn, fa dues dècades, es partia d’una certa tradició 
social europea, es tractava de preservar un àmbit corporal i 
personal de la voracitat del mercat. També es protegien els 
drets dels que poden estar més desprotegits, en aquest cas, 
els nens. No obstant això, en tot just una dècada, l’enorme 
poder legitimador del mercat s’ha imposat amb tanta inten-
sitat que aquestes cauteles ni tan sols s’entenen. El que es 
va decidir penalitzar apareix, ara, com un dret indiscutible. 
Poques vegades s’entra en la discussió sobre un assumpte que 
continua tenint unes profundes arestes ètiques i polítiques.

Un dels aspectes més característics del capitalisme és la seva 
capacitat per invisibilitzar-se com a estructura, per ser perce-
but com a sistema. Així, és molt més difícil de combatre, ja que 

Els ventres de lloguer són una 
mostra més de com la ideologia 

neoliberal s’està introduint al moll 
de l’os del cos social i a les vides de 

les dones, especialment

L’enorme poder legitimador del 
mercat s’ha imposat amb tanta 

intensitat que, ara, ni tan sols s’entenen 
les cauteles que van dur a penalitzar 

aquesta pràtica fa dues dècades



ni tan sols se’l veu. Totes les conseqüències que genera, el que 
fa a la vida de les persones, s’acaba considerant una qüestió de 
mala sort, d’incapacitat personal o de l’esdevenir natural de la 
vida, sense més. Però el mercat és una forma d’organització 
política, econòmica i social que produeix víctimes, explotació i 
injustícia i que té unes regles de funcionament ben conegudes. 
Sempre que s’obre un mercat, de manera general i en condi-
cions de globalització neoliberal, automàticament s’obliga els 
pobres a entrar-hi. Això ja ha passat amb els ventres de lloguer 
als països pobres, on s’ha convertit en un negoci que genera 
milions de dòlars, que es reparteixen les agències intermedi-
àries, els metges i les clíniques. En aquesta situació, moltes 
dones amb pocs recursos econòmics no tenen més remei que 
dedicar-se a això perquè aquesta es converteix en la millor 
(de vegades, l’única) opció per a elles. Quan una activitat –els 
ventres de lloguer en aquest cas– es converteix en una font de 
riquesa important per a un país, aquest deixarà d’invertir en 
igualtat o en educació per a les dones. Si el PIB d’alguns estats 
depèn de la prostitució o els ventres de lloguer, quin interès tin-
drà el país a aconseguir que les dones siguin més iguals i menys 
pobres? Cap, perquè com més pobres i desiguals siguin elles, de 
més bon grat acceptaran dedicar-se a aquestes activitats.

En un futur no molt llunyà, veurem com els habitants dels 
països pobres es converteixen en repositoris d’òrgans per als 
habitants dels països rics i direm que ho fan voluntàriament. 
Des d’una posició anticapitalista, que òbviament no és com-
partida per tothom, mai no hauríem d’oblidar una cosa: sem-

/ ANDREA LUCIO

pre que s’obre el mercat –i més encara quan és un mercat nou 
sobre alguna cosa que abans no era objecte de compravenda– 
això no incumbeix només la persona concreta que es veu en 
la tessitura de vendre o no. La pràctica incumbeix totes les 
persones que es troben en la mateixa situació de gènere, raça 
o classe. La llibertat té sempre una dimensió social que no 
s’identifica amb l’individualisme.

Garanties... pels contractants
Com que hi ha un negoci molt important, també hi ha un lobby 
empresarial molt important que encarrega informes o publica 
articles científics que defensen les bondats del lloguer de ven-
tres i gasta quantitats de diners ingents en publireportatges 
per anestesiar la població. L’argument amb el qual es defensa 
políticament, d’acord amb la consideració neoliberal més pura, 
és la primacia del contracte lliurement signat sobre qualsevol 
altra consideració. Per als neoliberals, el contracte demostra la 
voluntat sense condicions dels contractants, protegeix els con-
tractants i no les persones signants en situació de vulnerabilitat. 
La llibertat personal, doncs, queda subsumida en la llibertat de 
contractar, sense més consideracions. En aquest sentit, la mare 
gestant renuncia a tot en el moment que signa el document, 
especialment a la possibilitat de penedir-se. I ho fa malgrat que, 
com han posat de manifest diversos especialistes, la subrogació 
signada abans de l’embaràs no pot ser vàlida perquè expressa 
una intenció que es refereix a una situació que no s’ha donat (el 
naixement d’un fill gestat) i que és prou important perquè faci 
variar el consentiment. Si en qualsevol contracte s’admet que 
una variació important de les circumstàncies i les condicions 
pot canviar la consideració del consentiment, com és possible 
signar la cessió d’un nadó que no s’ha gestat ni parit?

Per començar, en aquesta qüestió, entra en joc la cosifica-
ció que suposa considerar les dones com a ventres, sotme-
tre-les a un procés d’explotació com n’hi ha pocs. El contracte 
fixa com i quan s’han de tenir relacions sexuals, què cal men-
jar, quin esport s’ha fer, quins exàmens mèdics cal passar, 
quines decisions s’han de prendre, quina vida s’ha de portar. 
Tot això, acompanyat de les injeccions d’estimulació ovà-
rica, les proves mèdiques invasives, la gestació de nou mesos 
durant els quals una no es pertany a si mateixa... i el part, 
amb tots els perills (i dolors, intensitats emocionals, etcètera) 
inherents. Però, a més, l’objecte del contracte és un nen o una 
nena. No és possible diferenciar els ventres de lloguer de la 
compravenda de nens i nenes.

Finalment, no estic en contra de la tècnica en si considerada 
com a donació, de la mateixa manera que la donació d’òrgans 
és una activitat generosa i solidària. No obstant això, quan les 
lleis sobre la gestació subrogada (que aleshores sí que es pot 
anomenar així) són garantistes i vigilen que no hi hagi diners 
ni agències pel mig, la pràctica existeix en un nombre tan limi-
tat de casos que els demandants segueixen recorrent als països 
pobres. A la Gran Bretanya, Austràlia, Israel o el Brasil, amb 
lleis d’aquest tipus, se sotmeten a aquesta pràctica germanes 
que ho fan per germanes, mares per filles o amigues per amics. 
Ningú no se sotmet a una cosa així per un desconegut, de la 
mateixa manera que ningú no dóna un òrgan en vida a un des-
conegut, però sí a una persona estimada. Els ventres de lloguer 
sotmeten les dones pobres a un mercat que explota els seus 
cossos i la seva capacitat reproductiva d’una manera industrial 
i desconeguda fins ara. Legalitzar-los és un pas més en l’accep-
tació de les regles de vida neoliberals.
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Un ‘lobby’ empresarial encarrega 
informes, publica articles ‘científics’ 
i gasta quantitats de diners ingents 
en publireportatges que volen 
anestesiar la població

La primacia del contracte s’imposa 
sobre qualsevol altra consideració: 
protegeix els contractants i no les 
persones signants en situació de 
vulnerabilitat

Els ventres de lloguer sotmeten 
les dones pobres a un mercat que 
explota els seus cossos i la seva 
capacitat reproductiva d’una 
manera desconeguda fins ara



22-23
Milícies xiïtes que col·laboren amb 
l’exèrcit iraquià cometen atrocitats 
que atien el conflicte sectari

24
La comunitat educativa xilena 
exigeix reformes que acabin amb el 
model heretat de la dictadura

El 17 de desembre de l’any passat, un anunci conjunt i 
coordinat dels presidents dels Estats Units i de Cuba va 
donar a conèixer als seus pobles i al món la decisió polí-

tica de restablir relacions, 55 anys després que els EUA les 
trenquessin de manera unilateral. L’anunci venia precedit, tal 
com es va saber després, d’un any i mig de contactes secrets 
entre ambdues parts.

La casualitat, els seus càrrecs i la seva alta preparació han 
fet que siguin dues dones qui dirigeix la construcció de ponts 
i una agenda comuna de debat. Els papers protagonistes ofi-
cials han correspost, fins ara, a Roberta Jacobson, secretària 
d’Estat per als Assumptes de l’Hemisferi Occidental dels EUA, 
i a Josefina Vidal, directora general del Ministeri de Relacions 
Exteriors de Cuba per als EUA.

Ambaixades i llistes de ‘terroristes’
D’entrada, el pas bàsic d’elevar les oficines respectives al rang 
d’ambaixades ha resultat més difícil del previst. El principal 
obstacle ha estat la pretensió dels EUA que la seva seu diplo-
màtica gaudís de la “plena llibertat” a la qual estan acostu-
mats, que els permet anar més enllà de les activitats normals 
en aquestes institucions i operar com a activistes i com a 
motors financers de canvis de règim.

En aquest cas, la delegació cubana ha optat per remetre’s 
a la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques, que 
estipula regles clares de “no intervenció en els assumptes 
interns”. Finalment, l’1 de juliol es va anunciar que el dia 20 
del mateix mes s’entregaran “cartes credencials” i ambdues 
nacions obriran les ambaixades. Encara es desconeixen els 
funcionaments i les atribucions que tindran.

El mateix secretari d’Estat estatunidenc, John Kerry, visi-
tarà Cuba aquell dia per hissar la bandera de la unió en ple 
Malecón de l’Havana, si bé no com a conqueridor, almenys 
per ara. Més enllà dels simbolismes, segurament, es produi-
ran reunions i trobades d’alt nivell que donaran llum verda a 
altres passos pràctics.

L’exclusió de Cuba del llistat de països que donen suport o 
promouen el terrorismes que confecciona el govern dels EUA 
anualment ha estat més senzilla de resoldre. El 29 de maig pas-
sat, l’exclusió de Cuba de la llista tòxica va quedar degudament 
legalitzada. Una decisió lògica, ja que resultaria incomprensible 

Orsola Casagrande, J. Miguel Arrugaeta
@orsola23
L’Havana (Cuba)

per a qualsevol ciutadana estatunidenca que el seu govern res-
tablís relacions amb un país que qualifica de malvat.

Com a nota al marge, cal subratllar que Cuba no ha fet res 
perquè la treguin de la llista negra. El petit col·lectiu de refugia-
des basques, les guerrilleres colombianes i un grup de fugitives 
de la justícia els EUA –que van demanar asil les dècades dels 80 i 
90– continuen a l’illa. En realitat, no ha canviat res i això és una 
mostra del pragmatisme i la intencionalitat amb què el govern 
dels EUA confecciona els seus llistats, no només sobre terro-
risme, sinó també en relació amb els drets humans, el tràfic de 
drogues i de persones o la prostitució de menors.

Agenda comuna a quatre mans
Després de tres trobades conjuntes i una de presidencial, 
durant la darrera Cimera de les Amèriques al Panamà i malgrat 
la discreció i la cura en les declaracions públiques d’ambdues 
parts, ja es pot dibuixar una agenda inicial de relacions bila-
terals. No s’ha fet públic cap calendari establert, però es pot 
suposar que s’ha confeccionat un ordre de prioritats.

La coordinació en el tema migratori i el control i el combat 
del tràfic de drogues en un mar i un espai aeri compartits ja 
eren assumptes sobre els quals les dues parts havien mantin-
gut contactes periòdics des de 1994. D’ara en endavant, pro-
bablement, s’hi sumarà l’intercanvi d’informació relativa a 
la seguretat nacional dels dos estats i el terrorisme, malgrat 
l’existència d’algunes diferències de conceptes i matisos sobre 
un tema tan delicat i manipulat.

Durant les trobades que s’han dut a terme, han anat sor-
gint altres assumptes que constituiran elements substancials i 
transcendents de l’agenda que es va dibuixant. Per exemple, les 
reclamacions cubanes relatives a la devolució de la base naval 
de Guantánamo, l’eliminació del bloqueig comercial, econòmic 

Algunes de les 
reivindicacions 

cubanes, com 
recuperar l’illa de 

Guantánamo, tenen 
dificultats afegides

Obama només compta 
amb un any i mig de 

mandat; el seu partit, 
a més, està en minoria 
a les dues cambres de 

representants

Els governs 
respectius encara 
no han fet públic 
cap calendari de 

desenvolupament 
de les relacions 
bilaterals /  KAI 
PFAFFENBACH

Una agenda 
comuna i una 
relació fluïda

El procés de normalització de relacions entre Cuba 
i els EUA avança en la construcció de ponts
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i financer contra l’illa, la revisió de la llei d’ajust cubà o les com-
pensacions pels quantiosos danys econòmics soferts per Cuba 
al llarg d’aquestes dècades inacabables.

Per la seva banda, la delegació dels EUA ha posat l’èmfasi en 
el desenvolupament dels drets humans, especialment en rela-
ció amb l’accés a la informació i el reclam d’indemnitzacions 
per les nacionalitzacions de propietats de companyies i ciuta-
danes dels EUA durant la dècada de 1960.

Una novetat molt interessant per la seva potencialitat i pos-
sible repercussió internacional, feta pública durant la darrera 
trobada, és l’interès mutu per explorar la possibilitat de coordi-
nar i donar suport a iniciatives relatives a la salut i a la produc-
ció de medicaments.

Una base compartida
Les analistes i les expertes no preveuen que les transformaci-
ons econòmiques i estructurals internes de Cuba vinguin acom-
panyades de canvis polítics a curt o mitjà termini, tot i que l’illa 
experimenta nous fenòmens socials que juguen al seu favor. 
Alguns d’ells són fàcils de constatar, com el fet que hi hagi tres 
milions de telèfons mòbils actius al país amb prestacions crei-
xents. Cal recordar que, fa només quatre anys, aquests disposi-
tius estaven limitats a les persones estrangeres i els organismes 
estatals. També s’ha de tenir en compte la producció audiovi-
sual amb eines digitals, que cada vegada està a l’abast de més 
persones. O les perceptibles diferències d’hàbits i possibilitats 
socioculturals, fins i tot a les zones urbanes.

D’altra banda, malgrat la importància de la “voluntat presi-
dencial” d’Obama, les seves prerrogatives no són suficients per 
derogar les lleis i les regulacions que emparen el bloqueig, com 
la llei d’ajust cubà, relativa a l’acollida d’immigrants com a refu-
giades polítiques. Tampoc sembla fàcil la devolució de la base de 

Guantánamo. Aquests assumptes clau i vitals requeriran d’una 
intensa estratègia legislativa i informativa. Cal tenir en compte 
que, a l’actual president, li queda un any i mig de mandat.

El 23 de maig d’enguany, la responsable de la delegació cubana, 
Josefina Vidal, resumia l’estat actual del procés de la següent 
manera: “Ja tenim una gamma de temes ben identificats, per 
començar, però el procés es demorarà. Cal ser realistes... Encara 
no hem definit com ho farem, si crearem mecanismes, comissions 
o grups; si ho tractarem tot com a conjunt o de manera separada”. 
Vidal va assegurar, a més, que mantenen una relació permanent 
de comunicació i intercanvi amb la delegació estatunidenca.

D’allò oficial a allò social
Sens dubte, els resultats concrets i públics de les converses, que no 
tenen data de finalització fixada, estaran subjectes a les respectives 
conjuntures internes i fins i tot regionals o internacionals. Més enllà 
dels anuncis oficials, hi ha altres variables que influeixen en el com-
plex tauler Cuba-EUA. Per part dels Estats Units, alguns exemples 
recents i contradictoris serien el rebuig del Congrés a aprovar un 
pressupost destinat a l’obertura de l’ambaixada a l’Havana, mentre 
proliferen els viatges de delegacions comercials, grups de pressió 
econòmics i congressistes i senadors d’ambdós partits a la capital 
cubana. També de turistes estatunidencs, curiosos per conèixer de 
prop allò que, fins ahir, era una fruita prohibida.

En el marc de la societat cubana, es poden subratllar el 
creixement de l’accés a Internet i de les connexions digitals o 
l’adopció d’aquesta nova etapa de relacions com un tema per 
part d’artistes de diverses generacions. Així es va poder cons-
tatar durant la Biennal d’Arts Plàstiques de l’Havana, recent 
finalitzada. Una creadora cubana ho resumia com una reacció 
davant la incertesa. Les incògnites del camí que tot just s’acaba 
d’iniciar continuen essent més nombroses que les respostes.
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Dues dones 
cara a cara
ROBERTA S. JACOBSON
Nascuda el 1960. Secretària d’Estat 
per a Assumptes de l’Hemisferi Oc-
cidental des de 2012. Amb 25 anys 
d’experiència en diverses posicions 
del Departament d’Estat, Jacobson 
està considerada una especialista 
en l’Amèrica Llatina. Diplomàtics lla-
tinoamericans la descriuen com una 
“professional decidida, càlida i amb 
sentit de l’humor”. És amiga de Hi-
llary Clinton.

JOSEFINA DE LA CARIDAD VIDAL
Nascuda el 1961. Directora general 
del Ministeri d’Exteriors cubà per 
als EUA des de 2006. Doctora en 
Relacions Internacionals, compta 
amb una llarga experiència com a 
diplomàtica. Actualment, és membre 
plena del Comitè Central del Partit 
Comunista de Cuba. Analistes esta-
tunidenques l’assenyalen com una de 
les principals especialistes cubanes 
en política dels EUA.

Tot i la pervivència 
d’algunes maneres 

de funcionar, l’illa ha 
viscut transforma-

cions econòmiques 
rellevants els darrers 
anys / JOAN ALVADO 
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“Les milícies van irrompre a casa nostra mentre dor-
míem. El meu fi ll es va despertar i va preguntar què 
passava. El van treure del llit i se’l van endur a fora, on 

l’esperaven més homes armats i tres Hummers negres. (...) També 
es van endur el fi ll del nostre veí. Els vam buscar per totes bandes, 
fi ns que, el matí següent, vam trobar els seus cossos en una mes-
quita propera”. Amb aquestes paraules, recollides en un informe 
d’Amnistia Internacional (AI), la mare d’Omar, un taxista de 22 
anys de religió musulmana sunnita, relata la desaparició i poste-
rior assassinat del seu fi ll a mans de milícies armades xiïtes a l’Iraq.

L’Iraq es troba immers en una situació de caos. Les discòrdies 
polítiques i sectàries es manifesten en les inacabables onades de 
violència que pateix la població iraquiana. I cap de les parts en dis-
puta està lliure de crims a l’Iraq. El nombre de morts i de persones 
refugiades i desplaçades és l’indicador més signifi catiu de la situació 
actual: el 2014, més de 17.000 civils iraquianes van perdre la vida 
per culpa de la violència al país, segons l’organització Iraq Body 
Count. Més de 360.000 persones iraquianes es troben refugiades 
en altres països i més de tres milions i mig són desplaçades internes.

La violència que exerceix Estat Islàmic (EI) sobre la població 
civil i sobre els seus enemics a Síria i l’Iraq –països on se situa el ter-
ritori del califat que han autoproclamat– ha estat la que ha obtin-
gut més repercussió. Són moltes, les notícies sobre l’aplicació 
estricta, intransigent, violenta i brutal amb què Estat Islàmic està 
aplicant la llei islàmica. La majoria d’aquests fets són certs, encara 
que formin part de la maquinària de propaganda de la mateixa 

Els abusos 
de les forces 

d’alliberament 
xiïtes a l’Iraq

Aquestes milícies s’han convertit en una força 
indispensable contra Estat Islàmic, però les atrocitats i les 

massacres que cometen accentuen el conflicte sectari

Jordi Sánchez Callado
@jordisanchca
Barcelona
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organització. En la dialèctica entre bons i dolents que impera en 
gran part del discurs polític i mediàtic a Occident, però, s’obvia 
que els altres agents implicats en el conflicte també han fet ús de la 
violència sectària i el terror. És el cas de les milícies xiïtes.

Múltiples agents
Actualment, els principals agents que estan fent front a Estat Islà-
mic –que defensa una versió distorsionada i retrògrada de l’Islam 
sunnita– en territori iraquià són: les milícies peixmergues kurdes; 
el dèbil exèrcit regular de Bagdad, que es troba completament des-
bordat, i les milícies xiïtes. Els mitjans occidentals han presentat 
els grups peixmergues i xiïtes com a forces d’alliberament de la 
població que han obligat EI a retirar-se al nord del país.

Les milícies xiïtes han jugat un paper vital en la defensa del 
territori iraquià des de la irrupció d’EI. Estan formades per entre 
100.000 i 120.000 efectius, més del doble que l’exèrcit regular de 
Bagdad; per tant, la seva influència al territori és innegable. Les 
milícies reben armes de les potències occidentals i, a la vegada, de 
l’Iran: serveixen per evitar una nova intervenció militar estrangera 
al territori i deixar la guerra en mans de la població iraquiana. La 
seva intervenció ha estat clau en la recuperació de ciutats com Tikrit 
o en la defensa de Bagdad o de la província de Diyala. Aquestes ges-
tes els han atorgat molt poder dins el país, fins al punt de resultar 
una amenaça pel govern del primer ministre Haider Al-Abadi.

Tanmateix, l’organització Human Rights Watch (HRW) ha 
denunciat que “els abusos per part de les milícies aliades amb les 
forces de seguretat iraquianes en zones sunnites ha augmentat 
els últims mesos”. El conflicte sectari entre islamistes sunnites i 
xiïtes a l’Iraq s’ha agreujat enormement des de l’ocupació estatu-
nidenca de 2003 i la seva suposada campanya de “democratitza-
ció del país”. Ja abans de la intervenció d’EI, la tensió sectària era 
creixent. Una de les causes va ser la nefasta gestió de l’exprimer 
ministre Nuri Al-Maliki (2006-2014), d’un partit confessional xiïta, 
que va dur a terme polítiques sectàries i marcades pel nepotisme. 
Aquestes pràctiques van provocar un increment del descontent 
de la població sunnita, que suposa més d’un terç de la societat. En 
l’actual context de guerra, però, la situació s’ha agreujat, ja que la 
violència de les milícies xiïtes gaudeix d’una impunitat absoluta.

AI va denunciar aquesta violència sectària al seu informe 
Iraq: Absolute impunity: militia rule in Iraq, publicat l’octubre 
de 2014. Aquesta investigació recull episodis de violència sectà-
ria contra la població civil sunnita de l’Iraq, com el que va patir 
el jove Omar, assassinat. L’entitat denunciava l’aparició de cen-
tenars de cadàvers sense identificar d’iraquians assassinats amb 
ferides al cap i les mans lligades. Segons l’informe, la violència 
extrajudicial hauria començat a augmentar des del mes de juny 
de 2014, coincidint amb l’autoproclamació del califat d’Estat 
Islàmic als territoris ocupats a Síria i l’Iraq. També va coincidir 
amb l’auge d’aquestes milícies després de la desfeta de l’exèrcit 
iraquià al nord del país. AI denuncia que els grups armats xiïtes 
han estat segrestant i matant joves sunnites de manera arbitrària 
a Bagdad, Kirkuk, Samarra, etcètera. “Si agafem aquests gossos 
(sunnites) que baixen des de Tikrit, els executem”, va sentir dir 
un investigador en un control militar a Bagdad.

De fet, quan les milícies xiïtes van recuperar la ciutat de Tikrit 
–fins llavors a mans d’Estat Islàmic– el 31 de març, van cometre 
tot tipus d’atrocitats, segons va denunciar el Consell Provincial de 
Salahuddin. Aquests i altres abusos comesos contra la població 

sunnita a la província d’Anbar han contribuït a “incrementar el 
ressentiment local”, escrivia recentment el periodista i analista 
iraquià Raed El-Hamed: “Això ha enfortit la posició d’EI a les zones 
que controla. Ha pogut usar aquests crims per promoure la idea 
que protegeix la comunitat sunnita tant de les milícies xiïtes com 
de la Guàrdia Revolucionària Iraniana”.

Suport iranià
L’Iran, el país xiïta per excel·lència, finança aquestes milícies per 
continuar expandint la seva hegemonia a la regió i, especialment, 
a l’Iraq. Les desavinences entre tots dos veïns són conegudes des 
de la guerra que van mantenir durant els anys 80. Ja aleshores, van 
començar les desavinences sectàries a la regió. Arran de la revolu-
ció iraniana de l’any 1979, que va portar l’aiatol·là Ruhollah Kho-
meini al poder, l’Aràbia Saudita, amb el suport dels Estats Units, va 
promoure la rivalitat i el conflicte sectari.

L’ocupació americana de 2003 no va ser un pal·liatiu d’aques-
tes tensions: ben al contrari, les va fomentar. Es van produir autèn-
tiques matances de civils fins ben entrat l’any 2008, en què van 
morir més de 100.000 civils per la violència al país.

Actualment, les milícies xiïtes són un factor clau en la lluita 
contra Estat Islàmic a l’Iraq, però el preu que cal pagar és elevat. 
El país, sumit de nou en el caos i la violència, està trencat en tres 
parts i segregat a nivell sectari. La tragèdia és que, per ara, no hi ha 
cap iniciativa dirigida a canviar la situació. En una carta que HRW 
va enviar al primer ministre Abadi el febrer, aquest va respondre 
assegurant que els abusos comesos per les milícies xiïtes eren 
actes individuals aïllats i que la majoria de testimonis audiovisuals 
dels atacs eren falsos. Així doncs, ja sigui per part d’Estat Islàmic o 
de les milícies xiïtes, la violència sectària es mantindrà. Enmig, la 
població civil està atrapada.

Uns grups 
impunes
Les principals milícies xiïtes identifica-
des per les organitzacions de drets hu-
mans són Asaib Ahl al Haq (La Lliga dels 
Rectes), Brigades Badr i Kateb Hisbul·là 
(Brigades del Partit de Déu). Se les agru-
pa sota l’organització paraigües Al-has-
hd al-shaabi (les Forces de Mobilització 
Popular), una fórmula creada pel primer 
ministre Al Maliki el juny de 2014. Es 
tracta de grups uniformats que emulen 
forces regulars, però que –de moment 
i malgrat alguns intents en curs– no 
estan regulades. En conseqüència, si 
bé les seves actuacions estan coordi-
nades amb l’exèrcit governamental, 
en general, escapen al control oficial. 
Les milícies s’aprofiten de la impunitat, 
aconseguida també gràcies als èxits al 
camp de batalla, per practicar l’extorsió 
i el segrest amb finalitats econòmiques.

Milicians peixmer-
gues mantenen la 
posició a la línia 
del front / J. M. 
LOPEZ

Combatents de la 
milícia Asaib Ahl 
al-Haq (La Lliga 
dels Rectes) al sud 
de Iraq / YOUSSEF 
BOUDLAL
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Verónica Leyton té 36 anys i és nutricionista. Va estudiar 
Dietètica i Nutrició a la Universitat del Bío Bío, un centre 
estatal ubicat al sud del país. Des de fa set anys –i fins al 

2017–, cada mes paga un crèdit de 280 euros mensuals. No es 
tracta d’un deute hipotecari. La carrera universitària de Veró-
nica a la universitat pública costava uns 1.250 euros mensuals, 
que va poder costejar gràcies a una beca que reduïa un 40% la 
mensualitat que havia de pagar.

Claudio Zabalaga va cursar Enginyeria Civil Bioquímica 
durant sis anys a la Universitat Catòlica de Valparaíso, finan-
çada per l’Estat en molt bona part. Des de 2009, paga 280 euros 
cada mes, una quota que augmentarà progressivament fins 
que, d’aquí a vuit anys, hagi liquidat el deute.

A Xile, l’ensenyament públic es paga i es paga car. La majo-
ria de l’alumnat –tant universitari com d’ensenyament tècnic 
mitjà o superior– s’endeuta, sovint durant més d’una dècada, 
per tenir accés a una carrera professional. La privatització de 
l’educació i l’autofinançament dels centres superiors és una de 
les moltes herències de la dictadura de Pinochet que, encara 
avui, arrosseguen les xilenes.

Precisament, una educació gratuïta i de qualitat és el que 
reclamen les universitàries que, des del mes d’abril, surten 
pràcticament cada setmana als carrers de les principals ciu-
tats del país, agrupades sota el paraigües de la Confederació 
d’Estudiants de Xile (Confech). Les estudiants de secundària 
s’han sumat a aquestes protestes. Junts, els dos col·lectius han 
protagonitzat mobilitzacions massives que han aplegat entre 
100.000 i 250.000 persones a cada convocatòria organitzada 
a la capital del país.

Un sistema dual
Les escoles i els instituts reclamen que les competències en 
educació retornin a l’Estat, després de vàries dècades en mans 
municipals. El traspàs de totes les competències educatives 
als ajuntaments, impulsada els anys 80, va accentuar les desi-
gualtats socials al país. Els barris i els pobles més empobrits no 
poden aportar prou recursos als seus centres, la qualitat se’n 
ressent i l’efecte es reflecteix en l’alumnat més vulnerable. A 
més, aquest esquema posa contra les cordes els ajuntaments, 
que han de fer inversions que, sovint, són inassumibles per 
manca de pressupost.

La promesa de Michelle Bachelet d’impulsar una reforma 
educativa estructural va ser clau per recuperar la presidèn-
cia de La Moneda el 2014. De moment, ha aprovat un primer 
paquet de mesures per acabar amb molts dels privilegis dels 
anomenats col·legis particulars subvencionats, una fórmula 
promoguda per la dictadura que afavoreix l’educació privada. 
Fundacions, entitats religioses i empreses reben fons estatals 
per administrar els seus centres, que també cobren una quota 
a les famílies. Les noves mesures inclusives pretenen posar fi 
a la diferència entre l’infrafinançament del sistema municipal 

Meritxell Freixas
@MeritxellFr
Santiago (Xile)

i el doble finançament del sistema privat. Però algunes veus 
afirmen que no serà fàcil acabar amb aquesta situació. L’in-
vestigador del Centre d’Investigacions Avançades en Educació 
(CIAE) de la Universitat de Xile Víctor Orellana opina que “que-
den finestres obertes per al lucre, que ara estarà regulat i tindrà 
normes; això legitima aquesta pràctica perquè li construeix un 
suport institucional al mercat que després costa de desmun-
tar”. El director de Política Educativa de la fundació ciutadana 
Educació 2020, Manuel Sepúlveda, critica “la manca d’un nou 
sistema de finançament, d’una altra manera d’entendre la qua-
litat i d’una nova professió docent”.

Mobilitzacions pel canvi
La nova llei de carrera docent és l’últim dels reptes en matèria 
d’educació que el govern de la nueva mayoría té sobre la taula. 
El professorat reclama acabar amb la precarització laboral, la 
lògica competitiva i la rigidesa curricular. El malestar s’ha con-
vertit en una vaga indefinida fins que el govern retiri una pro-
posta que consideren perpetuadora d’aquestes pràctiques. En 
el moment d’escriure aquest article, ja es comptabilitzaven més 
de 30 dies des de l’inici de la vaga i, segons explica el col·legi de 
professors a la DIRECTA, el seguiment s’ha mantingut “a quasi el 
50% de les escoles durant la primera setmana de juliol”.

El professorat i l’alumnat comparteixen unes lluites que, 
aquestes setmanes, estan buidant les escoles, els instituts i les 
universitats per omplir les places i els carrers. L’objectiu comú 
és acabar amb un dels molts llasts que arrossega el país. “No 
estem deixant d’ensenyar-te, t’estem ensenyant a lluitar”, repe-
teixen les docents a les protestes. Aquest lema s’ha convertit en 
la lliçó més ben apresa i practicada per l’alumnat xilè.

Reforma educativa a Xile: acabar 
amb l’herència de la dictadura
L’alumnat i el professorat protesten massivament per exigir reformes estructurals 
que acabin amb les desigualtats i garanteixin la gratuïtat de l’ensenyament

Les competències educatives 
estan en mans dels municipis i els 
més empobrits no poden aportar 
prou recursos als centres

Es prepara una reforma del 
finançament dels col·legis privats, 
però diverses veus adverteixen que 
només legitimarà les desigualtats

Les mobilitzacions 
estan unint les estu-
diants i les docents
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30
Un llibre recopila el serial ‘El 
resucitador’, mostra del vessant 
més ‘pulp’ d’H. P. Lovecraft

31
Ressenyes de l’assaig històric ‘De la fàbrica 
a la revolta’ i del poemari d’Enric Cassasses 
‘De la nota del preu del sopar del mosso’

Comences la teva carrera com a il·lustrador, tot i que 
ara ets més conegut per la teva feina fotogràfica. Fins 
a quin punt la il·lustració ha influenciat la teva mane-

ra de fotografiar, si ho ha fet? I, si ho veus de manera total-
ment diferent, com portes el fet d’alternar les dues coses?
Algun cop he barrejat il·lustració i fotografia i dóna resultats molt 
divertits. En tot cas, il·lustrar no solament vol dir dibuixar, vol dir 
plasmar una idea amb una imatge i això pots fer-ho amb una foto, 
un dibuix, un gravat, un collage, una pintura... amb el que vul-
guis. La il·lustració va molt més enllà del dibuix com a tal. El que 
et permet és fer la realitat més al teu gust; la fotografia, sobretot, 
és a l’inrevés. Per tant, sí: són dues arts que he complementat de 
vegades, encara que aquest és un món que tinc pendent d’explo-
rar de manera seriosa.

Fas les dues coses a la vegada, doncs?
Jo, ara mateix, em dedico a les dues: hi ha un matí que faig un logo-
tip, una tarda que faig una etiqueta per una ampolla de vi i, l’en-
demà, una entrevista o una roda de premsa. A mi, això em fa feliç. 
Són coses molt variades: et mous en un camp gràfic i, al cap i a 
la fi, tampoc són tant llunyanes. A més, tens una varietat de feina 
que molta gent voldria. De vegades, tinc moltes coses apuntades a 
l’agenda, però no sé com anirà aquella setmana ni com l’acabaré.

Però ets més conegut per les fotos que fas...
Sí. És un terreny més còmode perquè té un vessant que m’agrada 
molt: l’actualitat política. A mi m’agrada molt la il·lustració de 
premsa i és allà on em permeto ser opinatiu. Amb la fotografia, puc 
fer fotoperiodisme, que és fer periodisme amb la fotografia. I moltes 
vegades no em limito això i escric un reportatge d’investigació. Cada 
dia s’aprenen coses noves.

Molts treballs de fotografia documental estan enfocats a 
l’entorn proper de qui fotografia o a llocs on es vol fer una for-
ta denúncia social, sovint en països llunyans. L’extrema dre-
ta no és el teu entorn proper ni és una realitat tan llunyana. 
Partim del fet que jo no sóc una persona valenta. Viatjo sovint i 
m’encantaria fer-ho més. Però, quan penso a agafar les càmeres i 
anar-me’n a Ucraïna, el meu sentit comú diu: “On vas, Borràs?”. A 
més, tenim aquesta realitat propera, inexplorada, que també me-

Victor Serri
@_ittos_

reix una denúncia social i política i una documentació gràfica que 
no està fent gairebé ningú.

Per què?
Per diferents factors. D’una banda, alguns mitjans encara man-
tenen el mantra que anar a cobrir una mani de l’extrema dreta 
o espanyolista és fer-li propaganda. I això no té sentit. Pel fet de 
parlar de la violència masclista no estàs fent propaganda a la vio-
lència masclista. Cobrir una manifestació de l’extrema dreta per 
denunciar la impunitat amb què es manifesta a l’Estat espanyol 
no vol dir fer propaganda a aquesta gent. Potser hi ha el temor 
de caure en un cert sensacionalisme, com el que es va viure amb 
els caps rapats neonazis durant els anys 80 i 90, que es van con-
vertir en una moda. Segurament, hi ha una mica de por de par-
lar d’això: vivim en un Estat en què l’extrema dreta no ha passat 
comptes; i estem parlant de gent que està governant en algunes 
esferes econòmiques, socials, polítiques... Hi ha un temor endè-
mic a parlar-ne. I això és un error perquè la por és el gran aliment 
d’aquesta gent.

Quin és l’objectiu o la intenció del teu treball Plus Ultra?
En té diversos. Visibilitzar una realitat que no es veu (o no es vol 
veure) i denunciar la connivència de determinats partits demo-
cràtics amb l’extrema dreta. Plantejar que hi ha dues maneres 
de mesurar les manifestacions d’extrema dreta i les manifesta-
cions d’esquerra. Documentar un fenomen que molts ignoren. 
Part del missatge és que l’extrema dreta és la punta de llança 
d’alguns partits democràtics d’aquest Estat, per començar, del 
partit que ens governa.

Parles del PP?
Parlo de la política del PP d’apropiar-se dels discursos forts de l’ex-
trema dreta i fer-se’ls seus. El PP és d’extrema dreta? No. Ciutadans? 
Tampoc. Rotundament. Poden robar votants a l’extrema dreta? Sí, 
sense cap mena de dubte. Dades: en un informe del Centre d’In-
vestigacions Sociològiques (CIS) espanyol de l’any 2011, vuit de deu 
enquestades que es consideren d’extrema dreta reconeixen que 
van votar el Partit Popular a les últimes eleccions. I això ho diu el 
CIS espanyol. Pel que fa a Ciutadans: és casual que antics candidats 
de PxC, la Falange i Fuerza Nueva apareguessin com bolets a les 

ENTREVISTA A JORDI BORRÀS, FOTOPERIODISTA I IL·LUSTRADOR

“Sovint, el fotògraf o el 
càmera es veu com un mer 

tècnic i això és un error”
El llibre ‘Plus Ultra’ posa en ordre una de les línies de treball d’aquest polifacètic treballador 

de la imatge: documentar l’extrema dreta contemporània a Catalunya

“Alguns mitjans encara mantenen 
el mantra que anar a cobrir una 

manifestació de la ultradreta o 
espanyolista es fer-li propaganda, 

però això no té sentit”

“Vivim en un Estat en què l’extrema 
dreta no ha passat comptes; i estem 
parlant de gent que està governant 

en algunes esferes econòmiques, 
socials, polítiques...”
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seves llistes? No. Per què no hi són, a les llistes de la CUP? Si són a 
Ciutadans, és per alguna cosa.

Pel seu discurs o per la seva identitat?
Jo crec que això s’ha d’explicar bé. A mi no em val que em diguin: 
“El PP és un partit feixista”. El feixisme és la Itàlia dels anys 30 i 
40. Parlem de neofeixisme, però el PP no és feixista i no tinc cap 
problema a dir-ho. El problema és que un partit que no és feixista 
utilitzi un discurs que sí que ho és amb total impunitat: Limpiando 
Badalona o Primer els de casa són dos lemes que ha fet servir 
el PP a les últimes eleccions; i són lemes propis de l’extrema dreta 
xenòfoba d’aquest país. Això s’ha d’explicar i s’ha de fer pedagogia, 
perquè estem jugant amb foc.

En quin sentit?
Quan tu estàs aixoplugant aquests reconvertits o conversos, corres 
el risc de reproduir una vella política. Estem parlant d’un partit fun-
dat per un antic ministre franquista, una persona que, l’any 1996, 
deia: “Espanya no té una extrema dreta violenta perquè Alianza 
Nacional i el Partit Popular l’hem fet moderada constitucional”.

I les relacions entre Societat Civil Catalana (SCC) i sec-
tors de la ultradreta?
Societat Civil Catalana és un invent molt seriós de l’espanyolisme 

/ ENRIC CATALÀ

Continua a la pàgina següent >>>
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Jordi Borràs va néixer al barri de Grà-
cia de Barcelona el 1981. Des de jove 
s’interessa per les arts plàstiques de 
manera autodidacta i, el 2001, ja ex-
posa. Poc després, decideix ingres-
sar a l’Acadèmia Maldà per aprofun-
dir el seu aprenentatge en dibuix i 
il·lustració. Cursa el Graduat Superior 
en Il·lustració de l’Escola Massana 
de Barcelona, on –a la vegada– des-
cobreix la fotografia. L’estudia quan 
encara es feia amb rodet i es revela-
va al laboratori. Paral·lelament, el fet 
de tenir consciència social i nacional 
l’impulsa a dur una càmera a les ma-
nifestacions que freqüenta de ma-
nera periòdica. Aleshores, és quan 
comença a entendre que disposa de 
fotos que no té ningú i que hi ha mit-

jans de comunicació interessats en el 
seu treball.

Ha publicat il·lustracions a molts 
mitjans. El 2013, publica el seu pri-
mer llibre fotogràfic, Warcelona, una 
història de violència. El 2015, al Pati 
Llimona, exposa La Gupira: un retrat 
de l’#efecteCanVies, on recull moltes 
imatges dels fets ocorreguts arran 
del desallotjament del Centre Social 
Autogestionat Can Vies, al barri de 
Sants de Barcelona. És algú que arri-
ba a una entrevista caminant, amb 
una samarreta on hi diu: Antifeixistes 
País Valencià. Com sempre, es mos-
tra somrient. Ens hem trobat moltes 
vegades a manifestacions per cobrir 
els mateixos actes, de la mateixa 
banda: la dels fotògrafs.

L’il·lustrador militant 
convertit en fotoperiodista
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és un greu error perquè, si es desprenguessin d’aquest sector cap 
a l’esquerra... Jo entenc perfectament qui se sent espanyol i està 
en contra de la independència, però no vol sortir el 12 d’octubre 
amb pollastres i banderes cèltiques a la plaça Catalunya. Ho trobo 
coherent i respectable.

Recentment, el Casal tramuntana ha tancat i es considera 
que és el final d’una etapa.
És una molt bona notícia que no estigui a la Verneda ni al Clot ni 
enlloc, però pensar que s’ha tancat la carpeta de l’extrema dreta 
a Catalunya és absurd. No hi ha cap mena d’indici d’això. Jo crec 
que es reinventaran: al cap i a la fi, el Casal Tramuntana recull la 
tradició del Moviment Patriòtic Català i Milícia Catalana, l’extrema 
dreta pròpia del país.

Has vist diferències o una evolució entre els militants d’ul-
tradreta al llarg del temps?
El que hi ha és una barreja molt curiosa d’estrats socials. Si el 12 
d’octubre vas a la plaça Catalunya, trobaràs des de lumpenprole-
tariat fins a l’alta burgesia catalana defensant el mateix al mateix 
lloc. Tot i així, la militància més implicada ve d’estrats socials dife-
rents dels dels grups dirigents. Les grans elits econòmiques, que 
fa 30 anys difonien un discurs totalment ultradretà, avui han après 
a matisar les seves formes; s’han posat el vestit i la corbata per 
manifestar-se a la plaça Catalunya, quan abans ho feien a Mont-
juïc, però no deixen de ser el mateix.

Apareixen poques dones a les teves fotos. Quin rol creus que 
tenen dins les subcultures de la ultradreta espanyola?
Se’n veuen poques. L’any passat, vaig estar amb una politòloga 
alemanya que estudiava això i m’agradaria tornar a contactar amb 
ella per saber què va concloure amb la seva investigació. De diri-
gents, n’hi ha poquíssimes i són dones de. Paula Mijares Casado, 

Una professió 
sota pressió
Durant els últims anys, moltes foto-
periodistes s’han unit per formar 
col·lectius, sovint amb la intenció de 
resoldre alguns dels problemes que 
planteja la professió. La rapidesa, la 
cobertura de més esdeveniments, 
l’obtenció de finançament i la difusió 
del treball propi mitjançant les xarxes 
socials han esdevingut requeriments 
bàsics per a moltes professionals de 
la imatge actuals, que s’allunyen de la 
idea clàssica del fotògraf d’agència 
dels anys 80 i 90.

Jordi Borràs se sent “una peça més 
de la cadena del moviment de fotò-
grafs que hi ha en aquest país, sobre-
tot a Barcelona”, algú que encaixa en 
aquesta nova manera de treballar. Es 
pot afirmar que aquest moviment és 
reduït perquè, com diu Borràs: “Sem-
pre ens trobem els mateixos a cada 
mani, a cada roda de premsa, a cada 
desallotjament”. Ell mateix considera 
que “en pocs anys, hi ha hagut una 
generació nova, no formada, que se-
gurament és fruit de la democratitza-
ció de la tecnologia”. “Som gent que 
potser fa vint anys no ens haguéssim 
dedicat a la fotografia perquè no es-
tava a l’abast de tothom”, explica.

Aquest procés té dues cares. Per 
una banda, permet que “surtin molts 
fotògrafs boníssims de sota les pe-
dres. Hi ha amateurs que donen vint 
mil patades a professionals. Quan 
veig una instantània, m’és igual si la 
persona que l’ha fet viu d’aquesta 
feina: jo vull veure una imatge boni-
ca o que comuniqui”, relata Borràs. 
D’altra banda, hi ha el problema de la 
manca de reconeixement de la feina 
de les professionals a nivell de re-
compensació econòmica. “Estem en 
un mercat lliure on manen els preus; 
i això què comporta? Que hi ha una 
estampida econòmica. Estem en un 
ofici molt individualista que impe-
deix que hi hagi acords per gestionar 
preus. Però, a més, això seria il·legal: 
si pactes preus, te la fan pagar cara. 
Això ha passat amb la Unió de Pro-
fessionals de la Imatge i la Fotografia 
de Catalunya (UPIFC)”, el sindicat de 
professionals de la imatge on el ma-
teix Borràs està afiliat.

de les últimes dècades, que ha pres consciència que només en 
clau ultra no va enlloc. L’intent anterior és Somatemps, una orga-
nització que puc classificar d’extrema dreta, presidida per Josep 
Ramon Bosch i vicepresidida per Josep Alzina Claver, un antic 
militant del Partido Nacional Socialista Español. Aquesta forma-
ció era una organització neonazi clandestina que, als anys 70, 
atemptava a llibreries amb explosius. Estava finançada pel servei 
secret franquista. A les reunions fundacionals de Somatemps, hi 
va assistir gent de PxC i també gent d’UDC. El problema és que 
s’ha vist que l’organització té un nucli ideològic format per gent 
de l’extrema dreta i això fa que no vagi enlloc. Per això ha nascut 
SCC, que té la intenció de desplaçar-se cap al centre per buscar 
C’s, PSC i UDC, partits que oscil·len entre un sector espanyolista 
i una tradició catalanista.

I penses que ha funcionat?
Aquests dies ho estem veient: el PSC s’ha desintegrat i, fa pocs dies, 
UDC s’ha escindit de la federació amb Convergència, CiU. En aquest 
cas, SCC és intel·ligent de posicionar-se a l’eix polític dreta-esquerra 
i a l’eix nacional. Tot i que la tàctica és bona, li ha fallat el de sempre: 
l’espanyolisme militant està format per gent de dreta i d’extrema 
dreta. No és estrany, doncs, que, a l’acte fundacional, hi trobéssim 
cinc dirigents de PxC, representants de la Fundación Nacional Fran-
cisco Franco o el secretari general de Vox acompanyat de la seva 
representant a Catalunya, que era assídua de l’antic Casal Tramun-
tana. O que dirigents del Moviment Social Republicà tinguessin un 
pes considerable a l’hora d’elaborar l’acta fundacional de SCC.

Per què?
Perquè l’espanyolisme no es pot separar d’aquest sector d’ultra-
dretans, ja que no tenen ningú més que es vulgui mobilitzar. I això 

>>> Ve de la pàgina anterior

/ ENRIC CATALÀ

“Tot i que la tàctica de Societat Civil 
Catalana de desplaçar-se cap al centre 

és bona, li ha fallat el de sempre: 
l’espanyolisme militant està format 
per gent de dreta i d’extrema dreta”
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per exemple, és la parella del dirigent de la Joventut Nacional. Segu-
rament, el masclisme implícit del moviment impedeix que la dona 
pugui desenvolupar un paper social.

Fins a quin punt les amenaces que vas rebre l’octubre de 
2013 t’han influenciat en la decisió de fer un llibre sobre 
la ultradreta?
No hi té res a veure. Ja feia uns quants anys que documentava l’ex-
trema dreta i el 2013 ja tenia planifi cat el llibre. El problema va ser 
mirar de tancar el llibre amb la mateixa facilitat que havia treba-
llat fi ns llavors. Durant anys, vaig anar cobrint actes i no hi havia 
cap mena de problema, perquè l’extrema dreta més visible treu 
pit quan li fas una foto. Després de les amenaces, ha estat molt 
difícil seguir segons quins actes: he hagut de renunciar a alguns 
per poder cobrir la resta, o fugir al fi nal d’algunes manifestacions 
per por que em facin mal.

Considerant que vas fer l’exposició ‘Warcelona’ i després el 
llibre i que acabes de muntar l’exposició ‘La guspira’, hem 
d’esperar que d’aquí uns mesos surti el llibre de Can Vies?
Sobre el tema de Can Vies hi havia un projecte amb diferents 
fotògrafs, però ha quedat en stand by. La veritat és que no em 
desagradaria preparar algun volum amb aquelles fotografi es per-
què va ser una setmana molt intensa. Van sortir unes instantànies 
que difícilment es podran repetir perquè, en molts pocs dies, va 
passar tot el que passa en un any: manifestacions, càrregues poli-
cials, protestes veïnals, reaccions a la cúpula d’Interior... Però, 
ara, el més calent és a l’aigüera.

De tots els teus treballs, només un és en blanc i negre. A més, 
moltes de les teves fotos tenen saturacions de colors evi-
dents. Per què? Respon a algun lligam amb la il·lustració?
Segurament em falta explorar el blanc i negre, que m’encanta. He 
proposat fer entrevistes en blanc i negre a molts diaris i, sovint, con-
testen que han de ser en color. Al fi nal, t’hi acostumes. Tiro en blanc 
i negre pel treball més personal, no pel públic generalista, quan vull 
afegir alguna cosa més al missatge per donar una lectura diferent. A 
l’últim treball, hem fet crònica política al Parlament en blanc i negre 
i això dóna una altra atmosfera al text. Ajuda a diferenciar-lo de la 
notícia més orientada a l’actualitat.

Creus que la vostra feina es valora?
Jo crec que, moltes vegades, el fotògraf o el càmera es veu com un 
mer tècnic i això és un error. Amb la càmera, estàs fent periodisme; 
un fotògraf és igual que un periodista. Al fotògraf, se’l menysté, se’l 
veu com qui fa quatre fotos i prou, començant pels mateixos perio-
distes, que diuen: “Aquí, hi posem una foto i matem 4.000 caràc-
ters”. La fotografi a, com la il·lustració, comunica: la part gràfi ca pot 
comunicar igual o més que el text. Jo sempre he volgut trencar amb 
això, he volgut fer fotoperiodisme: tinc una visió, tinc caràcter, tinc 
unes opinions... Crec que això és important i ho hem de reivindicar 
en la nostra professió. Sobretot ara, que la imatge té un pes bru-
tal. Cada dia veiem milers d’imatges i el fet que no se’ns tingui en 
compte, a nosaltres que les creem...

Tantes imatges fan que baixi la capacitat crítica del públic?
Jo crec que és a l’inrevés. Ara, la gent és més capaç d’entendre 

l’àmbit gràfi c que fa 40 anys. Trobes gent que té molt bon cri-
teri, que et sap dir que una foto és bona tot i no saber el perquè: 
entén què és una bona foto, encara que potser no sap quins 
són els aspectes que li fan dir que ho és. Hi ha un entrenament 
inconscient. També hi ha efectes negatius en tot aquest pro-
cés: tendim a no reconèixer la subtilesa de la bellesa perquè 
estem acostumats a reconèixer només les fotos més potents, 
més impactants.

El llibre fotogrà-
fic ‘Warcelona’ 

retrata la violència 
viscuda als carrers 

de Barcelona 
durant els últims 

anys / JORDI 
BORRÀS

El darrer volum 
del fotoperiodis-

ta, ‘Plus Ultra’, 
analitza la ultra-
dreta als Països 
Catalans / J. B.

“No em desagradaria preparar 
algun llibre amb instantànies del 
tema de Can Vies, perquè va ser 
una setmana molt intensa que 
difícilment es podrà repetir”
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Ignasi Franch
@ignasifranch

L’any 1922, H. P. Lovecraft ja havia deixat mostres de l’imagi-
nari d’éssers temibles amb el qual passaria a la posteritat. 
Però l’escriptor alternava les narracions d’horrors còsmics 

i éssers terribles amb obres menys característiques com El resu-
citador, recuperada per l’editorial Periférica. Les experimentaci-
ons científi ques amb ressons sacrílegs i la profanació de tombes 
són els elements principals d’una proposta que inclou una fi gura 
clàssica: el científi c obsessionat per les seves investigacions fi ns al 
punt de perdre l’ètica i la humanitat.

El protagonista, Herbert West, és una mena d’heroi romàntic 
que vol derrotar els déus i la mort. Està representat a la manera 
lovecraftiana, amb un cert minimalisme despreocupat per la des-
cripció dels personatges i la seva psicologia. West rebutja l’exis-
tència de l’ànima i considera que la vida és un fenomen purament 
químic, recuperable amb les substàncies adequades si un cadàver 
no s’ha deteriorat en excés. Si aquesta necessitat de morts recents 
impulsa la temptació homicida, els intents de reanimar parts del 
cos separades del cervell obren la porta al grotesc. Tot i que el 
circumspecte Lovecraft no esgota aquest camí, el relat té quelcom 
de paròdia lacònica, implícita, del Frankenstein de Mary Shelley.

Efectisme desfermat
El resucitador es va publicar originalment com un serial a la 
revista Home Brew. La seva recopilació com a llibre proporciona 
una experiència lectora particular: el pulp seriat passa a un altre 
context, el de la lectura continuada, on no acaba d’encaixar. D’al-
guna manera, però, això només radicalitza algunes inèrcies estilís-
tiques de l’autor. La necessitat de fer recapitulacions a cada nova 
entrega reforça la seva tendència a la repetició, gairebé a la lleta-
nia. Però alguns recordatoris tenen l’encant d’una concisió rotun-
díssima. I l’efectisme desfermat, derivat de les limitacions d’espai 
i de la imposició d’acabar cada part amb un cliffhanger dramàtic, 
té quelcom d’entranyable.

Pel camí narratiu, es manifesta un menyspreu a la classe obrera 
que transcendeix el narrador (un acompanyant passiu de l’embruti-
ment ètic de West) per retratar el deliri elitista, irracionalment aris-
tocràtic, de Lovecraft. L’antiobrerisme es combina amb el rebuig 
visceral de la immigració, derivat d’una mentalitat racista i colo-
nial. A El resucitador, es descriu un home negre “repugnant, una 
cosa simiesca, amb braços anormalment llargs, als quals no puc 
evitar referir-me com a potes davanteres, i un rostre que evocava 
els secrets inenarrables del Congo i cops de tambor a la llum sinistra 

Herbert West contra déu
Recopilat en un llibre, el serial ‘El resucitador’ és una mostra del vessant més ‘pulp’ de la literatura 
d’H. P. Lovecraft: un científic descobreix un sèrum de la resurrecció... i necessita cadàvers frescos per 
provar-lo. Aquest relat per entregues va inspirar la trilogia cinematogràfica ‘Re-animator’

de la Lluna”. I és que les amenaces lovecraftianes, molt sovint, són 
xenòfobes, tant quan es parla d’éssers fantàstics com de la pretesa 
salvatgia dels humans no occidentals. Encara que, en el cas d’aquest 
univers literari ferotgement androcèntric, potser hauríem de parlar 
d’homes, atesa l’absència endèmica de personatges femenins.

Una obra menor però fèrtil
El materialisme de la història que presenta El resucitador pot-
ser llasta la lectura. El punt fort de l’escriptor era la concepció 
de terrors abstractes, la descripció de la fractura existencial que 
suposa afrontar la insignifi cança humana. De nou, el narrador és 
un observador d’horrors, però aquests són molt més concrets: els 
actes criminals d’un científi c boig. Malgrat tot, l’autor va tornar a 
incorporar imatgeria poderosa, com un exèrcit de morts vivents 
liderats per un cos decapitat. Prou com per generar una interes-
sant adaptació cinematogràfi ca, Re-animator, que va generar dues 
continuacions... i va ressuscitar El resucitador, que des d’alesho-
res ha inspirat còmics, cançons i videojocs.

Filmada en plena onada del cinema de zombis dels anys 80, 
Re-animator suposava una transgressió de la prototípica (i paro-
diable) solemnitat lovecraftiana. El relat original ja era lleugera-

ment diferent de l’habitual en el seu autor, però Stuart Gordon 
i Brian Yuzna el van convertir en una mascletà de gore i humor 
grotesc. A més, van trencar altres autolimitacions pròpies de l’es-
criptor de Providence mitjançant la inclusió de dones, trames 
romàntiques i pinzellades de sexualitat tèrbola. Gordon reinci-
diria en aquestes apropiacions expandides de contes del mateix 
autor amb l’estimulant Re-sonator, envernissada de lubricitat i 
imatgeria sadomasoquista, en la línia del David Cronenberg pri-
merenc... o de la futura Hellraiser.
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Aquesta narració per 
entregues ha generat 
multitud d’adapta-
cions en diversos 
formats, pel·lícules 
incloses
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Sembla que la biografia política s’ha instal·lat feliçment en 
la historiografia catalana. Conrear aquest gènere no signi-
fica resseguir la trajectòria d’un personatge concret, sinó 

establir el diàleg entre la dinàmica històrica i la resposta ideo-
lògica i personal que un individu va formulant a mesura que se 
succeeixen conjuntures i evolucions històriques. En aquest sen-
tit, especialment si tracten de persones no conegudes per tot-
hom, requereixen d’assagistes prou aptes i madures. La condició 
sembla complerta amb escreix pel jove Marc Santasusana, que 
aborda un d’aquests noms que ressonen en una teòrica segona 
fila de la història, però que, en canvi, resulten un filó per a qual-
sevol interessada a respondre en profunditat els complexos per-
quès de la societat i la política de la primera meitat del segle XX.

Pere Curtiada (1898-1968) és el biografiat; la seva trajectòria 
confirma i contradiu bona part dels principis acceptats per la 
historiografia del país. Els confirma perquè una evolució con-
vencional el porta vers un independentisme obrerista com a 
resposta a la frustrada relació política amb una Espanya autori-
tària i, alhora, amb els grups benestants autòctons, incapaços 
de flirtejar amb cap principi de justícia social. I els contradiu 
perquè parlem d’algú de procedència obrera que s’inicia en el 

socialisme de la UGT, passa per l’agrupació catalana del PSOE 
i el socialisme autòcton de la USC i acaba als rengles del sector 
més obrerista d’Estat Català. Va arribar a esdevenir, acciden-
talment, l’únic alcalde independentista del període republicà.

Els matisos que atorguen relleu a aquest relat estan estreta-
ment vinculats a les característiques singulars d’una població 
costanera, industrial i turística com Sitges, amb dinàmiques 
locals molt específiques. Són precisament aquestes singulari-
tats les que poden aplicar-se en altres poblacions de caracterís-
tiques similars, perquè expliquen tensions polítiques i socials 
que sobreviuen a l’evolució històrica. És aquí on rau l’interès 
d’aquesta història local i universal. I destaca tant la tenacitat 
com la capacitat de treball i interpretació de l’autor, que fa fàcil 
allò que resulta terriblement difícil.
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Més enllà de les biografies polítiques

Enric Casasses deu ser el poeta català que ha caminat més 
el territori, anant amunt i avall com un ver Verdaguer, 
fent aquella tasca tan originària i circular d’escriure i des-

plaçar-se. La seva trajectòria vital i poètica és d’una geografia 
molt rica, igual que la fauna i la flora que hi viu, que, de resultes 
del seu parlar, ha fet reserves naturals de mots. No és estrany, 
doncs, que de tan agafat a la terra (tan agafat que sembla forà 
per molts) s’hagi ajuntat amb l’editorial Terrícola (uns altres 
extraterrestres) per reeditar un llibre introbable de finals del 
segle XX. Terrícola té força característiques que la fan una edi-
torial remarcable, aquí en destacaré dues: els llibres tenen un 
disseny acuradíssim, a càrrec de l’estudi Can Cun, i segueixen 
criteris ambientals i de sostenibilitat. Fóra bo que aquesta pràc-
tica lloable obrís debat a la resta del món editorial.

Ara anem al llibre. De la nota del preu del sopar del mosso 
és un conjunt llarg de poemes en prosa, escrits entre els anys 
setanta i vuitanta –i d’això ja fa anys–, que ha estat reeditat 

afegint-hi una part que no constava a la primera edició, “L’In-
ventari negre”, que hi queda bé i no sobra pas. Qui hagi llegit 
Enric Casasses es trobarà davant d’una cara nova, oposada 
a l’arquitectura fràgil de Calç, que vindrà uns anys més tard. 
En definitiva, el conjunt és una primavera desfermada, indis-
criminada i potent. Hi ha molta teca, per dir-ho d’una altra 
manera, i corrents subterranis de pensament que mouen el 
conjunt i que brollen aquí i allà: “Em tenen i em rebutgen. 
Perquè estan plens de mi i no en volen saber res. I aquest no 
voler saber-ne res és una crosta, que també la tinc, i que ha 
agafat aquest nom: «jo»”. És la Fera, el desig com a forma de 
subversió que es belluga per tornar a despertar la sensibilitat 
del món, res més que una zona erògena. Entremig (i en quan-
titats primaverals), també hi apareixen la protesta, el joc poè-
tic, l’enginy i la mirada atenta cap a tot allò que conforma la 
saviesa: “Agafes la cullera amb un gest de l’avi que és un pont 
per sobre de la riquesa i la pobresa”.

Primavera poètica desfermada
Misael Alerm Pou
@MisaelAlerm
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L’oblit ha estat un mecanisme de supervivència en 
casos de tortura, però tu fas l’exercici contrari.
El meu procés de psicoanàlisi em va descobrir com sub-

mergir-me en el més profund del fang, allà on mai no et vols sub-
mergir. A l’hora d’explicar els fets, vaig pensar que havia de fer el 
mateix procés: recordar les olors, els sons, com és l’asfi xia dins 
l’aigua... i transmetre-ho amb paraules. Tot i així, hi ha aspectes 
que són impossibles d’expressar, gairebé no els pots ni recordar.

Què ha comportat reviure aquesta experiència?
M’ha tret un pes de sobre perquè he anat posant paraules a tot, 
també a les parts més fosques d’aquell moment. El personatge 
que apareix, que sóc jo, no és cap heroi. És algú que, durant els 
dies de la detenció, vol caure bé als torturadors. Faig un esforç 
per guanyar-me l’amistat dels policies, no vull passar-ho mala-
ment, intento complaure’ls. Vaig sucumbir a la tortura. No era 
militant d’ETA, però vaig signar coses increïbles: em vaig autoin-
culpar d’accions en què no havia participat només per sortir del 
pas. Aquesta sensació de culpabilitat és impossible de transme-
tre. Tot i així, jo no vull viure del victimisme, per això cito Mar-
guerite Yourcenar: “No es culpi ningú de la meva vida”. Jo estava 
a l’entorn abertzale i no em penedeixo de res del que vaig fer.

El llibre és un relat de supervivència. Què et va ajudar a 
sobreviure?
Primer, la idea de saber que pertanys a un grup que t’espera al 
carrer. Pensava molt en la gent que es mobilitzaria, però també en 
tot el que estava fent aleshores i el que tenia pendent, com pintar 
un panell amb el meu amic Ber per a un grup de teatre. M’arriba-
ven aquests ecos des de fora i m’animava que la gent s’atansés a 
preguntar per mi. També pensava que la tortura no duraria per 
sempre. Malgrat tot, quan m’asfi xiaven al riu, vaig arribar a pen-
sar que només la mort podria aturar-ho. Fins i tot em van arribar 
a dir que hi havia hagut un cop d’Estat i que m’afusellarien. Entres 
en una dimensió en què ells posen les regles i tot s’hi val.

Fins i tot arribes a inventar-te zulos...
Ells volen un membre d’ETA i tu els dónes això. Imagino que 
també hi deu haver gent a la presó per casos com el meu, per jugar 

un paper que no era el seu. Em sentia embogit, portava tres dies 
sense dormir i patint tortures. Pensava que, si els dibuixava mapes 
per arribar a zulos inventats, recordant rutes que havia fet de petit 
per algunes muntanyes, podria viure unes hores de calma.

L’advocat August Gil Matamala, a la presentació del llibre, 
va dir que la màxima perversió de la tortura és la destruc-
ció de la innocència. Te la van destruir?
La persona torturada és una persona marcada. Has passat molt 
temps amb ells, ningú no sap exactament què has dit, però tu 
sempre tens la consciència que has xerrat massa. I ells et diuen 
que diran a tothom que ets un delator. Això et trenca per dins.

Entre la música triada pel llibre, hi ha la cançó “Itziarren 
semea” (El fill d’Itziar). El protagonista de la lletra està dis-
posat a morir abans de delatar...
Qualsevol detingut vol ser com el fi ll d’Itziar. Diu la cançó, que 
escoltàvem de petits: que maco i valent el xaval! A més, la mare li 
exigeix: “És veritat que no has dit cap nom?”; el fi ll assegura que 
no. La mare, que representa el poble, la pàtria basca, li dóna un 
clavell vermell! Hi ha un moment en què dic: jo no sóc com ell.

Exigeixes justícia i reparació?
Tot just detenir-me, em van dur a la muntanya, on em van embo-
licar amb sacs de plàstic per capbussar-me al riu. Segurament, 
a Mikel Zalbalza li van fer el mateix i el van matar. D’alguna 
manera, el meu testimoni també és la veu del Mikel, a qui dedico 
el llibre. Demano justícia principalment per a ell, que va morir 
sota tortura. La cançó “Kontrola!” d’Hertzainak parla d’un con-
trol policial. T’aturen, et maregen, et demanen la documenta-
ció, et tenen fastiguejat durant una estona, però, després –diu la 
cançó–, te’n vas i els veus petits, petits al mirall retrovisor. Jo he 
tirat endavant i els veig ben petits al meu mirall retrovisor. Però, 
òbviament, penso que hi ha d’haver un reconeixement del que 
es va fer. Els del PSOE no poden passar a la història com uns 
grans demòcrates: van ser els creadors dels GAL, van segrestar i 
assassinar Lasa i Zabala... Algun dia, hi haurà un guàrdia civil que 
parlarà. Perquè també ha de ser molt difícil viure amb tot això, 
ha de ser molt difícil ser tan dolent. Algun dia.

Gemma Garcia
@gemma_g_fabrega

“Demano justícia per a Mikel 
Zabalza, mort sota tortura”

/ ENRIC CATALÀ

inDirecta

Ion Arretxe
Guionista, director d’art i 
autor del llibre ‘Intxaurrondo. 
La sombra del nogal’

“Em va agafar els ous amb una 
mà i me’ls va prémer. Ja saps 
per què t’hem portat aquí, 
no? Perquè expliquis coses. 
Per tant, no ens facis perdre 
el temps i vés parlant, xaval... 
perquè, si no, et retorçaré els 
ous fins que t’explotin”. Així és 
com Ion Arretxe va conèixer el 
comandant de la Guàrdia Civil 
Enrique Rodríguez Galindo. 
Temps després, Galindo seria 
condemnat a 75 anys de presó 
per l’assassinat de Lasa i Za-
bala, encara que només en va 
complir quatre. El 1987, però, 
el detingut era Arretxe: acusat 
de ser membre d’ETA, va ser 
torturat durant deu dies. La 
mateixa matinada, també van 
detenir i aplicar la llei antite-
rrorista a Mikel Zabalza, la seva 
companya i el seu cosí. Zabal-
za va ser assassinat al riu Bida-
soa. Ara, tres dècades després, 
Arretxe publica el llibre Intxau-
rrondo. La sombra del nogal 
(Garaje Negro, 2015). Hi relata 
l’infern viscut amb paraules 
precises i plenes de significat. 
La novel·la també descobreix 
la localitat de Renteria durant 
la dècada dels 80: les pinzella-
des d’humor, la militància, l’art, 
la droga i la quadrilla són una 
glopada d’aire fresc enmig de 
l’asfixia de la tortura. Arretxe va 
quedar en llibertat i la denún-
cia per tortures que va presen-
tar es va arxivar.


