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feina, les formes de finançament no dependents d’interessos 
polítics o econòmics... Aquesta va ser la segona fase, la que 
vam treballar l’any passat.

El 2016 serà l’any de la constitució de la cooperativa. No 
és casual: el mes d’abril fem deu anys i pensem que la millor 
manera de celebrar-ho es dotar el projecte d’estabilitat mit-
jançant el canvi de forma jurídica. D’associació a cooperativa 
d’usuàries. Per això, hem començat a reunir-nos, tant amb 
entitats subscriptores com amb tota aquella gent que, individu-
alment, feu possible el projecte. Formeu part d’aquest “renai-
xement” de la DIRECTA, sou indispensables. La primera de les 
trobades va ser dissabte passat a Can Batlló, amb 40 entitats 
interessades a conèixer millor el projecte que hem dissenyat. 
Tot i que encara no hem tancat el calendari de trobades, el pro-
per 13 de febrer serem a Vic i, ben aviat, us farem arribar la 
convocatòria que quedi més a prop d’allà on viviu.

L’objectiu és ben clar: deixar de parlar de nosaltres –per 
referir-nos al col·lectiu de persones que fan possible la DIRECTA 
mitjançant el seu treball– i vosaltres –per referir-nos a les subs-
criptores i les entitats que doneu suport al projecte i passar a 
ser #NosaltresDirecta a la futura cooperativa. És el moment, 
doncs, de cridar ben alt: “Va de bo”.

“Va de bo” és una expressió valenciana per referir-se 
al moment en què els jugadors de pilota, després 
de fer les proves i els escalfaments per preparar 

les mans i les cames, comencen la partida i, consegüentment, 
el recompte de punts. Aquesta expressió encaixa perfectament 
amb el moment que travessa el procés de cooperativització de 
la DIRECTA. Fa dos anys, vam mantenir una reunió amb una part 
representativa de les entitats que donen suport al projecte. 
Aquella reunió, celebrara a les instal·lacions de la cooperativa 
de serveis financers Coop57, va donar l’empenta necessària 
per a l’inici d’un procés que ja rondava pel número 37 del car-
rer Riego des de feia temps.

Des d’aquella reunió, el treball del col·lectiu s’ha desenvo-
lupat en diferents fases. El primer pas va ser formar-nos en 
economia solidària, assolir els coneixements necessaris per 
dissenyar una cooperativa des de zero, feta a la mida de les 
condicions especials que donen sentit a la DIRECTA: l’horitzon-
talitat, l’assemblearisme, el caràcter militant de gran part de la 

Redacció
@La_Directa

El procés de 
cooperativització 
va de bo



Durant la darrera dècada, els drons s’han convertit en el símbol de l’anomenada “guerra 
global contra el terror”. Rere la imatge d’uns aparells gairebé autònoms, pilotats des 
d’instal·lacions militars situades a milers de quilòmetres dels seus objectius, s’amaga 
una enorme estructura humana i material que executa un programa d’assassinats selec-
tius extrajudicials d’acord amb els interessos econòmics i geopolítics dels Estats Units.

Marc Iglesias
@La_Directa

El govern de Barack 
Obama va ordenar 
prop de 500 atacs 
amb drons armats 
contra persones con-
siderades sospitoses 
de ser terroristes 
entre 2009 i 2015 
/ PETE SOUZA

Els drons, entesos com a vehicles aeris no tripulats equi-
pats amb sistemes de captació d’imatges, es van comen-
çar a utilitzar durant la guerra del Vietnam per aconse-

guir fotografies de les defenses aèries, distribuir propaganda i, 
també, com un esquer per intentar malbaratar les reserves de 
míssils de l’enemic.

Al llarg de la dècada dels noranta, l’evolució de les tecno-
logies audiovisuals, de geolocalització i de transmissió de 
dades van permetre el desenvolupament dels drons moderns, 
que, fins a l’any 2002, s’utilitzaven com a eines de reconeixe-

Drons, la màscara de 
la guerra permanent
L’Agència Nacional de Seguretat (NSA), els departaments d’intel·ligència i el govern dels 
Estats Units han executat més de 3.000 persones amb drons armats des de l’any 2004

ment. Després dels atacs contra les Torres Bessones de l’onze 
de setembre de 2001 i al caliu de la “guerra global contra el 
terror” iniciada per George W. Bush, l’exèrcit nord-americà va 
canviar d’enfocament. La CIA i l’empresa General Atomics van 
treballar plegades per incorporar míssils i sistemes de combat 
al Predator, un vehicle aeri no tripulat que ja havia fet tasques 
de vigilància durant la guerra dels Balcans.

L’Afganistan, envaït per les tropes dels EUA i de la Gran Bre-
tanya un mes després de l’11-S, va ser l’escenari de les prime-
res operacions amb drons armats. Aquests atacs, que tenien 
com a objectiu posar fi a la vida dels suposats responsables 
dels atemptats de Nova York, inauguraven una nova etapa que 

Després dels atacs contra les Torres 
Bessones de 2001, la CIA i General 

Atomics van incorporar sistemes 
de combat i míssils al ‘Predator’, un 

vehicle aeri no tripulat
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l’estudiós del fenomen dron Enric Luján anomena “l’era de la 
postpresumpció d’innocència”.

“Nosaltres els localitzem, vosaltres els elimineu”
Des del primer moment, la “guerra contra el terror” va abocar 
diners, personal i recursos a l’Agència Nacional de Seguretat 
(NSA) amb l’objectiu de recollir quantitats ingents d’informació 
sobre la població mundial. Aquesta operació de monitoratge i 
control, inèdita fins aleshores per la seva extensió i volum, era la 
clau per permetre que altres organismes governamentals, com 
la CIA o l’exèrcit, executessin el pla anunciat pel president Bush 
davant el congrés nord-americà el 20 de setembre de 2001: “La 
nostra guerra contra el terror comença amb Al-Qaeda, però no 
acabarà fins que cada grup terrorista d’abast global sigui loca-
litzat, detingut i derrotat”.

Davant la inexistència d’una xarxa d’informants sòlida i 
capaç d’oferir detalls sobre les organitzacions terroristes esta-
blertes a països com el Iemen, el Pakistan o Somàlia, la tecno-
logia de l’NSA va ser vista com l’única manera d’omplir aquest 
buit important. Tal com declararia al Washington Post l’antic 
director del Centre Nacional Antiterrorista Michael Leiter: “No 
puc recordar cap investigació sobre terrorisme en què l’NSA no 
hagi tingut un paper central o preeminent”.

En aquest context, la vigilància massiva i el programa 
d’assassinats selectius acabarien esdevenint els dos elements 
bàsics i complementaris de la doctrina militar moderna dels 

Estats Units. L’any 2002, l’NSA –en col·laboració amb l’Agèn-
cia Nacional d’Intel·ligència Geoespacial– va crear una unitat 
especialitzada en la geolocalització i el seguiment en temps real 
de telèfons mòbils que adoptaria un lema molt descriptiu: “We 
track’em, you whack’em” (Nosaltres els localitzem, vosaltres els 
elimineu).

Obama style
Si Bush prometia una guerra sense quarter contra el terro-
risme, l’administració Obama va canviar el relat. Després de 
les experiències a l’Afganistan i l’Iraq, va optar per descriure 
l’ofensiva contra el terrorisme com “un seguit d’esforços loca-
litzats i precisos” que han de servir per “desmantellar xarxes 
específiques d’extremistes violents que amenacen Amèrica”. 
Malgrat presentar les actuacions del seu govern com un con-
junt d’accions quirúrgiques, diverses entitats de drets humans i 
periodistes van calcular, l’any 2015, que l’administració Obama 
havia multiplicat per deu les operacions amb drons armats 
ordenades per Bush, que van passar de 50 a 500 atacs.

L’aposta d’Obama per l’ús de vehicles no tripulats en 
detriment de l’enviament de tropes sobre el terreny res-
pon, segons Luján, a la voluntat d’anestesiar l’amenaça que 
suposa una societat conscientment mobilitzada contra la 
guerra. “La guerra contra el terror de l’era Obama segueix el 
camí iniciat pel seu predecessor promovent campanyes con-
trainsurgents agressives als països de la perifèria mundial, 
però, com que es tracta d’una guerra on només participa 
una petita part de la població dels països imperialistes –els 

>>> Ve de la pàgina anterior

La “guerra contra el terror” va 
abocar diners, personal i recursos 

a l’NSA amb l’objectiu de recollir 
quantitats ingents d’informació 

sobre la població mundial

Aquest mateix organisme va crear 
una unitat especialitzada en la 

geolocalització amb un lema molt 
descriptiu: “Nosaltres els localitzem, 

vosaltres els elimineu”

Segons la Força Aèria 
dels Estats Units, 

gairebé 200 persones 
fan tasques de suport 

en cada operació 
protagonitzada per 

un dron armat 
/ CHRISTIAN 

CLAUSEN
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pilots que controlen els aparells–, es fa més difícil la formació 
d’una veritable oposició política”, explica l’autor de Drones. 
Sombras de la guerra contra el terror.

La disposició Matrix
En aquest tipus de guerra i en nom de la seguretat nacional 
dels Estats Units, les garanties democràtiques (inclòs el dret a 
una tutela judicial efectiva) desapareixen per deixar pas a un 
engranatge que decideix, d’acord amb uns criteris secrets, el 
destí final de milers de persones.

Desenvolupada per l’administració Obama l’any 2010, l’ano-
menada disposició Matrix té com a objectiu superar les kill lists 
(les llistes de persones a qui s’ha d’assassinar) utilitzades fins 
aquell moment i institucionalitzar la selecció i el monitoratge 
de les que són considerades enemigues dels Estats Units.

Aquesta base de dades centralitzada, que ha estat disse-
nyada per John Brennan –actual director de la CIA–, com-
bina les dades biogràfiques dels objectius amb el registre de 
les seves ubicacions i la informació sobre els seus socis i les 
organitzacions a les quals, suposadament, pertanyen. A més, 
Matrix permet conèixer en tot moment els recursos operatius 
destinats al seguiment de cada persona, incloses les operaci-
ons clandestines. Tot i que, entre les estratègies possibles per 

neutralitzar l’objectiu s’inclouen les sol·licituds d’extradició i 
les operacions de captura sobre el terreny, fins ara, la pràctica 
més habitual –i de lluny– ha estat l’assassinat mitjançant l’ús 
de drons armats.

El paper del sector privat
El sector privat sempre ha estat present en el desenvolupa-
ment dels programes dron. El paper de les corporacions com 
a subministradores d’equips, sistemes de recol·lecció de dades 
i infraestructures de comunicació es tradueix en un negoci de 
milers de milions de dòlars, del qual es beneficien grans empre-
ses com Boeing, Textron o ITT Corporation.

El sector privat, però, no es limita a proveir material per la 
guerra dron, sinó que, com va revelar l’any passat una investi-
gació elaborada pel Bureau of Investigative Journalism, també 
es dedica a proporcionar mà d’obra dedicada al processament 
i l’anàlisi dels vídeos de vigilància.

Paradoxalment, en un conflicte que es caracteritza per 
amagar al públic les imatges que expliciten la violència dels 
atacs amb drons, el mig milió d’hores de vídeo que generen 
els drons i altres aeronaus cada any obliga l’exèrcit a contractar 
cada vegada més empreses privades per no veure’s ofegat per 
aquesta quantitat ingent de material audiovisual.

1. NSA (seu de l’Agència Nacional de Segu-
retat nord-americana) L’agència ha esdevin-
gut la font principal de la informació utilitzada 
per decidir quan i on efectuar els atacs amb 
drons armats. El seu creixement exponencial té 
una relació directa amb el desenvolupament del 
programa dron.

2. GCHQ (Quarter General de Comunicacions del go-
vern britànic) L’agència d’intel·ligència britànica, així 
com l’australiana i la neozelandesa, col·laboren activament 
amb l’NSA compartint informació sobre les persones consi-
derades sospitoses de ser terroristes.

3. La Casa Blanca (seu del govern dels EUA) Cada dimarts, en una sala de la Casa Blanca, Obama i el seu equip donen 
el vistiplau a la llista de persones que passen a ser objectius dels drons armats.

4. Creech AFB (base de la Força Aèria nord-americana) Aquesta base aèria, situada al desert de Mojave, és el lloc 
des d’on es coordinen i s’executen la major part de les operacions de seguiment i els assassinats selectius amb drons.

5. Ramstein AB (Quarter general de la Força Aèria nord-americana a Europa) La base militar de Ramstein, situada 
en territori alemany, està connectada amb la de Creech mitjançant un cable submarí i és una baula imprescindible 

de la guerra dron, ja que funciona com a estació de repetició de les comunicacions amb els vehicles no tripulats.

6. Camp Lemonnier (Base permanent de l’exèrcit nord-americà a l’Àfrica) Situada a Djibouti, Camp Le-
monnier s’ha convertit en la base de drons nord-americans més gran de l’Àfrica. Hi treballen més de 3.000 

persones, comptant membres de l’exèrcit, contractistes privats i personal civil.

El desenvolupament dels programes 
dron s’ha traduït en un negoci de 
milers de milions de dòlars que 
beneficia Boeing, Textron o ITT, 
entre altres corporacions

En un conflicte que es caracteritza 
per l’opacitat, l’exèrcit ha de 
contractar empreses privades per 
processar la quantitat ingent de 
material audiovisual de què disposa

/ VICTÒRIA OLIVERES



6  ESTIRANT DEL FIL Directa 401 9 de febrer de 2016

Michael Haas, un antic operador de drons, explica amb 
naturalitat que, quan va ser reclutat, amb 21 anys aca-
bats de fer, va pensar que havia trobat la feina de la 

seva vida: “Era tot tan cool... A partir d’aquell moment, em pas-
saria el dia jugant a videojocs. Estava molt content...”.

Haas, avui víctima del Trastorn d’estrès posttraumàtic 
(TEPT), recorda les seves sensacions durant els primers temps 
que va pilotar un dron amb un somriure amarg: “Em sentia 
tan poderós. Tenia la vida d’aquella gent a les meves mans. Tot 
semblava molt senzill”. Tanmateix, diversos estudis clínics han 
demostrat que les possibilitats de tenir TEPT de la gent que 
pilota drons és, fins i tot, superior a la dels soldats tradicionals.

La distància física no impedeix la proximitat emocional, 
sobretot si tenim en compte que les persones que integren els 
equips passen el 85% del temps de feina complint missions de 
llarga durada. És a dir, seguint, de vegades durant mesos, les 
mateixes persones, dia rere dia i durant torns de dotze hores.

Patrons de vida
L’objectiu d’aquesta vigilància continuada és establir els 
patrons de comportament de les persones que formen part de 
la kill list. Això suposa que les operadores de drons acaben 

La guerra no és un joc
El Trastorn d’estrès posttraumàtic i les persones que comanden drons

coneixent la vida quotidiana d’aquesta gent: la veuen quan es 
troba amb els seus amics o la seva família, quan juga amb els 
seus fills, quan participa a festes i funerals i, fins i tot, quan fa 
l’amor amb les seves parelles. “Veure com els dos punts de llum 
es fonien en un... és una de les imatges que no em puc treure 
del cap”, ha explicat en diverses ocasions Brandon Bryant, un 
altre expilot afectat pel TEPT que, avui dia, es dedica a denun-
ciar el funcionament i els efectes del programa dron.

Un cop establerta la rutina, aquest coneixement ha de ser-
vir per anticipar el moment més adequat per liquidar, literal-
ment, l’objectiu. Sovint, després del moment del point and 
click (apuntar i disparar), les operadores utilitzen el zoom de 
les càmeres per examinar l’escenari de l’atac i intentar confir-
mar que la persona ha mort. Veure les conseqüències de les 
accions dutes a terme no acostuma a deixar indiferents les 
pilots. “Molts no expliquen com se senten per por que els reti-
rin del servei. Mostrar-se vulnerable no és una bona pensada 
si formes part de l’exèrcit”, afirma Bryant.

De la guerra a casa i de casa a la guerra
Una de les causes que es considera que agreuja el risc de patir 
TEPT entre les operadores de drons és el fet d’entrar i sortir 
contínuament d’un entorn de guerra. Mentre el personal de 
combat de l’exèrcit dels EUA ha de fer la transició mental entre 
la zona de guerra i el seu espai domèstic una dotzena de vega-
des de mitjana al llarg de la seva carrera, les pilots de drons ho 

Marc Iglesias
@La_Directa

El pilot i el controla-
dor del dron seuen 

davant les pantalles 
al llarg de torns 

de dotze hores i, 
sovint, monitoritzen 
la mateixa persona 

durant mesos / STEVE 
HORBON

La distància física no impedeix la 
proximitat emocional, sobretot 

perquè les persones que integren 
els equips passen el 85% del temps 

complint missions de llarga durada

Aquesta vigilància continuada per 
establir els patrons de comportament 

de les persones que formen part 
d’una ‘kill list’ facilita que els pilots es 

ressentin de les morts
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MÉS INFORMACIÓ:

La guerra encoberta dels drons
Bureau of Investigative Journalism
www.thebureauinvestigates.com

Drones. Sombras de la 
guerra contra el terror
Enric Luján
Virus Editorial, 2015

Drone
Documental dirigit per 
Tonje Hessen
Flimmer Film, 2014.
www.dronethedocumen-
tary.com

La indústria del 
‘militainment’
Una de les escenes que poden re-
sultar més impactants de Drone, el 
documental dirigit per Tonje Hes-
sen, és la que mostra un general de 
la Força Aèria dels Estats Units que 
passeja per un pavelló poliesportiu 
on més d’un miler de joves aficio-
nades als videojocs participen en 
una de les cada vegada més habi-
tuals trobades de gamers. Enmig 
de la immensa sala, només il·lumi-
nada per la llum de les pantalles, el 
personal reclutador de l’exèrcit en-
carregat de buscar pilots de drons 
cerca jugadores que destaquin per 
habilitats com l’agilitat visual, la 
coordinació de moviments o la ca-
pacitat per treballar en un entorn 
multitasca.

Per explicar la relació entre els vi-
deojocs i l’aparell militar, P. W. Singer, 
l’autor del llibre Wired for war, ha creat 
un concepte: el militainment. Amb 
aquesta paraula, vol explicitar la sim-
biosi que mantenen ambdues indús-
tries. I és que el món militar no sola-
ment adopta eines desenvolupades 
originalment pel sector de l’oci digital, 
sinó que també finança el desenvolu-
pament d’altres videojocs dissenyats 
per ser eines de reclutament.

fan sis dies per setmana. En paraules d’un comandant d’una 
unitat dron: “Estàs a la guerra, però, a la vegada, ta mare et 
demana que truquis al lampista perquè li vingui a arreglar la 
fuita del lavabo. Has d’estar a punt per concentrar-te en les 
missions de combat, però, la mateixa tarda, has de portar els 
fills al dentista o a l’entrenament de bàsquet”.

Segons un pilot, aquest entrar i sortir de la guerra “et fa 
sentir com si fossis un interruptor que s’acaba trencant. Jo, 
al final, no podia desconnectar de la guerra. Estava fora de 
la base, assegut a la cuina de casa, però no podia deixar de 
pensar en el combat. Era insofrible”.

El benestar no és cosa de totes
Les campanyes desenvolupades per pilots que pateixen 
TEPT van obtenir resposta de les autoritats de la base aèria 
de Creech (l’indret des d’on es piloten la majoria de drons), 
que ara ofereixen els serveis d’un equip format per un psi-
còleg, un metge, un fisiòleg i els capellans castrenses amb 
l’objectiu de “garantir el seu benestar”.

Tanmateix –i cal recordar-ho amb l’èmfasi que es mereix–, 
aquesta suposada preocupació pels trastorns psicològics i 
emocionals que pateixen les pilots de drons de Creech sem-
bla que, a criteri dels responsables de la base, no existeix 
quan es tracta de les poblacions del Iemen, el Pakistan o 
Somàlia, que fa més d’una dècada que pateixen el programa 
d’assassinats selectius.

Acció de protesta 
contra la guerra a la 

fira militar aèria de 
Tucson l’any 2010 

/ DOCTRESS NEUTOPIA

Un altre factor desestabilitzador 
per a les operadores és 
el fet d’entrar i sortir contínuament 
d’un entorn de guerra sis dies 
a la setmana

En paraules d’un comandant d’una 
unitat dron: “Has d’estar a punt per 
concentrar-te en les missions de 
combat, però, la mateixa tarda, has 
de portar els fills al dentista”
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Marc Rude 
@marcrude

Qui no ha menjat mai un espetec de Casa Tarradellas? Ara 
bé, qui sap com han arribat el greix, els teixits musculars 
i l’intestí del porc a la nostra nevera? Amb l’embotit passa 

el mateix que amb la resta de productes: ens fixem en l’aspecte 
i el preu, però gairebé mai som conscients del seu origen, de la 
cadena d’elaboració. Un procés que, en aquest cas, s’assembla ben 
poc a les idíl·liques escenes rurals que apareixen a la publicitat de 
l’esmentada càrnia vigatana.

Per mostrar-vos les entranyes de la indústria porcina, un equip 
de periodistes de la DIRECTA ens hem desplaçat a Osona, comarca 
insígnia del sector a Catalunya. Un 52% del producte interior brut 
osonenc està relacionat amb l’explotació del porc. Des de principis 
dels anys 80, la població d’animals s’ha quadruplicat; ara frega els 
800.000, en un territori habitat per 152.000 persones. Durant el 
mateix període, el nombre mitjà de porcs per explotació s’ha mul-
tiplicat per vint i ha passat de 52 a més d’un miler. Paral·lelament, 
tant la quantitat de bestiar com la seva concentració massiva han 
provocat un greu impacte ecològic que afecta l’aigua, l’aire i el sòl.

La xarxa hídrica, contaminada amb orina
El principal problema ambiental és el dels purins, terme amb què 
es coneixen el pixum i els excrements del porc. Milions de litres 
d’aquest suc, que té un alt contingut en nitrats, es barregen amb 
aigua i s’aboquen als camps de conreu de la comarca; la substància 
és filtrada pel sòl i contamina els aqüífers subterranis.

Comencem la jornada a Manlleu, on ens reben Ginesta Mary i 
Eudald Rifà Castro, membres del Grup de Defensa del Ter (GDT). 
El GDT és el col·lectiu ecologista de referència en qüestió de purins: 
fa quinze anys que du a terme una anàlisi exhaustiva i periòdica de 

les fonts de tot Osona, que el 2005 va recollir al llibre Les fonts que 
tenim. Des d’aleshores, ha pogut comprovar que la presència de 
nitrats no ha parat de créixer. La meitat de les fonts d’Osona han 
deixat de ser potables per culpa dels purins.

Seiem a la vora de la font de la Mare de Déu, un dels indrets més 
emblemàtics de Manlleu. A l’època de Felip V, es va edificar una 
petita capella al voltant de la deu que, malgrat la sequera, brolla 
amb fluïdesa. Des de l’Edat Mitjana, el pou havia tret la set al poble. 
A causa dels purins, però, se li ha penjat el rètol de no potable. L’ai-
gua conté uns 250 mil·ligrams de nitrats per litre, cinc vegades la 
concentració màxima permesa per l’Organització Mundial de la 
Salut. “Han contaminat els aqüífers, d’on sortia una aigua de quali-
tat durant tot l’any. És una gran pèrdua haver acabat amb un recurs 
comú, gratuït”, explica Eudald Rifà.

Fins a l’arribada de la gran indústria porcina, cada municipi de 
la plana de Vic s’autoabastia amb els recursos hídrics propis. Amb 
la contaminació dels aqüífers, el subministrament ha hagut de 
canviar: “S’ha fet un esforç molt important de diners i infraestruc-
tura, que hem pagat tots els contribuents, per portar una aigua de 
menys qualitat i pitjor gust des del Ter, que ha de passar per plan-
tes potabilitzadores i ser redistribuïda per les diverses localitats 
amb un sistema de canonades”. També s’ha de tenir en compte 
l’elevat consum de la indústria: la neteja de les granges gasta uns 
60 litres per dia i porc.

La primera sentència judicial contra l’abocament de purins 
data de 1994 i les institucions europees han condemnat l’Estat 
espanyol en dues ocasions per incomplir les directives comunità-
ries. Segons Rifà, “l’administració, davant del gran pes econòmic 
del lobby porcí, s’ha caracteritzat per la seva inacció. Ha provat 
tot tipus de pedaços sense enfocar el problema real, que és l’excés 
de porcs”. Un dels projectes més polèmics van ser les anomena-
des plantes de cogeneració, que cremaven gas natural algerià per 
fer electricitat i evaporaven l’aigua de purí com a refrigerador. 

 / B. G. R.

Osona: cinc porcs per persona
Gairebé 800.000 porcs esperen la mort a les granges d’Osona. La sobreexplotació de la comarca per part de la 
gran indústria ramadera comporta greus problemes ambientals, condicions laborals nefastes i un règim de producció 
massiva que arruïna les granges familiars tradicionals

Efectes 
de l’aigua 
contaminada 
per purins

Ingerir aigua amb un alt contingut 
de sals de nitrogen és perjudicial 
per la salut: incrementa els nivells 
de metahemoglobina, un derivat de 
l’hemoglobina que no pot transpor-
tar l’oxigen i que, en concentracions 
elevades, dóna un to blavós a la pell 
i fa tornar la sang de color marró. 
Això és especialment perillós en do-
nes embarassades i lactants, ja que 
provoca la “síndrome del bebè blau”, 
que pot ser letal. Els nitrats també són 
un agent cancerigen que pot afavorir 
l’aparició de diversos tipus de neoplà-
sies, sobretot de còlon i d’estómac.

/ BRAIS G. ROUCO



Els nitrats, però, després retornen al sòl. “Era un procés ecolò-
gicament estúpid i econòmicament ruïnós que depenia del diner 
públic per ser rendible”, opina el GDT.

‘Fonts medicinals’
A més dels nitrats, el 2010, es va detectar la presència d’antibiòtics 
a les aigües d’Osona i la Selva.  “A la càrnia, se’n fa un ús genera-
litzat per prevenir epidèmies provocades per l’amuntegament en 
què viuen els animals. Els porcs metabolitzen les substàncies i les 
expulsen per l’orina”, explica Ginesta Mary.

El mateix 2010, diverses investigadores de l’Institut Català de 
Recerca de l’Aigua (ICRA) van fer un estudi per veure l’impacte de 
les sulfamides i altres compostos a les aigües subterrànies. El docu-
ment destaca la inexistència de normatives o límits legals i assegura 
que “la presència d’antibiòtics afecta tant la qualitat dels aqüífers 
com els recursos d’aigua que contenen”. També s’hi afirma que, tot 
i que els efectes sobre el consum humà encara estan en estudi, “l’ús 
indiscriminat d’antibiòtics és responsable del desenvolupament 
de soques bacterianes patògenes resistents i de la impossibilitat de 
tractament antibacterià de determinades malalties infeccioses”.

Pudor d’amoníac i elevat consum de petroli
Abocar purins als camps de conreu de la comarca provoca inten-
sos efluvis, que, sumats a l’orografia de la plana, on l’aire tendeix a 
estancar-se arran de terra, impregnen Osona d’una desagradable 
pudor amoniacal. Bona part de les terres on s’escampen el purí 
i la seva olor estan a tocar de nuclis habitats. L’amoníac també 
incrementa les partícules en suspensió a l’atmosfera. “En algunes 
zones, l’aire està més contaminat que a Barcelona”, afirma Mary.

D’altra banda, la indústria càrnia fa un gran ús del petroli. Un 
92% de les emissions de CO2 d’Osona provenen de la ramaderia. 
Per agilitzar el pas dels milers de camions que cada dia transpor-

ten pinsos, animals i carn processada, s’han construït grans infra-
estructures com l’Eix Transversal. El GDT ha rebatejat aquesta via 
com l’Eix dels Porcs, ja que connecta les comarques catalanes on 
el porcí té més pes: el Segrià, la Segarra, el Bages, Osona i la Selva.

Explotació integrada
Fa segles que s’engreixen porcs a Osona. Les darreres dècades, 
però, el model ramader ha experimentat un canvi radical. El sector 
ha estat copat per una sèrie d’empreses, originàries de la comarca, 
com Casa Tarradellas, Patel (grup Vallcompanys), Càrniques Solà, 
Baucells Alimentació i Cárnicas Toni Josep. Tarradellas és la prin-
cipal empresa d’Osona, seguida per Bonpreu. Sota el concepte de 

ramaderia integrada, aquests grups passen a controlar tot el cir-
cuit del porc, de la fabricació del pinso a l’engreix i l’escorxador.

Aquest model productiu es basa en explotacions massives en 
què s’amunteguen més de mil animals, alimentats amb pinso fet a 
base de soja transgènica: el 86% de la matèria primera necessària 
per elaborar-lo prové de l’estranger. A banda de la desforestació, 
la destrucció de la biodiversitat i els perjudicis per l’agricultura 
d’autoabastiment que comporten els monocultius de cereals a 
alguns països, el producte fa un llarg recorregut, que implica un 
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alt consum de combustibles fòssils: només el transport del pinso 
suposa el 70% del cost d’engreix de l’animal. L’alta dependència 
dels preus de la soja i el petroli, a més, fa que tota la indústria sigui 
molt vulnerable a les oscil·lacions dels mercats globals.

Pel que fa als residus, en aquest cas, els purins, la indústria 
s’aprofita d’una legislació ambiental laxa: a Catalunya, el cost 
mitjà de la gestió del purí volta els cinc euros per metre cúbic, una 
quarta part de la mitjana europea. En l’aspecte laboral, el sector 
usa mà d’obra poc qualificada, bona part de la qual és aportada 
per persones migrants que, segons Mary, “són explotades en con-
dicions de semiesclavatge”. Les infraestructures destinades a satis-
fer les necessitats de transport de la indústria porcina –Eix Trans-
versal, túnel de Bracons– o a intentar posar remei als problemes 
ambientals que aquesta genera –potabilització de l’aigua, plantes 
de tractament– van a càrrec de les arques públiques.

“Massa porcs”
Tot plegat comporta una sobreproducció de carn barata, la meitat 
de la qual s’envia a l’estranger, sobretot a la Unió Europea i els paï-
sos asiàtics –el 61% de les exportacions de carn de porc de tot l’Es-
tat són catalanes. Les petites granges familiars són incapaces de 
competir amb els preus de la megaindústria i, avui dia, ja només 
suposen un 25% del total d’explotacions.

“El pagès de tota la vida tenia pocs animals, els alimentava amb 
cereals dels seus conreus i els tenia en unes condicions més bones. 
Ara, el bestiar viu sobre un reixat sota el qual s’emmagatzema el 
purí, que no és un bon fertilitzant, satura el sòl i es filtra als aqüí-
fers”, explica Mary. Pel GDT, la solució passa, en primer lloc, per 
la reducció del nombre de porcs: “Ara mateix, hi ha un excés del 
75%, perquè el màxim que pot assumir Osona serien uns 200.000 
animals, els que hi havia abans de la reconversió. El purí no és el 
problema, el problema és el model”.

/ HUGO CORNELLES

“Davant el gran pes econòmic  del 
‘lobby’ porcí, l’administració 
s’ha caracteritzat per la seva 
inacció”, afirma Eudald Rifà, 
membre del Grup de Defensa del Ter
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“A les petites 
explotacions, 
el pagès està 

en sintonia amb 
el territori”

El granger Josep Domènech denuncia la 
insostenibilitat de la ramaderia integrada, 

que ofega les petites explotacions familiars i 
contamina el medi ambient

Ferran Domènech
@ferranmanlleu

A través del model d’integració, els grans grups porcins 
han comprat bona part de les explotacions familiars 
tradicionals, formades per la granja i les terres de con-

reu, que caracteritzen el paisatge osonenc. D’aquesta manera, 
les persones dedicades a la pagesia han passat a ser assalaria-
des, amb la corresponent pèrdua d’autonomia i la progressiva 
desaparició de la petita ramaderia, incapaç de competir amb 
els baixos preus de la producció industrial. Durant els últims 
quinze anys, la cabana porcina no ha parat de créixer, però la 
meitat de les granges de Catalunya han hagut de tancar.

Per conèixer de prop aquest fenomen, hem visitat una 
granja situada al petit nucli de Sant Martí Sescorts, al municipi 
de l’Esquirol. El seu propietari, Josep Domènech, la va heretar 
del seu pare, que amb 87 anys encara dedica unes hores cada 
dia al manteniment dels animals. Es tracta de la típica explota-
ció familiar que encara predomina a diversos països europeus, 
com França o Alemanya. Tot i així, la granja no és de les més 
petites: s’hi crien 150 vaques i dos centenars de porcs. Al vol-
tant dels corrals, Domènech treballa 30 hectàrees de conreus. 
Allà, hi cultiva cereals com blat de moro, ordi i civada, que es 
destinen a alimentar el bestiar. Després, els purins serveixen 
per fertilitzar els camps: d’aquesta manera, es tanca el cicle.

Domènech defensa que el model porcí osonenc és soste-
nible sense les macrogranges: “A les petites explotacions, el 
pagès està en sintonia amb el territori, el treballa i el cuida. 
En canvi, la gran indústria porcina només ha portat conta-
minació i baixada de preus. Hi ha països que poden produir 
de forma més competitiva, com els Estats Units o la Xina. El 
que hauríem de fer aquí és apostar per la qualitat”. El rama-
der afegeix: “L’únic país europeu on han deixat que s’instal·li 
la gran indústria al sector ha sigut l’Estat espanyol, sobretot 
Catalunya i, sobretot, Osona”.

Els grans propietaris del porcí osonenc, com Tarradellas, 
Vallcompanys, Baucells o Ramisa, tenen una influència forta 
sobre l’administració a causa del volum de negoci i els llocs de 
treball associats a la seva activitat. “Aquesta influència es tra-
dueix en la concessió de permisos per construir grans explo-
tacions al límit de la legalitat i totalment desvinculades del 
territori”, explica Domènech. En conseqüència, els petits pro-

ductors han hagut de reduir costos per poder competir amb el 
porc industrial barat i han vist empitjorar les seves condicions 
laborals. Actualment, Domènech manté la granja juntament 
amb dues persones més i treballen prop de dotze hores diàries. 
“Qui ha de plegar si sobren porcs? Els grans industrials o els que 
ens hi hem estat tota la vida?”, es pregunta.

En relació amb el problema dels purins, Domènech assegura 
que no hi ha control dels vessaments. De fet, a pocs quilòme-
tres de la seva granja, hi havia una planta de cogeneració, que 
va tancar després que l’Estat espanyol eliminés les ajudes a les 
energies renovables, l’any 2014. Domènech es pregunta iròni-
cament on van a parar els purins que s’hi gestionaven. “Nosal-
tres n’hi dúiem ben pocs, però hi havia pagesos que hi portaven 
el 100% del volum que generaven”, afirma.

El granger també explica que és molt difícil trobar terres on 
abocar purins: la sobresaturació fa inviable abocar-ne més a 
determinades zones. L’administració requereix que es traslla-
din a altres comarques, però, segons Domènech, “no en fa un 
seguiment”. Això obre la porta a tota mena de tripijocs: “Hi 
ha pagesos que tenen terres fora de la comarca únicament per 
cobrir l’expedient: el transport els surt molt car i ho acaben abo-
cant sense permís a Osona. Aquest fet fa que ens trobem amb 
camps que tenen excedents d’adob pels pròxims 30 anys”.

Després de la compra 
massiva de granges 

per part de grans 
grups empresarials, 

les pageses han passat 
a ser assalariades, 

amb la corresponent 
pèrdua d’autonomia

Les grans marques del 
porcí osonenc tenen 
una influència forta 

sobre l’administració 
a causa del volum de 

negoci i els llocs de 
treball associats a la 

seva activitat

Juntament amb dues 
persones més, Domè-

nech manté una granja 
de dos centenars de 
porcs treballant prop 

de dotze hores diàries 
/ BRAIS G. ROUCO

/ B. G. R.
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“Valen més els porcs 
que van penjats que 
tots nosaltres”
Treballadores d’ESFOSA, l’escorxador més gran d’Osona, denuncien 
condicions d’explotació, persecució sindical i un abús de la figura jurídica 
de la cooperativa per retallar drets laborals

Marc Rude 
@marcrude

“Valen més els porcs que van penjats que tots 
nosaltres. Aquesta frase li va costar la feina al 
Manel”, afirma Montse Castañé, militant de la 

Coordinadora Obrera Sindical (COS) i presidenta del comitè 
d’empresa de l’escorxador on treballa. Ens reunim amb ella, 
en Manel Juan –també membre de la COS i anterior president 
del comitè, “acomiadat per la seva activitat sindical”– i la 
Maria Ruiz, secretària d’aquest mateix òrgan i afiliada a CCOO.

A les instal·lacions d’ESFOSA (Escorxadors Frigorífics 
d’Osona, SA) a Vic, 149 treballadores fixes i unes quantes desenes 
més en règim temporal o enquadrades en cooperatives sacrifi-
quen i trossegen 12.000 animals diaris, més d’un terç dels que es 
maten a la comarca. L’empresa és propietat d’algunes de les prin-
cipals corporacions càrnies osonenques com Casa Tarradellas, 
Càrniques Montronill o el Grup Baucells. Es treballa en cadena: 
“Hi ha gent que cada dia pot tallar 10.000 llengües, sense rotar 
mai. És una feina dura. Ara fem jornades de deu hores, abans 
n’havíem arribat a fer de dotze o catorze”, explica Castañé.

“Falses cooperatives”
“El problema laboral més greu és la implantació de les ano-
menades falses cooperatives”, denuncia Juan. D’uns anys ençà, 
certes estacions del procés d’escorxat han estat assignades a 
una sèrie de cooperatives, darrere les quals sospiten que s’ama-
guen els grans grups industrials del sector. 

“No hi ha cap dels avantatges d’una cooperativa i sí tots els 
inconvenients. S’usa aquesta figura per obtenir beneficis fis-
cals i rebaixar les condicions laborals. La gent que hi treballa 
ha de retornar part del salari i la poden fotre al carrer sense 
impediments”, explica el sindicalista. Una de les cooperatives 

que s’encarrega de part de la producció a ESFOSA és Serveis 
d’Escorxador Clavial, SCCL. “Gairebé tots són migrants, tre-
ballen dotze o catorze hores diàries per 900 euros. Fa poc, 
m’han dit que n’hi ha algun que només en guanyava 300 o 
400”, assegura Castañé. 

Juan també parla d’aquest tipus de contractació: “Van 
rotant, a vegades per nacionalitats. Un dia són tots africans i 
l’endemà arriba un grup d’equatorians”, afirma. La legislació 
no permet mesclar treballadores provinents de cooperatives 
amb assalariades directes de l’escorxador, per tant, se les 
separa en diverses sales.

Acomiadament del president del comitè
El 23 de maig de 2014, treballadores d’ESFOSA van fer una roda 
de premsa per denunciar la “creixent precarietat i explotació 
laboral a l’empresa” i van convocar mobilitzacions de protesta. 
Allà mateix, Juan va anunciar que es presentaria com a cap de 
llista per la COS a les pròximes eleccions del comitè d’empresa. 
L’endemà, va ser acomiadat.

Les eleccions es van fer el 27 de juny. La COS va obtenir 
la majoria absoluta amb sis delegades, però  va impugnar el 
procés pel veto a la candidatura de Juan. Com que aquesta 
ja havia estat notificada al Departament de Treball abans de 
l’acomiadament, el tribunal arbitral va obligar a repetir les 
eleccions. La COS va aconseguir set delegades i Juan va ser 
escollit president del comitè, però l’empresa li va continuar 
negant l’accés a les instal·lacions. Les sindicalistes afirmen 
que, sense la feina de l’advocat Antoni Iborra, “la lluita del 
comitè no hauria estat possible”.

Vam trucar a ESFOSA per conèixer la seva versió. Inicial-
ment, l’empresa es va mostrar una mica reticent a participar. 
Després de dir-los que “havíem parlat amb el comitè”, ens van 
demanar que enviéssim un correu electrònic al gerent i que ell 
ens contestaria. Encara no ens ha respost. 

Granges 
o camps 
d’extermini?
El règim de vida dels 
animals recorda episodis 
molt lúgubres de la 
història humana

M. R. 
@marcrude

Ginesta Mary, del Grup de Defensa 
del Ter, ens porta en cotxe fins 
a la granja de Monellots, entre 

els termes de Gurb i Sant Bartomeu. 
L’antiga explotació de Pinsos Victòria, 
“coneguda per les horribles condicions 
en què tenien els animals”, va passar a 
mans de Casa Tarradellas fa un parell 
d’anys. “És la granja que l’empresa fa 
servir com a mostra, hi ha una casa per 
rebre les visites i, per aquí, sovint pas-
sen cotxassos que van i vénen”.

Aprofitant la ubicació de l’indret entre 
dos municipis, l’empresa va ampliar 
la granja construint les naus al “poble 
del costat” –uns metres més enllà– i, 
d’aquesta manera, va evitar les limitaci-
ons legals. “Empreses com Tarradellas 
solen complir la legislació, el problema 
és que la legislació és qüestionable”, 
explica Mary. Cada dia es maten 30.000 
porcs a Osona. Al documental El preu 
del Porc, emès per TV3 fa un parell de 
mesos, el consultor porcí i representant 
d’un escorxador Guillem Burset valorava 
el volum d’animals sacrificats: “És un 
holocaust diari, però és així”.

“És un holocaust diari, però és així”
Ens apropem als voltants de la granja i 
veiem com tres homes amb bótes altes 
fan pujar un grup de truges enormes en 
un camió, entre renecs i cops de pal. Els 
xiscles de pànic són esfereïdors. Se’ns 
apropa l’encarregat per demanar-nos 
que, si us plau, no filmem. Ens fa una 
breu explicació de l’escena: “El pal que 
fan servir no està electrificat. Aquest té 
claus a la punta, fa una ferida a l’animal 
amb la marca de la granja, perquè a l’es-
corxador sàpiguen d’on ve”. Les verres 
que pugen al camió són reproductores. 
Han parit set o vuit vegades i, ja esgo-
tades, avui se’n van cap a l’escorxador. 
Probablement, és el primer cop que 
veuen el sol. La mirada dels animals, 
que treuen el musell entre els barrots 
del camió, ho diu tot.

Montse Castañé és 
l’actual presidenta 
del comitè d’em-
presa d’Esfosa; 
Manel Juan ha 
estat represaliat 
per la seva activitat 
a la COS / B. G. R.
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Sota el capitalisme, la riquesa es mesura en relació 
amb l’abundància de mercaderies i diners. Com 
hauria de ser un ésser humà ric?

Som dispositius biològics que tenim capacitat de desplegar 
múltiples capacitats. Per mi, un ésser humà ric és aquell que 
pot fer tot allò que desitja fer, que pot desplegar totes les seves 
potencialitats: la voluntat de conèixer, de relacionar-se amb 
altres... La riquesa és la capacitat de fer múltiples coses en fun-
ció de la teva voluntat. En bona mesura, és la definició que en 
fa Marx: els homes i les dones som rics en necessitats.

Aleshores, el pla de xoc és una condició indispensable, 
però no suficient, per acostar-nos a aquesta riquesa?
La concepció humanament desitjable és disposar de l’entorn 
vital que ens permeti satisfer les nostres necessitats de repro-
ducció biològica fonamental i, a partir d’aquí, gaudir de tot el 
nostre temps de vida per poder-nos projectar com a persones 
en societat i en l’àmbit que vulguem. L’objectiu de la societat 
hauria de passar per garantir un coixí material perquè totes les 
persones puguin desplegar la seva riquesa.

No hi ha cap índex econòmic que reflecteixi aquest 
desenvolupament...
Una de les mancances de l’economia és que, quan mira la reali-
tat, és incapaç de valorar tot allò que no és quantificable. I, evi-
dentment, moltes dimensions de la vida de les persones no ho 
són, tot i que formen part de la realitat i la necessitat vital. L’ín-

dex de desenvolupament humà, malgrat que representi una cis-
tella de variables com l’esperança de vida o el nivell educatiu, té 
moltes mancances. No té en compte els aspectes qualitatius. I a 
mi em sembla que hem de ser capaces d’avançar més enllà de 
la voluntat de quantificar els nostres entorns, per entendre que 
la nostra vida en societat té a veure, també, amb molts aspectes 
culturals, sentimentals, relacionals, que evidentment necessi-
ten d’una base material, però també d’un entorn vital que ens 
permet desplegar-nos.

El capitalisme travessa tot l’entorn vital?
La mateixa essència del capitalisme és expansiva. Quan es va 
començar a desplegar la relació fabril, en què la força de treball 
comença a vincular-se a través d’un sou, hi va haver dificultats per-
què aquesta relació mitjancés en tot l’espai vital. Les persones no 
volien treballar assalariadament, no volien estar subjectes a la dis-
ciplina fabril. Aleshores, treballaven un temps i tornaven als seus 
àmbits comunitaris de reproducció de la vida. No obstant això, la 
lògica expansiva del capitalisme ha acabat subsumint tot el nostre 
temps vital i relacional. Ha subordinat tot el nostre temps vital al 
seu temps de reproducció, fins a arribar al punt actual, en què jo 
diria que ja no existeix un espai aliè a aquesta dinàmica o és difícil 
cercar-lo. Amb la darrera onada d’expansió capitalista, l’ofensiva 
que es desplega a partir de la dècada dels 80, totes les esferes 
que encara estaven fora de la lògica de reproducció del capital 
hi queden absolutament subordinades. En aquests moments, ens 
trobem en una societat en què existeix un treballador col·lectiu 
assalariat que produeix en benefici del capitalisme.

Què hi ha darrere els conceptes de salari o benefici?
Són les dues cares de la mateixa moneda. Sense explotació no 

Gemma Garcia
@gemma_g_fabrega

Josep Manel Busqueta, economista i pastisser

“La gran virtut del capitalisme és 
amagar el que és un robatori”

Un llibre per un pastís. El nostre primer 
contacte amb la pastisseria Busqueta, 
a Bellpuig, va acabar amb un troc, sen-
se mediació del diner. Per Josep Manel 
Busqueta, la capacitat de transformar el 
sistema s’ha de generar des dels espais 
que siguem capaces d’imaginar a dins. 
Tot i que va aparcar parcialment el ne-
goci familiar per entrar al Parlament de 
Catalunya com a diputat de la CUP, el 
pas per la institució ha estat breu, de tan 
sols tres mesos i mig. Va dimitir arran 
de l’acord amb Junts pel Sí. A partir 
d’ara, compaginarà la feina a l’obrador 
amb l’assessorament parlamentari a la 
CUP. I continuarà fent xerrades arreu 
del territori: una d’elles, sobre el Trac-
tat Transatlàntic de Comerç i Inversions 
(TTIP), ens obliga a acabar l’entrevista. 
Conversem amb el Busqueta economis-
ta, membre del Seminari d’Economia 
Crítica Taifa, sobre el sistema que ens 
ocupa i ens preocupa.



hi hauria beneficis. Quan parlem de processos d’explotació, 
diem que, en el capitalisme, l’acumulació és possible perquè 
hi ha un contingent important de treballadors que mai rebran 
el conjunt del que han produït. La gran virtut del capitalisme 
és amagar el que és un robatori. El conjunt del patrimoni que 
forma part de la propietat privada s’ha construït a través de 
la capacitat d’explotació al llarg del temps. En un procés de 
recuperació de la riquesa col·lectiva, les expropiacions o naci-
onalitzacions signifiquen retornar a qui ha produït. Si estem 
intercanviant diners per equivalents, representa que, amb el 
treballador, hi ha un intercanvi d’hores de treball per un sou. 
Però, si tothom rep allò que aporta, com és que al final tenim 
més del que teníem al principi? Perquè es generin beneficis, 
algú ha d’acabar percebent menys del que ha aportat. I aquest 
algú és el treballador.

El Seminari d’Economia Crítica Taifa, del qual formes 
part, procura desemmascarar aquestes relacions i fer 
diagnosis. Quina diagnosi fa de la crisi?
La crisi en el capitalisme és la conseqüència lògica del desple-
gament de la seva pròpia dinàmica. No hi pot haver capitalisme 
sense crisis. El màxim a què pot aspirar aquest sistema és a 
trobar maneres d’ajornar-les de forma espacial i temporal, però 
mai a superar-les, perquè són el resultat de la seva pròpia con-
tradicció. Cada capitalista vol tenir més beneficis que el seu 
competidor i ho fa explotant més els treballadors. Històrica-
ment, però, no ha funcionat del tot perquè hi ha processos de 
contestació. Així doncs, per superar aquesta lògica, ha incor-
porat els processos tecnològics al procés productiu i ha acon-
seguit produir més amb la mateixa (o menys) mà d’obra. Per 
tant, es generen menys salaris, que han de permetre absorbir la 

producció. Quan la capacitat de producció està per sobre de la 
d’absorció, la producció s’atura. Aleshores, ens trobem en una 
situació de crisi, que només es pot solucionar amb la destrucció 
de capacitat productiva –tancament de fàbriques i acomiada-
ment de treballadors– i una sèrie de canvis institucionals. Les 
grans crisis de la història del capitalisme han comportat grans 
canvis en els processos d’organització de la vida social, política i 
econòmica per restablir els mecanismes que tornen a permetre 
generar els beneficis i, per tant, reproduir el sistema.

Aquells que exigien la no intervenció de l’Estat, l’han re-
clamat i se n’han beneficiat amb la crisi.
La lògica neoliberal venia a dir que l’Estat deixés d’intervenir 
sobre aquells aspectes de la vida on la incorporació del mer-
cat pogués generar beneficis per als inversors. L’Estat havia de 
garantir les regles del joc: quan el mercat ha fallat, com sempre, 
ha vingut el rescat estatal. El mercat és conscient que, arran 
de la realitat que ha generat, no pot fer front amb solvència a 
tots els espais que voldria per aconseguir beneficis. Per aquest 
motiu, s’endinsa en àmbits de partenariat públic-privat, en tota 
la provisió de serveis i béns que puguin ser rendibles, per pri-
vatitzar tot el que queda de patrimoni públic i drets col·lectius. 
Quedarà un altre espai, el de la misèria, que haurà de ser garan-
tit per les polítiques estatals.

Mentre hi ha retallades i es privatitzen serveis, el paga-
ment del deute ha estat una de les principals partides 
dels darrers pressupostos de la Generalitat. S’ha de 
deixar de pagar?
Des d’una perspectiva social, el deute representa la constatació 
del fracàs del model de construcció europea. A partir de 1992, 

El conjunt del patrimoni privat 
s’ha construït a través de la capacitat 
d’explotació d’un contingent de 
treballadors que mai rebran el 
conjunt del que han produït

En un procés de recuperació 
de la riquesa col·lectiva, 
les expropiacions o les 
nacionalitzacions signifiquen 
retornar a qui ha produït
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amb la signatura del Tractat de Maastricht, es comencen a defi-
nir els criteris de convergència per arribar a la moneda única, 
però també s’enceta un procés de divergència a escala euro-
pea. Mentre es crea un centre altament competitiu –a través de 
pressionar les condicions socials i laborals a la baixa– liderat, 
sobretot, per Alemanya, hi ha una perifèria que és incapaç de 
competir-hi productivament. Les perifèries es converteixen en 
importadores del que es produeix a l’espai central i, com que 
no poden pagar-ho, reben crèdit d’aquest mateix centre. Quan 
esclata la crisi financera, hi ha economies que no poden pro-
duir prou riquesa per pagar les factures compromeses. Això 
genera un entorn d’economies que, si no tenen manera de pro-
duir, mai podran pagar el deute. Erròniament, s’apliquen unes 
polítiques que estronquen encara més la capacitat de gene-
rar flux. Ens introduïm en escenaris de retallades i ajust, que 
disminueixen la capacitat d’inversió, de consum, de despesa 
pública... En lloc de reduir-se, el deute augmenta, a la vegada 
que empitjora el context social.

Per tant, mai no es podria arribar a pagar el deute?
No es pagarà mai. Això ho reconeix, fins i tot, el mateix Fons 
Monetari Internacional per a Grècia.

Aleshores, per què s’apliquen aquestes polítiques?
Perquè permeten un flux permanent de recursos de baix cap a 
dalt. Així ho veiem en el cas dels pressupostos, en què la segona 
partida esdevé el pagament del deute i tendeix a augmentar. Ens 
hem instal·lat en uns escenaris en què la política econòmica es 
converteix en un mecanisme d’espoli permanent i continuat 
sobre el conjunt de les nostres societats. En algun moment, les 
poblacions hauran de dir que ja n’hi ha prou. S’ha de generar l’en-
torn social que, en un futur, permeti plantejar un desafiament a 
les polítiques econòmiques. Un procés d’impagament del deute, 
desobeir les lleis, significa fer un pols amb l’estructura de poder 
més important del capitalisme en aquests moments: el capita-
lisme financer, que subordina totes les estructures polítiques.

Sovint es parla de la desobediència, però poques vega-
des de les conseqüències que tindria?
L’experiència grega ens demostra que, quan els estats que no 
tenen control de la seva política monetària plantegen aquest 
pols, les institucions europees tanquen el flux monetari. Hem 

de pensar com podrem respondre aquest embat amb la fermesa 
necessària. Hem de plantejar a nivell intern, a les nostres econo-
mies, quins són els colls d’ampolla, quins són els recursos indis-
pensables perquè les nostres economies no s’aturin. I hem de ser 
conscients que haurem de tenir dissenyats mecanismes de circu-
lació monetària, ja sigui moneda electrònica o monedes encu-
nyades des dels municipis, que permetin fer front a les neces-
sitats de circulació. També hem de saber que es produirà una 
fugida de capitals important i, per tant, haurem de ser capaços 
de tenir mecanismes de control molt efectius i durs. Idealment, 
el desafiament no l’hauria de plantejar un país sol i de manera 
unilateral, sinó que hauria de ser una resposta col·lectiva i arti-
culada des de les perifèries, des de les classes populars europees. 
Per tant, abans d’arribar-hi, hi ha un recorregut: qüestionament 
col·lectiu de les polítiques d’austeritat, disseny d’escenaris de 
ruptura de manera coordinada i, en darrera instància, solucions 
unilaterals, tenint en compte que són molt costoses i difícils.

Tu i altres membres de la CUP, diputats i exdiputats, heu 
signat la crida del Pla B Europa per construir un espai de 
coordinació contra l’austeritat, que també ha estat acu-
sat de reformista.
Crec que és fonamental que existeixi aquest espai, sempre 
que sigui franc. És indispensable un espai de trobada entre les 
persones que mantenim una crítica profunda als processos de 
generació de les polítiques d’austeritat. Cal debatre, confrontar 
i veure els límits de les propostes. Aquest espai hi ha de ser –al 
marge que hi convisquin postures més possibilistes amb altres 
que em són més properes– per començar a dissenyar les políti-
ques que ens permetin la ruptura amb la institucionalitat euro-
pea. Tenim una mancança important: les persones que creiem 
que s’han de superar les polítiques de la UE tenim una debilitat 
teòrica, tècnica i programàtica de com enfrontar aquesta reali-
tat de manera solvent. El capitalisme és molt poderós i, si plan-
tegem l’embat, ho hem de fer de la forma més sòlida, rigorosa 
i preparada possible. No entendria que plantegéssim aquests 
escenaris sense saber a què ens enfrontem, perquè cauríem en 
una mena de trampa ideològica, discursiva i de postureig.

Però, ara, hi ha un pla B?
Diguem que està a les beceroles perquè, quan trobem soluci-
ons tècniques a la situació, cal una consciència col·lectiva per 
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El fons de liquiditat autonòmica 
és un mecanisme de submisió i 
la ruptura amb l’Estat espanyol 
representa, també, alliberar-se 
d’una part de la cotilla de l’austeritat

En el marc actual, no són possibles 
uns pressupostos justos que no 
siguin desobedients. I és molt difícil 
que ho siguin sense disposar de la 
capacitat d’ingressar recursos
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aplicar-les. Hem de convèncer la gent que l’escenari que plan-
tegem és millor que el que ens ofereix la gestió del capitalisme 
impossible. Ha d’haver-hi una població decidida a transitar per 
aquest camí i no és un camí fàcil.

Però el que s’ha transitat fins ara, amb els impactes de la 
crisi i els efectes de les retallades, tampoc ha estat gens 
fàcil.
El que expliquen alguns economistes, no especialment crí-
tics, és que, amb els escenaris que tenim sobre la taula –
taxes de creixement importants de l’economia, entre el 3 
i el 5%–, necessitaríem unes cinc dècades d’aplicació de 
polítiques d’austeritat per començar a superar l’escenari 
actual. És absolutament impracticable. A qui se li acut plan-
tejar que, durant els propers 50 anys, es podran continuar 
aplicant polítiques tan doloroses pel conjunt de la població, 
que ja està patint moltíssim? Això dóna marge per presentar 
polítiques alternatives. Però, repeteixo: hem de ser consci-
ents de les dificultats.

El Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) també represen-
ta una intervenció política i econòmica de Catalunya?
En el cas català, els mecanismes de reproducció i ampliació de la 
duresa de l’austeritat estan amplificats per la intermediació que 
representa l’Estat espanyol. Podríem dir que és una retroica. 
L’Estat centrifuga dèficit cap a les autonomies i planteja uns 
criteris de previsions de despesa que són absolutament inassu-
mibles. A més, a l’espai de les autonomies, amb dificultats per 
generar ingressos propis, se sotmet la provisió de recursos a un 
sistema usurer, el del FLA. Malgrat que alguns anys els interes-
sos han estat zero, durant tot el període anterior i el futur, l’Es-
tat fa pagar interessos per uns diners que deixa. I, a més, és un 
mecanisme de control per excel·lència: l’autonomia només pot 
assenyalar quins són els proveïdors preferencials i les factures 
a pagar i, unilateralment, el govern central decideix què paga 
i en quins terminis. És un mecanisme de submissió. I la rup-
tura amb l’Estat representa, també, alliberar-se només d’una 
part de la cotilla de l’austeritat. Al marge de l’Estat espanyol, 
l’economia catalana continua sent perifèrica, amb un nivell de 
deute que segurament estaria per sobre del 100%-120% del seu 
PIB. No serveix que es digui que el procés de desconnexió solu-
ciona tots els nostres mals com a societat. La nostra indepen-

dència és complexa, no té a veure només amb l’Estat espanyol, 
sinó també amb una lògica de reproducció capitalista.

En aquest escenari de retroica, són possibles uns pres-
supostos justos?
No són possibles uns pressupostos justos que no siguin deso-
bedients. I uns pressupostos que puguin ser justos i, per tant, 
desobedients, sense disposar de la capacitat d’ingressar recur-
sos, són molt difícils. Plantejar uns comptes públics justos sig-
nificarà redistribuir d’una partida cap a una altra, intentant 
prioritzar allà on ens sembla que hi ha més necessitat social. 
La realitat social és dramàtica: 1,5 milions de persones pobres, 
500.000 persones en extrema pobresa, uns nivells de precari-
etat i atur juvenil impressionants. Que la principal partida dels 
pressupostos continuï sent la conselleria del deute, que amb 
aquesta partida continuem distribuint recursos de baix a dalt, 
ofereix una imatge de quins entorns socials estem construint. 
Per tant, la lògica de la gestió de les societats endeutades, 
d’acord amb la normativa de compliment dels criteris d’estabi-
litat –l’article 135 de la Constitució, en el nostre cas–, ens porta 
a entorns on no hi poden haver pressupostos adequats a les 
necessitats socials. Hi hauria d’haver un entorn de desobedièn-
cia massiu que plantegés un altre tipus de redistribució.

Walter Benjamin va comparar el món capitalista amb 
un tren sense fre que avançava cap a l’abisme. Tu i Pau 
Llonch vau escriure Fre d’emergència. Encara tenim 
temps de prémer el fre?
No ho sé... Voldria pensar que encara hi ha una oportunitat. Quan 
t’adones de la realitat de les persones humanes en el capitalisme 
global i la realitat dels entorns on les generacions futures hau-
ran de desenvolupar la seva vida, dubtes de si hem sobrepassat 
l’escenari del fre d’emergència. Com a persones humanes, però, 
no tenim cap més possibilitat de viure dignament que intentar 
posar-lo. No fer-ho seria renunciar al nostre component humà, 
seria acceptar la bestialitat en què el capitalisme pot convertir 
les nostres vides. Intentar-ho, intentar destinar la nostra vida a 
millorar les condicions del conjunt de la nostra societat i de les 
generacions futures, és l’única manera digna de viure. La resta 
em sembla agenollar-nos a una lògica social d’angoixa, tristesa, 
depressió i fracàs. Amb independència de si podem posar el fre 
d’emergència o no, ho hem d’intentar.

/ GEMMA GARCIA
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Fa unes setmanes, es va tornar a viralitzar un article del bloc de 
Carles Capdevila. El periodista parlava de l’escepticisme envers 
les caps i les monitores que condueixen els caus i els esplais del 

nostre territori. Sota el títol irònic “Entusiasme sospitós”, Capdevila 
reivindicava el paper d’un agent educatiu poc conegut i reconegut, 
però totalment consolidat dins de la comunitat educativa.

De fet, a Catalunya, existeix un nombre elevat d’entitats associ-
atives d’educació en el lleure. Segons dades del Síndic de Greuges 
de 2014, hi ha més de 700 esplais, agrupaments i altres entitats 
educatives no remunerades en funcionament. Reuneixen més de 
50.000 persones. Els agrupaments i els esplais tenen un funciona-
ment autònom que s’empara sota el paraigües pedagògic de cada 
associació o federació, amb elements diferenciadors entre si. Ens 
trobem, per tant, sota un àmbit educatiu extens i multiforme que 
comparteix uns objectius i unes metodologies comunes: educar 
en valors a partir de la vivència d’experiències i de l’exemple.

L’educació en el lleure voluntària està en contínua renovació i 
transformació, els relleus dels equips són constants i també varien 
les línies pedagògiques que se segueixen. Cal fer menció especial 
a una tendència creixent: el treball educatiu amb perspectiva de 
gènere. Si, des de la seva creació, les associacions inclouen el tre-
ball de la cooperació, la solidaritat o el sentit crític, el gènere i la 
implantació d’un model veritablement i conscientment coeduca-
tiu encara són assignatures pendents. Per aquest motiu, els últims 
anys, s’han creat comissions de gènere a diverses entitats com 
Esplais Catalans (ESPLAC), Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 
Escoltes Catalans i Acció Escolta.

Segons Oriol Nicolau i Estela Muñiz, integrants de la Comissió 
de Gènere de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya: “El discurs 
de gènere de les associacions ha quedat obsolet: la paritat de 
càrrecs o d’infants és insuficient en un treball de gènere que ha 
de contemplar la coeducació com una eina transversal. Aquí, hi 
entrem nosaltres”. Si busquem la definició acadèmica, el concepte 
té a veure amb l’acte d’educar que busca una eliminació total de 
les desigualtats de gènere i la integració de continguts d’aprenen-
tatge amb perspectiva de gènere. Prenent aquesta definició com a 
punt de partida, s’entén que la coeducació podria arribar a esta-
blir algun paral·lelisme amb un famós lema feminista: Allò que és 
personal és polític. La incidència i el treball coeducatiu passen per 
treballar els rols, els patrons de relació, la comunicació interper-
sonal i tots aquells elements que formen part de la convivència.

En aquest punt, les entitats de lleure educatiu tenen un paper 
fonamental. Segons Teresa Badenes, Domnei Fabré i Sara Vidal, 
integrants de la Comissió de Gènere d’Escoltes Catalans: “Quan tu 
eduques en perspectiva de gènere, cal que incideixis en els espais 
on es produeix interacció i conflicte. És a partir de la convivència 
d’on surt el veritable aprenentatge en valors”.

Treball de gènere, primer en pla intern
Amat Molero és, juntament amb Mariona Zamora, creador del 
bloc Ulleres per Esquerrans, un espai on es reflexiona sobre l’edu-

L’educació en el lleure guanya 
perspectiva de gènere
Veus de l’entorn de l’educació no formal voluntària defensen la insuficiència de la paritat de càrrecs i d’infants, aposten per 
la coeducació i creen grups de formació per contribuir a replantejar les inèrcies patriarcals

Des de la seva creació, les 
associacions d’educació en el lleure 
inclouen el treball de la cooperació 
o la solidaritat, però ara s’enfronten 

a una assignatura pendent

La Comissió de Gènere de Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya 

vol integrar l’aprenentatge amb 
perspectiva de gènere en la tasca de 
les entitats i fer-ho transversalment



cació en el lleure amb perspectiva de gènere. Aquesta iniciativa 
només fa un any que està en marxa, però ha superat totalment les 
expectatives de les seves autores, que, a més de generar discurs, 
també ofereixen diversos cursos sobre el tema. Amat reivindica 
la importància de la formació interna dels equips de monitores, a 
partir de la qual és possible la transformació: “El patró del moni-
toratge en el lleure és masculí i patriarcal en molts casos. Tenim 
la creença que la figura del monitor o monitora ha d’oferir una 
visió molt pública de l’activitat: ser la més motivada, la més activa, 
la més productiva. Per això el primer pas és reconèixer com faig 
aquesta tasca, veure quins rols reprodueixo i com em relaciono 
amb els infants i la resta de l’equip”.

De fet, l’equip d’Escoltes Catalans afirma: “Per poder treballar 
amb perspectiva de gènere, necessitem una fase prèvia de presa 
de consciència i acceptació. A vegades, les caps dels agrupaments 
entren en autèntiques contradiccions quan els plantegem que 
poden estar reproduint actituds i rols patriarcals en l’organització i 
la distribució de tasques, en les ambientacions, en els personatges 
fantàstics que creen, etcètera”. En aquest punt, l’educació en el 
lleure associativa topa amb un primer obstacle a superar. Perquè 
pregonar un discurs sobre l’educació en valors no evita necessàri-
ament la reproducció d’alguns rols patriarcals, que s’adquireixen 
a partir d’un procés de socialització que impregna cadascuna de 
les etapes i els espais de la nostra vida.

I el paper de l’escola?
Un dels espais més importants en la formació i el creixement 
dels infants és l’escola. Allà, hi passen una mitjana de 25 hores 
setmanals aproximadament, moltes més que les dues hores dels 
dissabtes dedicades a l’esplai o el cau, les excursions d’alguns caps 
de setmana i els campaments. Segons Estela i Oriol, de Minyons 
Escoltes i Guies: “L’escola és un petit model de societat i, sense 
generalitzar, igual que passa amb la societat adulta, creiem que 
falta treballar millor la intel·ligència emocional, el sentit crític, la 
col·lectivitat i, evidentment, el feminisme”.

Es pot qüestionar si les entitats d’educació en el lleure tenen 
una incidència pedagògica real i, anant més enllà, si les caps i les 
monitores poden transformar rols i dinàmiques de gènere d’in-
fants que són socialitzats de manera patriarcal sense que també ho 
faci l’escola. Pel que fa al nombre d’hores presencials, sembla clar 
qui guanya. La Comissió de Gènere d’Escoltes Catalans afirma, 
però, que la clau de la qüestió no solament radica en la quantitat 
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d’hores: “Els referents que es creen en un àmbit on es treballa a 
partir de valors són diferents dels que es creen a l’escola. La cap o 
la monitora es converteix en referent a partir de fer el mateix que 
l’infant. Si la persona actua amb perspectiva de gènere, l’infant 
també ho prendrà com a model”.

Alba Garriga, Débora Giménez i Irene Tordecillas, de la Comis-
sió de Gènere d’ESPLAC, adverteixen, però, que cal un treball en 
xarxa entre els diversos agents educatius. “Si als esplais tenim el 
discurs de gènere més treballat que a les escoles, correm el perill 
de tancar-nos en una bombolla i no explorar les possibilitats que 
ofereix treballar de manera conjunta”, expliquen.

Cap a horitzons feministes?
Pel que fa als plans de futur, Ulleres per Esquerrans aposta per 
la necessitat de revaloritzar el món femení: “És un objectiu clau, 
consistent a incloure les emocions i el treball de cures a l’espai 
educatiu d’una manera explícita. Les monitores han de poder 
explicar les seves emocions als infants i joves, perquè això sigui 
una obertura a explorar altres maneres de comunicar-nos amb 
ells i cuidar-nos entre nosaltres”.

Així doncs, Amat reivindica la necessitat de dotar el monitoratge 
d’educació emocional i explica que “és important, per exemple, 
donar importància al plor de l’infant, parar l’activitat si cal, con-
solar-lo i no jutjar-lo ni restar-li importància”. Suggereix que caps 
i monitores incorporin algunes pràctiques amb perspectiva de 
gènere als seus esplais i agrupaments, acompanyades d’un replan-
tejament general de com s’actua davant d’algunes situacions. Es 
poden dur a terme accions transversals com apostar perquè totes 
les caps usin un llenguatge no sexista, revisar les cançons que es 
canten i evitar les que tinguin una lletra masclista o vigilar les dinà-
miques assembleàries dels equips per evitar la reproducció de rols 
de gènere estereotipats. En aquest sentit, també proposa trencar 
certes tradicions i tendències generals en altres entorns educatius. 
Un exemple seria el fet que, tradicionalment, les dones acostumen 
a ocupar-se de les criatures més petites i els homes, dels joves.

D’altra banda, les integrants de les comissions no obliden que, 
tot i la necessitat de treballar internament als agrupaments i els 
esplais, la part institucional de les associacions també és impor-
tant. Totes coincideixen a assenyalar que, en un futur pròxim, cal-
drà que les associacions reconeguin la tasca de les actuals comissi-
ons de gènere com una necessitat global i transversal, indestriable 
de l’objectiu final d’educar en valors i en sentit crític.

Imatges d’un taller 
de formació de 
Ulleres d’Esque-
rrans, sobre edu-
cació en el lleure 
amb perspectiva 
de gènere 
/ GORKA LEIZA

Nens i nenes en 
l’àmbit de la cuina, 
espai tradicional de 
masclisme/ MINYONS 
ESCOLTES I GUIES DE 
CATALUNYA



El Tram per la Diagonal: a 
3,6 quilòmetres d’un gran 

projecte metropolità
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Quan l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB) van planificar el 
tramvia de la Diagonal i el Baix Llobregat a finals dels 

vuitanta, pocs s’imaginaven que el projecte acabaria trinxat 
i inaugurat només als seus extrems l’any 2004 i que donaria 
lloc a l’únic cas de tramvia interruptus (implantació interrom-
puda) d’Europa. Per acabar d’arrodonir el despropòsit, el tall 
està just a la via amb més saturació de trànsit de la ciutat i a 
l’àrea més contaminada de Barcelona. Segons els estudis del 
Centre de Recerca Epidemiològica (CREAL), l’excés de trànsit 
és la causa de mort prematura de 3.500 persones cada any a 
l’àrea metropolitana, però això no sembla motiu suficient per 
reduir el trànsit, fer la connexió tramviaire i replantejar un 
sistema d’autobusos esgotat.

Què ha passat pel camí? Interessos polítics, especialment 
durant els mandats dels exalcaldes Joan Clos i Xavier Trias, 
van boicotejar la implantació d’un tramvia que formava part 
de la planificació metropolitana de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) des de 2001. El paper de CiU ha estat espe-
cialment polèmic i hipòcrita. Quan hi estava a favor, CiU va 
privatitzar el projecte; quan hi estava en contra, va acusar els 
moviments socials pro tramvia integrats a la Plataforma Dia-
gonal per a Tothom (PTP, BACC, Catalunya Camina, Preven-
ció d’Accidents de Trànsit, Ecologistes en Acció, FAVB, CCOO 
i UGT) d’actuar en defensa d’empreses privades.

Baix consum energètic, baix impacte ambiental
Per què el tramvia s’ha ampliat o instal·lat de nou a més de 
60 ciutats europees, grans i mitjanes, durant els darrers cinc 

Ricard Riol, Maria Garcia
Membres de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire i de la 
Plataforma Diagonal per Tothom

anys? Principalment, per tres raons. Ofereix una capacitat alta 
en superfície, equivalent a sis carrils de circulació rodada per 
sentit, amb un cost d’implantació baix; té un consum ener-
gètic baix i un impacte ambiental baix; ofereix accessibilitat 
i capacitat sense anar en detriment de la velocitat comercial. 
A totes les ciutats on aquest mitjà de transport té una forta 
implantació urbana, l’ús del transport públic i no motoritzat 
ha augmentat notablement respecte a la mitjana.

Barcelona no és un cas diferent, molt menys si s’analitza 
concretament la unió del tram inacabat. Ho demostra un 
estudi tècnic molt complet publicat recentment per la PTP: 
un maquinista de tramvia pot transportar fins a 400 perso-
nes en un sol vehicle. Fer l’equivalent en autobús requereix 
utilitzar quatre vehicles articulats o entre sis i set d’estàn-
dards i, tenint en compte les limitacions d’un sistema sema-
fòric urbà, això degenera en efecte acordió (o efecte rua) 
a les interseccions i les parades. Aquest fenomen és molt 
visible a la Diagonal, on l’autobús s’ha de fer càrrec d’una 
gran demanda en un vial transcendental de la ciutat que 
no compta amb cap ferrocarril continu, com sí que tenen 
la Gran Via, la Meridiana o el carrer de Sants. L’acumulació 
d’autobusos i taxis al mateix carril provoca una velocitat mit-
jana de 8km/h a la Diagonal central. En canvi, el Trambaix i 
el Trambesòs doblen amb escreix aquesta velocitat mitjana 
(17-19km/h). No és d’estranyar que el tramvia sigui el mitjà de 
transport públic més ben valorat des de la seva implantació 
(enquestes EMEF 2004-2014).

El tramvia és un gran aliat en la lluita contra la contami-
nació urbana a Gràcia i l’Eixample, barris on les concentraci-
ons d’òxids de nitrogen i de partícules en suspensió superen 
els límits legals i, molt més, els recomanats per l’Organització 
Mundial de la Salut. A més de no pol·luir les zones servides, té 
un consum energètic baix, fins i tot inferior al del bus elèctric, 
degut al poc fregament entre les rodes i els carrils d’acer. Tenint 

Aquest mitjà de transport té un 
consum energètic i un impacte 

ambiental baixos; ofereix 
accessibilitat i capacitat sense anar en 

detriment de la velocitat comercial 

 A totes les ciutats on el 
tramvia té una forta implantació 
urbana, l’ús del transport públic 

i no motoritzat ha augmentat 
notablement respecte a la mitjana



en compte les emissions d’òxids de nitrogen a les centrals elèc-
triques, el tramvia n’estalvia el 92,1% respecte a la flota mitjana 
de TMB i el 95,8% respecte a un cotxe dièsel. Des del punt de 
vista de la seguretat del trànsit, presenta menys accidentali-
tat que l’autobús: 6,10 accidents amb víctimes per vehicle-km 
enfront dels 8,04 del bus.

Alliberar recursos per la xarxa d’autobusos
Des del punt de vista de la inversió, es tracta d’un transport 
molt assequible: amb el cost d’una parada de la línia 9 de 
metro, es pot pagar tota la connexió ferroviària en superfície 
entre Glòries i Francesc Macià. Des del punt de vista operatiu, 
el tramvia és més econòmic d’explotar que l’autobús urbà de 
BCN: un 44,7% menys per plaça oferida, que arribaria al 57,3% 
amb la connexió feta.

La connexió dels tramvies en interessa a tots, no solament 
a la Diagonal. La principal inversió i despesa de manteniment 
és la que es produeix amb la part que ja funciona, el Trambaix 
i el Trambesòs, que suma 29,1 quilòmetres i mou 80.000 pas-
satgers al dia. La interconnexió de les dues xarxes de tramvia 
només exigiria la construcció i una ampliació de l’explota-
ció actual en 3,6 quilòmetres de vies i doblaria la demanda: 
160.000 passatgers al dia.

Això beneficiaria doblement l’àrea metropolitana. En 
primer lloc, augmentaria la intermodalitat i l’accessibilitat 
de nou municipis avui servits pel tramvia: Badalona, Barce-
lona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Adrià, Sant Joan 
Despí, Sant Feliu i Sant Just Desvern. També s’alliberarien 
dos milions d’euros de costos d’explotació dels autobusos 
encavalcats, equivalents a una dotació d’entre 47 i 75 auto-
busos en hora punta i entre 1,9 i 3,1 milions de quilòmetres. 
Aquesta oferta d’autobús deixaria d’estar atrapada al carril 
bus-taxi de la Diagonal per dedicar-se a servir barris on les 
connexions de transport públic no són tan bones. Cal recor-

/ MATEO FUMERO

dar que la nova xarxa de bus ha d’oferir un servei cada 5-8 
minuts sobre més de 250 quilòmetres de carrers (semisuma 
anada i tornada) a tota la ciutat; i no anem sobrats de vehi-
cles. Per tant, la connexió del tramvia no ha de suposar per-
dre llocs de treball a TMB, sinó mantenir-los i assegurar auto-
busos suficients per a la nova xarxa.

Buscar la millor solució possible
Una concessió privada és motiu suficient per suspendre la 
connexió tramviaire? Cal recordar que la meitat dels autobu-
sos metropolitans són concessions a empreses privades de 
diferent tipologia. I que el negoci privat del tramvia va ser la 
seva construcció, no pas l’explotació. Exactament igual que 
amb la línia 9 de metro de TMB, suposadament pública. La 
Generalitat va afrontar les obres del tramvia diferint el seu 
pagament al sector privat durant dècades mitjançant cànons 
per ús. Aquesta opció ha resultat excessivament costosa per 
a l’erari públic. Per què, amb unes condicions tan similars, 
es qüestiona la connexió dels dos tramvies i no l’arribada del 
metro a la Zona Franca? Totes dues actuacions són necessà-
ries, però només el tramvia ha estat boicotejat.

Crida molt l’atenció que, aparentment, no sigui el lobby 
de l’automòbil el que posa més pals a les rodes del tramvia, 
sinó els interessos partidistes i corporatius. L’Ajuntament de 
Barcelona ha proposat el que entenem que és la millor solu-
ció a aquest conflicte generat per CiU: construir l’enllaç tram-
viaire amb finançament públic i incrementar la minsa parti-
cipació pública de TMB i FGC sobre l’operadora del tramvia, 
que actualment és només d’un 5%. En qualsevol cas, volem 
recordar que l’statu quo és la pitjor opció: se seguirien repar-
tint grans dividends entre el sector privat i el transport públic 
continuaria degradat a la Diagonal, cosa que hipotecaria la 
transformació urgent cap a un model de mobilitat sostenible 
a tota l’àrea metropolitana.

Directa 401 9 de febrer de 2016 IMPRESSIONS  19

Cal recordar que la meitat dels 
autobusos metropolitans són 
concessions a empreses privades i que 
el negoci privat del tramvia va ser la 
seva construcció, no pas l’explotació

L’Ajuntament de Barcelona proposa 
el que entenem que és millor: 
construir l’enllaç amb finançament 
públic i incrementar la participació 
de TMB i FGC sobre l’operadora
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Per protegir l’actual presidència del 
Iemen, una coalició bombardeja el 
país provocant milers de morts

24
La nova esquerra escocesa, 
independentista i antimonàrquica, 
prepara el seu assalt al Parlament

El Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia (MNCARS) de 
Madrid, conegut com a Museu Reina Sofia, està consti-
tuït com un organisme autònom dependent del Minis-

teri de Cultura. L’any 2015, va comptar amb un pressupost de 
més de 35 milions d’euros. És un museu jove: va ser inaugurat 
pels reis espanyols l’any 1992, si bé ja exercia com a espai dedi-
cat a exposicions temporals des de 1986. L’edifici on se situa, a 
la cèntrica plaça de l’emperador Carles V, s’erigeix sobre una 
història que troba les seves arrels al segle XVI, quan Felip II va 
manar construir un alberg perquè les persones sense recursos 
hi poguessin anar a morir. Més tard, a finals del segle XVIII, un 
altre rei espanyol, Carles III, va fer que l’alberg és convertís en 
un Hospital General, on se centralitzava l’atenció sanitària de 
tota la vila de Madrid.

Durant aquells temps, la mortaldat va ser força elevada a 
causa de diverses pestes i epidèmies i molts cadàvers van ser 
enterrats al subsòl del mateix hospital. Algunes cròniques de 
l’època apunten que la pudor de mort s’escampava per tota la 
zona d’Atocha. L’hospital encara va funcionar fins a l’any 1965. 
Per aquells volts, ja es parlava d’històries sobre presències para-
normals dins l’edifici. Tant és així que, durant els seus primers 
anys com a museu, l’edifici va acollir investigacions parapsico-
lògiques sobre els fantasmes errants que hi vivien presumpta-
ment. Avui en dia, però, sembla que els fantasmes del Museu 
Reina Sofia no responen a presències esotèriques del més enllà. 
Ara, són entitats més precàries i prosaiques, tot i que també 

Isabel Benítez / Jordi Navarro
@jerborejuo / @jurge_ng

atrapades entre dos mons (laborals). Els fantasmes actuals del 
Museu Reina Sofia són els anomenats falsos autònoms.

Vulneració de drets fonamentals i frau en la relació laboral
El MNCARS és un organisme que depèn de l’administració pública 
i caldria exigir una actuació exemplar en el seu model de contrac-
tació. Tanmateix, l’any 2014, la secció primera del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Madrid (TSJM) ja va sentenciar a favor d’una 
persona que hi havia estat treballant de 2009 a 2012 en qualitat 
d’autònoma i que, després de decidir denunciar la seva situació 
laboral, va veure com el Museu Reina Sofia li retirava l’ordinador 
i la clau del correu electrònic. A la sentència del TSJM, aquest fet 
es considera “un indici palmari” de vulneració de la garantia d’in-
demnitat. A més, el jutge rebutja que la relació entre el Museu 
Reina Sofia i la demandant fos de caràcter administratiu, sinó que 
reunia totes les característiques d’un vincle laboral: caràcter per-
sonal, retribució, compte aliè i dependència.

Segons la documentació a què ha tingut accés la DIRECTA, no es 
tractaria d’un cas aïllat, sinó més aviat d’una pràctica habitual. Això 
permet que el Reina Sofia cobreixi un ampli ventall de tasques del 
museu amb una despesa –i responsabilitats envers les treballado-
res– sensiblement més reduïda que si contractés personal laboral. 
El perfil de les contractacions presumptament fraudulentes abraça-
ria des de les tasques quotidianes de disseny gràfic per l’activitat del 
museu –cas que recull la sentència condemnatòria pel MNCARS– a 
les educadores, possiblement el col·lectiu amb unes condicions de 
treball més dolentes. Totes elles treballen al museu des de fa dos 
anys, com a mínim, però n’hi ha que en duen més de cinc desenvo-
lupant la mateixa feina. Encarregades d’executar l’oferta educativa 
i artística dirigida als centres escolars i a les famílies que visiten el 
MNCARS, treballen mitja jornada els dies que els ho indica l’equipa-
ment, totes elles sota un contracte d’autònomes.

En un altre nivell de responsabilitat –i de retribució–, el museu 
també ha fet servir contractes mercantils per cobrir funcions 
d’alt nivell i de caràcter estratègic, com l’àrea d’activitats públi-
ques. Segons el plec d’adjudicació, entre l’octubre i el desembre 
de 2015, aquesta responsabilitat va ser coberta per Mela Dávila 
per una quantia total de 13.000 euros. Sorprenentment, avui dia, 
aquesta proveïdora compta amb un despatx amb el seu nom dins 
les dependències del Museu. Segons ha pogut saber la DIRECTA, 
encara s’ha d’autoritzar la creació d’una plaça d’alta direcció per 
cobrir aquestes funcions, presumiblement destinada a Dàvila. La 
DIRECTA ha contactat amb l’àrea del MNCARS encarregada de la 
contractació: “No em consta cap tipus d’irregularitat. Qualsevol 
mena de contractació passa per una validació jurídica que revisa 
els requisits legals sota un control tan exhaustiu com és possible”, 
explica el funcionari que ens ha atès.

La connexió catalana
Els darrers anys, el museu ha rebut una forta influència 
d’origen català. Ferran Mascarell, l’exconseller de Cultura 
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Els altres fantasmes 
del Museu Reina Sofia

El MNCARS ja ha estat condemnat per mantenir treballadores sota un règim de falses autònomes. Es tractaria d’una 
pràctica habitual dins la institució, que, d’aquesta manera, cobriria un ampli ventall de tasques a un preu baix
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de la Generalitat de Catalunya i exregidor a la mateixa àrea 
de l’Ajuntament de Barcelona, és vocal del Reial Patronat. 
L’anterior directora d’activitats públiques, Berta Sureda, va 
arribar al museu l’any 2008. Actualment, Sureda ha tornat a 
la capital catalana per continuar la seva carrera professional 
en qualitat de directora general de la Fundació Barcelona 
Cultura. És a dir, exerceix com a comissionada de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona.

De la mà de Sureda, Mònica López va arribar al Museu Reina 
Sofi a l’any 2009 i s’hi va estar cinc anys desenvolupant tasques 
com a responsable de Difusió i Comunicació. Segons la docu-
mentació consultada, López era responsable de la publicitat 
que el museu inseria als mitjans de comunicació, a més de gesti-
onar els pressupostos d’aquesta activitat. Tot i que feia tasques 
rellevants, López havia de facturar els seus serveis a través de 
l’empresa de producció teatral Trono Serveis Culturals, amb 
domicili fi scal a Tarragona. Com Sureda, actualment, López és 
a Barcelona, on treballa com a assessora de la direcció de l’al-
caldia amb un sou anual de gairebé 50.000 euros.

Directa 401 9 de febrer de 2016 RODA EL MÓN  21

La cara B de 
l’emprenedoria
Els sindicats continuen denunciant la proliferació d’una 
pràctica fraudulenta d’explotació laboral: registrar 
persones assalariades dins el règim d’autònoms per 
eludir les quotes a la Seguretat Social

El foment del treball per compte 
propi i l’esperit d’emprenedoria 
han estat algunes de les mesures 

per combatre l’atur promogudes pels 
governs estatal i català. L’any 2007, es 
va regular la situació de les petites autò-
nomes, sota la denominació de treballa-
dores autònomes dependents (TRADE), 
caracteritzades pel fet d’obtenir fi ns al 
75% dels ingressos d’una única clienta i 
no comptar amb assalariades al càrrec.

Malgrat la regularització d’una fi gura 
laboral contradictòria, a mig camí entre 
l’assalariada i l’empresària sobirana, fa 
més d’una dècada que els sindicats detec-
ten la proliferació de falses i falsos autò-
noms. L’estiu passat, es va publicar un 
informe de la CTAC-UGT, elaborat a par-
tir de les dades de l’Enquesta de Població 
Activa, que detectava un increment de 
falses autònomes de fi ns a 270.000 per-
sones, gairebé el doble respecte a l’any 
2009 –moment en què l’Institut Nacio-
nal d’Estadística va introduir preguntes 
per detallar el nivell d’independència en 
el desenvolupament de l’activitat eco-
nòmica. Al portal Infojobs, aquesta set-
mana, hi ha més de 600 ofertes de treball 
que demanen explícitament la condició 
d’autònoma i que estableixen la durada 
de la jornada o fi ns i tot el preu/hora de 
l’activitat... especifi cacions més pròpies 
d’una oferta de treball per compte aliè 
que no pas d’una proveïdora externa.

Antonio Onieva, inspector de treball, 
descriu així la fi gura: “Trobem persones 
que estan sota l’àmbit organitzatiu i de 
direcció de l’empresa i que, a simple 
vista, semblen assalariades, però que 

estan registrades dins el règim d’au-
tònoms de la Seguretat Social”. Per a 
Onieva, “es tracta d’una pràctica frau-
dulenta d’explotació laboral amb greus 
conseqüències”.

Els efectes més destacats són eludir 
les quotes a la Seguretat Social –que 
han de ser cobertes per la treballadora– 
i tenir un accés més restringit a les 
prestacions socials d’atur, conciliació, 
vacances o baixes per malaltia. Onieva 
puntualitza, això sí, que es detecta “una 
certa tendència a l’equiparació entre el 
règim general i el RETA”. Finalment, en 
matèria d’accidents laborals, una treba-
lladora formalment autònoma no té cap 
mena de cobertura de l’empresa en cas 
d’accident o malaltia professional.

Inspecció de Treball actua amb 
els mateixos protocols als centres de 
treball d’empreses i de l’administra-
ció pública. En aquest últim àmbit, es 
limita a fer requeriments de reparació 
de les irregularitats detectades; al sec-
tor privat, també es poden aplicar san-
cions econòmiques.

Segons l’Estatut del Treballador 
Autònom, una treballadora autònoma 
(dependent o no) ha de desenvolupar la 
seva activitat amb mitjans independents 
de la clienta, amb autonomia per establir 
el seu horari, amb distintius respecte al 
personal que pugui tenir la clienta per 
desenvolupar treballs similars. Per con-
tra, l’existència d’horaris, el control i la 
direcció de l’activitat o la detecció de 
pagaments periòdics per quanties que 
es considerin “pràcticament iguals a un 
salari” són indicis d’un possible frau. 
Onieva remarca que, en la denúncia 
d’aquests casos, la immediatesa és clau 
per afavorir la recollida de proves, la san-
ció i la reparació a les treballadores.

I. B.
@jerborejuo

Contracte d’ajudi-
cació a Mela Dàvila. 

Se sospita que és 
un contracte pont, a 

l’espera de la creació 
d’una plaça d’alta 

direcció per cobrir 
aquestes funcions   
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El 24 de març passat, s’iniciava una de les campanyes de 
bombardejos massius sobre un territori més intenses 
de l’última dècada. Liderant una coalició d’una desena 

de països de majoria sunnita –majoritàriament àrabs–, l’Arà-
bia Saudita va posar en marxa una intervenció militar a gran 
escala en el context de la guerra civil del Iemen. L’atac donava 
suport al president Abd Rabbuh Mansur Hadi, davant el risc 
que les milícies houthis –d’adscripció xiïta zaidita, considera-
des com un proxy de l’Iran– i les forces lleials a l’expresident 
Ali Abdul·lah Saleh consolidessin el seu control sobre tot l’oest 
i el centre del Iemen. Perquè aquest país és un territori estra-
tègic de la península Aràbiga com a porta del mar Roig i com 
a sortida alternativa d’exportacions de petroli al golf Pèrsic. 
La coalició va llançar un contingent d’almenys 200 avions de 
combat i 160.000 soldats.

Milers de víctimes civils
Deu mesos ençà de l’inici dels bombardejos, la porció de terra 
controlada per les forces houthis s’ha reduït al voltant d’un 
20%. Des del punt de vista humanitari, però, la intervenció de 
la coalició liderada pels saudites ha provocat un desastre sense 
pal·liatius. Segons les Nacions Unides, fins al desembre, s’ha-
vien confirmat 6.000 persones mortes i 28.000 ferides com a 
conseqüència de la intervenció militar estrangera. Pel que fa 
a la població civil, el mateix organisme comptabilitzava 2.795 
mortes i 5.324 ferides, mentre que mitjans locals com el Iemen 
Post eleven aquesta xifra fins a 8.000 civils mortes–2.000 de 
les quals serien infants– i desenes de milers de ferides.

La campanya de bombardejos massius no ha distin-
git entre objectius civils i militars. El 28 de setembre, a la 
localitat d’Al-Wahjah, un atac aeri va acabar amb la vida de 
131 persones que assistien a un casament; la nit del 20 de 
juliol, un altre atac va segar la vida de 120 civils a Mokka. 
El balanç provisional també inclou la destrucció de 76.000 
llars, 23 universitats i quatre museus nacionals, així com 
‘afectació de desenes de mercats i fàbriques. Més de 1.200 
escoles han deixat de funcionar, 254 de les quals han estat 
completament destruïdes, 608 parcialment danyades i 421 
són utilitzades com a refugi per les desplaçades internes del 
conflicte. En conseqüència, almenys un 34% de la mainada 
del Iemen no ha pogut acudir a l’escola des de l’inici dels 
atacs aeris, segons dades del Ministeri d’Educació iemenita 
publicats per Amnistia Internacional. 130 hospitals i centres 
d’atenció mèdica, carreteres, centrals de subministrament 
d’aigua i electricitat i altres infraestructures també han estat 

Abel Riu
@abelicc

Els bombardejos sobre el Iemen 
provenen de la por que les milícies 
‘houthis’ i les forces lleials a l’antic 

president consolidin el seu control 
sobre algunes àrees del país

Des del punt de vista humanitari, 
els atacs han provocat un desastre 

sense pal·liatius: les estimacions 
oscil·len entre les 2.795 i les 8.000 

persones civils mortes

Els crims silenciats 
de l’Aràbia Saudita

La intervenció militar al Iemen, duta a terme per una coalició multinacional 
liderada per Riad, acumula denúncies de vulneració dels drets humans. Malgrat 

tot, les potències occidentals continuen venent armes al regne dels Saud

greument afectades pels bombardejos. A més, existeixen evi-
dències de l’ús de bombes de dispersió per part dels avions 
de la coalició, un armament altament mortífer, l’ús del qual 
és constitutiu de crims de guerra.

Els bombardejos en àrees residencials han provocat un 
èxode massiu de civils cap a altres zones, fet que ha generat 
una situació de caos absolut en un dels països més pobres del 
món àrab i amb un dels índexs de desenvolupament humà 
més baixos del planeta. Prop de 2,5 milions de persones han 
hagut d’abandonar les seves cases i més del 80% dels 21 mili-
ons d’habitants del país necessita ajuda humanitària, inclo-
ent-hi dos milions d’infants en risc de malnutrició.

El bloqueig terrestre, naval i aeri que la coalició ha imposat 
al Iemen des de l’inici de la intervenció només ha empitjorat 
la desesperada situació d’emergència humanitària del país. 
Riad i els seus aliats semblen disposats a esborrar tot rastre 
de civilització a la part del país controlada pels grups insur-
gents houthis. Però això no sembla inquietar els governs de les 
potències occidentals, que s’han abstingut de criticar les vio-
lacions flagrants del dret humanitari comeses per la monar-
quia saudita i els seus aliats.

L’origen atlantista de l’armament
Res no és casual i, darrere d’aquest silenci, s’amaga la impli-
cació i la responsabilitat –tan directa com indirecta– d’alguns 
països membres de l’OTAN en l’operació militar. Els EUA, 
França i el Regne Unit són els principals proveïdors d’armes 
de l’Aràbia Saudita i d’altres països del golf Pèrsic involucrats 
en els atacs al Iemen. 

Des de 1998 fins a 2013, els països de la Unió Europea 
han aprovat llicències de venda d’armes a Riad per valor de 
30.800 milions d’euros, la majoria dels quals corresponen 
a aeronaus, vaixells de guerra, bombes, míssils i contrame-
sures. El proveïdor principal és l’Estat francès, amb vendes 
aprovades per valor de 14.073 milions d’euros. El segueixen 

Els efectes d’un 
atac aeri per part 

del grup de països 
que donen suport 

al president 
/ YAHYA ARHAB



Es podria dir que l’Aràbia té alguns 
governs literament agafats per les 
armes: només el primer semestre 
de 2015, l’Estat espanyol li va vendre 
447 milions de material bèl·lic

França o el Regne Unit són altres 
potències proveïdores del govern de 
Riad, malgrat que han signat tractats 
que prohibeixen armar els països 
que ataquen infraestructures civils
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el Regne Unit (6.976), Itàlia (2.592) i Alemanya (2.528). Durant 
els darrers anys, l’Estat espanyol també s’ha consolidat con 
un dels principals subministradors d’armament a Riad, amb 
un volum total de vendes de 1.192 milions entre 2010 i juny de 
2015. 447,6 milions corresponen al primer semestre de l’any 
passat, xifra que suposa un 26% de tot el material de defensa 
exportat. Això converteix Riad en el seu principal client.

De totes les compres d’armament fetes per l’Aràbia Saudita 
a països europeus durant l’última dècada, destaca la venda, el 
2013, de 2.400 bombes guiades Paveway per part del Regne 
Unit, que podrien ser les causants de moltes de les morts civils 
al Iemen. També participen activament en els bombardejos 72 
caces Eurofighter Typhoon comprats l’any 2007. Aquest avió, 
orgull de la indústria militar aeronàutica europea, està fabri-
cat per un consorci participat pel Regne Unit, l’Estat espanyol, 
Itàlia i Alemanya.

El negoci de la guerra
Durant el període 2010-2014, els EUA van ser el segon prin-
cipal proveïdor d’armes dels saudites, amb un 35% del total 
d’importacions. El 2010, es va acordar la venda d’armes esta-
tunidenques a l’Aràbia Saudita per un valor de 60.000 milions 
d’euros fins a 2025-2030. El mes de novembre passat, just tres 
dies després dels atemptats d’Estat Islàmic a París, el Departa-
ment d’Estat dels EUA va anunciar la venda de 22.000 bombes 
a Riad per un valor de 1.290 milions més.

Actualment, l’Estat espanyol negocia la venda de cinc cor-
betes Avante 2200 –que es podrien utilitzar per estrènyer el 
bloqueig naval al qual està sotmès el Iemen– a la flota saudita. 
També està negociant l’exportació de 48 noves unitats d’avi-
ons Eurofighter Typhoon, un altre dels motius que expliquen 
l’absència de crítiques als saudites per part de la majoria de 
governs europeus. Es podria dir que Riad té alguns governs 
occidentals literalment agafats per les armes. I aquest fet 
recorda que, més enllà dels discursos, una de les principals 

màximes de la política exterior és que, amb els negocis, no 
s’hi juga. Amb els de la indústria militar, encara menys.

La implicació occidental amb la intervenció militar sobre el 
Iemen, però, no es limita al subministrament d’armament. Els 
EUA proporcionen suport logístic a la coalició, així com intel·li-
gència i informació sobre objectius a bombardejar i sobre danys 
produïts pels impactes. Per la seva banda, el Ministeri d’Exte-
riors saudita ha confirmat la presència d’oficials britànics i d’al-
tres països als centres de control on es determinen els objectius 
a bombardejar, on desenvolupen tasques d’assessorament.

L’Estat espanyol, França o el Regne Unit, que han signat i 
ratificat el Tractat de Comerç d’Armes, tenen explícitament pro-
hibida l’autorització de venda d’armament a qualsevol país que 
estigui duent a terme atacs contra civils o infraestructura civil 
o que estigui incorrent en altres violacions del dret humanitari. 
Organitzacions com Human Rights Watch ho han denunciat en 
reiterades ocasions i també critiquen que el Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides hagi focalitzat totes les seves condemnes 
contra els houthis. Mentre s’apliquen sancions contra aquesta 
milícia i els seus líders, es manté un silenci sospitós en relació 
amb les forces saudites i els seus aliats, malgrat les múltiples evi-
dències existents pel que fa a l’ús de bombes de dispersió.

L’avanç de les forces houthis al Iemen de principis de 2015 
ha estat aprofitat per Riad com una ocasió immillorable per 
utilitzar les seves noves joguines bèl·liques de fabricació occi-
dental. També ha suposat que les seves forces armades entrin 
en situació de combat real i protagonitzin la mobilització mili-
tar més gran del país des de fa dècades. Una oportunitat molt 
útil per mostrar múscul i millorar la seva capacitat operativa 
de cara a un hipotètic i mai descartable conflicte amb el seu 
arxienemic regional: l’Iran dels aiatol·làs. En aquest context, 
els equilibris geopolítics de la zona i el poder dels Saud li 
permeten utilitzar tota la cruesa i la violència que consideri 
necessària contra els houthis. I això és el que està fent, amb 
armes, suports i silencis fabricats a Occident.

Un milicia al voltant 
d’un edifici danyat 

per les bombes / Y. A.



24  RODA EL MÓN Directa 401 9 de febrer de 2016

Parlen de democratització, d’acabar amb les polítiques 
d’austeritat, d’apujar el salari mínim, d’un segon referèn-
dum, d’apujar impostos a les persones més riques, de no 

acceptar la reina... i no són del Mediterrani: creix un moviment 
polític nou a Escòcia, RISE. Un enginyós joc lingüístic amb les 
inicials de respecte, independència, socialisme i ecologisme 
que acaben conformant el verb anglès rise (alçar-se).

Aquesta iniciativa va començar amb l’objectiu de mobi-
litzar i conscienciar la gent i ha acabat cristal·litzant en par-
tit polític. Les estructures d’oportunitat política van quedar 
obertes amb la campanya del referèndum escocès, on l’in-
dependentisme més radical d’esquerres es va organitzar per 
aconseguir suport pel vot a favor. Moltes d’aquelles sinergies 
transformadores van ser aprofitades i capitalitzades per un 
partit que tenia un paper pràcticament marginal, el Partit 
Socialista Escocès (SSP). I d’allà va sortir RISE, que parla de 
la fractura generacional i presenta una llista amb un conglo-
merat de periodistes, gent dels moviments socials i sindicals, 
politòlegs, intel·lectuals d’esquerres i molt jovent.

Un partit antimonàrquic i regenerador
Aquest nou partit fa l’ullet sense complexos a Podemos i 
Syriza, representants dels quals van assistir a la presentació 
de la formació, amb la qual mantenen un contacte pròxim. 
Emmarcada en els moviments antiausteritat europeus, és la 
primera força escocesa, exceptuant els Verds, que es mostra 
en contra dels principis monàrquics. En un moment en què la 
pràctica totalitat del Parlament assumeix el paper actual de 
la reina Isabel II, la formació anticapitalista planteja l’elecció 
democràtica del cap d’Estat d’una futura Escòcia independent 
integrada a la Unió Europea.

La nova formació de l’esquerra independentista es presenta 
com la regeneració democràtica i podria ocupar un espai aban-
donat al parlament nacional. Si ho acaba fent o no, dependrà 
en gran mesura de la seva habilitat per captivar votants tradici-
onals d’altres formacions. I per atreure, amb pocs mesos i pocs 
recursos, els vots de la gent més desencantada amb la política.

RISE pot competir per les votants descontentes amb el Par-
tit Nacionalista Escocès o inclús pels sectors més radicals dels 
Verds. Però, si poden esgarrapar vots d’algun lloc, serà del Par-
tit Laborista. Segons les enquestes, aquesta formació podria 
patir les conseqüències de les seves polítiques centralistes i de 
la seva campanya contrària a la independència.

Què hi ha en joc?
Les primeres eleccions parlamentàries a l’Escòcia posterior 
al referèndum de 2014 arriben amb rebombori arreu de les 
illes. El cinc de maig, se celebraran eleccions generals a Escò-
cia i Gal·les, a més de les municipals on es dirimirà l’alcaldia 
de Londres. En paral·lel, el primer ministre britànic, David 
Cameron, ha posat a funcionar la maquinària propagandís-

tica, tensant els comicis amb un referèndum sobre la continu-
ïtat del Regne Unit dins de la UE.

Si Escòcia es vol quedar a la UE, el Regne Unit vol marxar. 
Segons Yougov, un 57% de l’electorat escocès votaria a favor 
de seguir a la UE, mentre que, al Regne Unit, només hi votaria 
a favor un 37%. Uns resultats que posessin en dubte la conti-
nuïtat britànica en el projecte europeu comportarien, segons 
la majoria del Parlament d’Escòcia, la inevitable celebració 
d’un segon referèndum per la independència. Amb el rebom-
bori de consultes possibles quan encara duren els efectes de 
la que es va fer el 2014, Escòcia afronta la nova convocatòria 
amb una cambra molt fragmentada, amb cinc formacions, i la 
irrupció d’una nova força.

Caldrà veure si el Partit Nacionalista Escocès (SNP), que 
ha obtingut certa popularitat després del referèndum seces-
sionista, és capaç de mantenir la majoria absoluta. I també 
serà interessant veure quin suport obtenen les forces unionis-
tes per frenar una eventual convocatòria d’una nova votació 
sobre la independència. I quin paper pot jugar RISE. Segons 
les enquestes, la meitat del parlament seria ocupat pels partits 
nacionalistes, que podrien no arribar a la majoria absoluta. 
L’altra meitat de l’arc parlamentari l’ocuparien les forces con-
servadores, laboristes, liberals, ecologistes i, en cas d’entrar, 
RISE. Ningú no dubta que el RISE i els Verds seran uns bons 
aliats dels sobiranistes per contrarestar l’unionisme.

Les noves esquerres escoceses 
opten a entrar al Parlament
El partit RISE, nascut com una iniciativa de mobilització ciutadana, lluita per assolir representació a les eleccions del 5 
de maig. Juntament amb els Verds, es prefigura com un aliat possible del nacionalisme tradicional

Pau Llosa
Edimburg

Un jove en plena 
campanya pel sí al 
referèndum sobre 
la independència 
d’Escòcia / JORDI 

BORRÀS

La formació escocesa fa l’ullet 
sense complexos a Podemos i 
Syriza, amb els quals manté un 
contacte pròxim, i s’emmarca en els 
moviments antiausteritat

Entre els seus canditats hi 
trobem periodistes, activistes 
dels moviments socials i 
sindicals, politòlegs, intel·lectuals 
d’esquerres i molta gent jove
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El poeta Eduard Escoffet recorda la 
persona i l’obra de l’escriptor Carles 
Hac Mor, recentment desaparegut

31
‘Babel’ és un nou assaig de Zygmunt 
Bauman; ‘Nola?’, un disc d’homenatge a 
Nova Orleans de Fermin Muguruza

“La Raquel Meyer és el primer esglaó per recuperar 
el Teatre Arnau”, explica Xantal Gabarró, una de 
les membres de la plataforma Recuperem l’Arnau. 

La iniciativa, que va néixer l’11 de juliol de 2015, té com a 
finalitat reconstruir un dels edificis més emblemàtics de la 
història del Paral·lel i convertir-lo en un espai de confluència 
entre el sector artístic i el teixit veïnal. “És una oportunitat 
d’or pensar que podem decidir què volem socialment i artís-
ticament de l’Arnau”, afirma.

La història del Teatre Arnau comença el 1894, quan l’arqui-
tecte modernista Andreu Audet i Puig, especialista en teatres i 
sales d’espectacles, s’encarrega d’edificar el teatre. Des dels ini-
cis, la programació del cabaret està molt lligada a la cultura i la 
música populars. Durant els anys 20, l’Arnau es converteix un 
dels punts neuràlgics del barri. Però la llum del teatre es va apa-
gar el 1994, quan va tancar les portes al públic i va deixar el Para-
l·lel una mica més orfe d’aquell esperit irreverent que lluïa feia 
anys. Pocs anys després, el 1997, també es clausuraria El Molino.

Quan parlem d’esperit canalla, Gabarró ressalta que la inten-
ció de la plataforma “no és formar part del nou Broadway del 

Paula Ericsson
@tellthemno

Paral·lel”. Un altre dels membres de Recuperem l’Arnau, Borja 
Lozano, afegeix que hi ha una caricatura del Paral·lel i explica 
que la zona era més que un barri embriagat per l’absenta: també 
amagava una dissidència contra els models polítics. Des de la 
plataforma, afirma Lozano, s’aposta per un model de cultura 
que no és habitual al barri. I s’assenyala la memòria històrica 
com un dels punts essencials del projecte: “Hi ha un nom, el de 
Salvador Seguí, que no està present enlloc del Paral·lel, tot i que 
ha estat una de les figures que han canviat la història del món”.

L’Arnau i l’administració
Per entendre bé el projecte de Recuperem l’Arnau, hem de 
tornar a l’any 2011. L’Ajuntament de Barcelona, que estava 
sota el govern del socialista Jordi Hereu, compra el Teatre 
Arnau per dos milions d’euros a l’Església Evangèlica Xinesa. 
Segons l’exalcalde, la compra era una de les potes d’un pro-
jecte estratègic: “Convertir el Paral·lel en un punt de trobada 
dels barris i un dels eixos culturals de Barcelona”.

Malgrat les promeses, l’abandonament de l’espai per part 
del govern municipal ha provocat que sigui necessària una 
inversió de deu milions d’euros per condicionar l’equipament, 
segons les xifres que va establir l’extinent d’alcalde de Cul-
tura del govern liderat per CiU, Jaume Ciurana. Atès que el 
pressupost era “impossible d’assolir” per part de l’adminis-
tració, Ciurana va proposar que la inversió privada assumís 
la reforma i la gestió de l’espai. Davant de la proposta de CiU, 
s’impulsa la plataforma veïnal Som Paral·lel, antigament ano-
menada Plataforma Veïnal Aturem el Pla Paral·lel. La inicia-
tiva es crea per diverses raons. Primerament, vol denunciar 
la manera “poc participativa” a través de la qual es va decidir 
reformar l’avinguda del Paral·lel. En segon lloc, s’oposa a la 
proposta convergent i demana que el Teatre Arnau es conver-
teixi en un equipament públic.

Salvem l’Arnau neix a partir de l’impuls del veïnat de Som 
Paral·lel. La seva finalitat és “convertir el teatre en un centre 
d’interpretació del Paral·lel, un museu de les arts escèniques 
i un espai on reneixin les arts oblidades”, segons explica un 
dels impulsors del projecte, l’historiador i escriptor Enric H. 

Retornar 
l’esperit 
irreverent 
al Paral·lel
Una iniciativa popular vol recuperar el Teatre 
Arnau, un dels edificis més emblemàtics de la 
història del Paral·lel, i convertir-lo en un espai de 
simbiosi entre el sector artístic i el teixit veïnal

Façana del teatre a 
mitjan anys 90
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Lligat al cabaret i la música 
popular, l’Arnau era un dels punts 

neuràlgics de la Barcelona cultural 
des de finals del segle XIX, però la 

llum del teatre es va apagar el 1994

Hi ha una caricatura del Paral·lel, 
però la zona era més que un barri 

embriagat per l’absenta: també 
amagava una dissidència contra els 

models polítics



March, en una entrevista a Eldiario.es. En aquest context, neix 
Recuperem l’Arnau, plataforma que aglutina els col·lectius 
esmentats Salvem l’Arnau i Som Paral·lel, l’Ateneu Cooperatiu 
La Base, el grup teatral de Companyies, Sant Antoni, Xamfrà i 
la Sala Fènix del Raval, entre altres.

La nova plataforma incorpora noves sensibilitats. “Mentre 
que Salvem l’Arnau està més enfocada a salvar l’estructura 
del teatre, des de Recuperem l’Arnau volem fer que el teatre 
sigui una cosa viva, un lloc de cultura a la ciutat”, apunta 
Gabarró. Per altra banda, Lozano assenyala que, dins de la 
plataforma, hi participa molta gent jove que no participava a 
Som Paral·lel ni a Salvem L’Arnau, característica que relaci-
ona amb un fet generacional.

A parer de Gabarró, els deu milions d’euros de pressupost 
que assenyalava l’informe de CiU i que ja s’havia plantejat 
sota l’alcaldia de Jordi Hereu “eren l’excusa perfecta per no 
reformar el teatre”. Tot i que mai no van acabar de definir el 
projecte que volien dur a terme amb l’Arnau, Lozano opina 

que el govern de Trias pretenia seguir amb el model assajat 
amb la reforma d’El Molino. Difondre una xifra inflada era una 
invitació perquè hi entrés capital privat.

Tot i que les relacions amb l’Ajuntament actual es mante-
nen “en un marc de normalitat”, tant Gabarró com Lozano 
destaquen que un dels punts del programa de Barcelona en 
Comú era la recuperació del Teatre Arnau. S’hi especificava 
la voluntat que l’espai es convertís en un projecte de gestió 
comunitària, model que defensen des d’una plataforma que, 
ara per ara, es gestiona en sis comissions diferents: gala, arxiu, 
memòria històrica, comunicació, negociació i, finalment, for-
mació i procés participatiu.

A la recerca del model de gestió
L’inici de la participació popular a la plataforma comença amb 
una gala que es va celebrar el dia 11 de juliol. “L’acte ens va fer 
veure que hi havia molta gent interessada i vam ser conscients 
de la necessitat de construir alguna cosa nova que donés forma 

Segons una de les membres de 
Recuperem l’Arnau, Xantal Gabarró, 
apuntar que calen deu milions d’euros 
per condicionar l’espai ha estat una 
excusa perfecta per no reformar-lo

Continua a la pàgina següent >>>
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 Algunes dones al bar 
de la sala als anys 20 / 

FOLIES BERGÈRE

La primera denomi-
nació de l’espai va ser 

Salón Arnau
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ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS

Un espai de referència 
que fa xarxa

“La independència del projecte és 
una de les bases més importants 
sobre les quals s’aixeca l’Ateneu”, 

explica l’educador social i membre de l’Ate-
neu Popular de Nou Barris Antonio Alcán-
tara. El projecte es fi nança amb un 50% de 
subvencions de diferents administracions i 
l’altre 50% es genera des del mateix projecte 
amb els recursos propis. Segons Alcántara, 
aquesta última és una característica que 
dota el col·lectiu de llibertat.

La història de l’Ateneu Popular de 
Nou Barris ha estat marcada per les llui-
tes veïnals, un camí que va començar el 
9 de gener de 1977. Aquell dia, el veïnat 
va ocupar i desmantellar una fàbrica d’as-
falt que atemptava contra la salut pública. 
Alcántara recorda que va ser a partir dels 
anys 80 que l’Ajuntament va reconèixer 
l’Ateneu com a projecte i va començar a 
reconstruir l’edifi ci i a dotar la iniciativa 
de subvencions. Malgrat l’ajuda que reben 
de les institucions, l’educador remarca 
que l’espai és gestionat per les veïnes i els 
veïns i destaca els valors de la transpa-

rència, la participació i la transformació 
social com a elements clau de la proposta.

Alcántara reivindica el circ com a eina 
educativa i recorda que, als tallers que fan, 
acullen joves i infants amb autisme o fracàs 
escolar. També apunta que les arts escèni-
ques són una manera de fomentar la sim-
biosi entre cultura i transformació social. 
Segons explica, a l’Ateneu, es treballa amb 
unes infraestructures de qualitat i obertes a 
la participació. Es du a terme la producció i 
la programació de projectes professionals, 
però els grups amateurs també poden utilit-
zar les instal·lacions sense cap cost.

Xavi Urbano, membre de l’Ateneu Popu-
lar de Nou Barris i veí del Clot, explica que, 
a partir dels ingressos que genera la produc-
ció dels espectacles, poden fi nançar altres 
projectes. A banda de servir de mitjà per 
aconseguir recursos econòmics, aquesta 
manera de fer també ha servit per trencar 
amb una idea recurrent: que la producció 
professional només té cabuda al sector 
privat o institucional. Els muntatges de 
l’Ateneu demostren que una iniciativa asso-
ciativa i cooperativa també pot afrontar la 
producció d’espectacles.

Urbano apunta que, els últims anys, 
diversos projectes comunitaris han 

ALTRES RECUPERACIONS VEÏNALS REEIXIDES

Paula Ericsson
@tellthemno

El circ només es una 
part de l’activitat de 
l’equipament / ENFO

al projecte”, afi rma Gabarró. “Era la primera activitat oberta 
que feien al carrer. Hi van aparèixer moltes persones que, fi ns 
aquell moment, no coneixien l’activitat de la plataforma i que, 
des de llavors, hi han estat participant”, puntualitza Lozano.

La gala de l’estiu va ser una de les accions més visibles del 
col·lectiu. Des d’aleshores, se’n organitzen mensualment i 
es duen a terme a la plaça Raquel Meyer “amb la fi nalitat de 
treure al carrer l’activitat que podia haver-hi al teatre”, exposa 
Lozano. “És una manera de reivindicar l’espai públic lligada 
al que nosaltres entenem que ha de ser la recuperació de l’Ar-
nau”, afi rma Gavarró. Lozano complementa que volen “recu-
perar la noció de públic en les seves relacions amb el que és el 
poble i el que és popular”.

Aquesta voluntat de fer xarxa i cultura des del carrer, però, 
pot estar amenaçada: actualment, el Paral·lel és un focus d’in-
versió molt important, fet que podria atraure el sector privat. 
Per combatre la possibilitat que l’edifi ci es convertís en un espai 
privatitzat, Recuperem l’Arnau treballa per aconseguir una 
gran massa crítica que contraresti les altres ofertes i asseguri 
un projecte amb voluntat de servei públic.

La Comissió de Formació Interna és un dels puntals del 
projecte: “No som un equip preparat per gestionar un teatre, 
per això la nostra intenció és formar-nos”, explica Lozano. 
Tot i que no tenen referents determinats, l’Ateneu Popular 
de Nou Barris s’acosta al plantejament de Recuperem l’Arnau 
en molts aspectes. Des de la plataforma, han insistit molt que 
el procés participatiu estigui liderat per elles mateixes, sense 
delegar-lo a cap empresa ni a les institucions públiques. “Hem 
de constatar que estem fent el procés d’una manera transpa-
rent, fet que ens assegura que podem fer-lo d’una manera 
democràticament radical”, afi rmen.

A les primeres jornades de formació, hi van participar Can 
Batlló, l’Ateneu Popular de Nou Barris, el Casal del Pou de 
la Figuera i el Teatro Fronterizo de Madrid. Gabarró explica 
que les experiències dels altres projectes permeten a la plata-
forma “anar fent el puzle” del que podria ser el futur teatre. 
Tot i això, Lozano destaca que moltes iniciatives parteixen 
d’una okupació o d’un lloguer i la idea actual és començar 
amb una gestió comunitària.

“No ens cansem mai de repetir que encara no podem par-
lar de com volem que sigui l’Arnau, perquè creiem que ha 
de ser una decisió radicalment democràtica i radicalment 
oberta. Però, fi ns ara, tant a les jornades de formació com a 
les jornades del juliol, ens hem trobat que el veïnat i el món 
artístic estan molt interessats en el projecte”, afi rma Gabarró, 
que destaca que encara queden moltes decisions per pren-
dre. Segons ella, ara cal “explicar el que estem fent i qui 
som”. Com que el projecte encara està en les fases prèvies, 
encara no s’ha decidit quin serà el fi nançament de l’espai. En 
aquest àmbit, un dels models que es tenen en compte és el de 
l’Ateneu Popular de Nou Barris, que es gestiona amb un 50% 
d’autofi nançament i un 50% de diners públics. A través d’una 
gestió sòlida, es voldrien generar llocs de treball dignes en 
clau d’economia social i cooperativa.

>>> Ve de la pàgina anterior

La història d’aquest 
projecte ha estat 
marcada per les 

lluites veïnals, 
des que el veïnat 

va ocupar una 
fàbrica d’asfalt que 

atemptava contra la 
salut pública
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El Cinema Alhambra de la Garriga 
(Vallès Oriental) és un dels pocs 
cinemes de poble que encara es con-

serven a Catalunya. Ubicat en un edifici 
centenari amb façana modernista, fa quasi 
noranta anys que projecta pel·lícules. Al 
llarg de la seva història, ha estat seu d’orfe-
ons i de mítings polítics, de balls i de teatre. 
Ara, compta amb una programació estable i 
una cartellera pensada per a totes les edats, 
centrada sobretot en el cinema europeu i 
d’autoria, amb projeccions en versió ori-
ginal i cicles especials. Des de fa anys, s’ha 
convertit en un referent a la comarca.

Aquest espai cultural, però, va veure 
perillar la seva existència l’any 2013. Com 
tants altres cinemes de poble, estava dotat 
d’un projector analògic de 35 mil·límetres i 
l’adveniment que, a finals d’aquell any, totes 
les pel·lícules es distribuirien en format digi-
tal va fer plantejar el tancament imminent 
als seus gestors. Van exposar el problema a 

la ciutadania i les administracions, posant 
èmfasi en la importància artística i històrica 
de la tasca de l’establiment, però no sem-
blava que hi hagués una via convencional 
per aconseguir els diners necessaris per 
continuar amb el cinema.

Micromecenatge i inversió institucional
En aquest context, la plataforma ciutadana 
Cineclub la Garriga, una entitat sense ànim 
de lucre que s’encarregava d’organitzar ses-
sions cinèfiles i activitats al poble, va deci-
dir fer-hi alguna cosa. Un dels membres 
d’aquesta associació, Martí Porter, explica: 
“S’acabava el cel·luloide, estrenar en format 
analògic esdevenia impossible i només la 
compra d’un projector que no es podien per-
metre podia evitar el desastre”. Així és com, 
aquell estiu de 2013, van engegar la campa-
nya SOS Alhambra amb l’objectiu d’aconse-
guir els 55.000 euros imprescindibles per 
comprar un projector digital, una pantalla i 
fer les adaptacions pertinents a la sala.

Els impulsors van crear un lloc web, 
gestionat per una comissió de veïnes vincu-
lades al cinema, on es podien fer aportaci-

CINEMA ALHAMBRA DE LA GARRIGA

Salvat per la 
mobilització 
ciutadana

ons a nivell econòmic, apadrinar cadires o 
ajudar en la difusió i els actes. Hi van par-
ticipar particulars, empreses i institucions 
públiques. A la promoció de la campanya 
de micromecenatge, hi van col·laborar 
personalitats conegudes del cinema català, 
com ara l’actor Sergi López, el director J.A. 
Bayona o la productora i realitzadora Isona 
Passola, entre d’altres. Amb un gran suport 
i ressò als mitjans locals i nacionals, també 
es van organitzar un munt d’activitats al 
mateix cinema, com ara un concert de La 
Troba Kung-Fú, un recital de textos a càrrec 
de Montserrat Carulla, actuacions de grups 
com Balago o Artistras i projeccions espe-
cials. Els diners recaptats en aquestes acti-
vitats es destinaven íntegrament a la cam-
panya. SOS Alhambra va aconseguir una 
gran mobilització popular i, el novembre 
d’aquell mateix any, ja quasi havia arribat a 
la xifra objectiu que possibilitava adaptar el 
cinema a l’era digital.

Just abans d’acabar la campanya, però, 
unes esquerdes que van aparèixer a l’edifici 
van impossibilitar que es duguessin a terme 
els últims actes previstos. La sala tancava 

les portes al públic per un temps indefinit. 
Finalment, es va haver d’afrontar una des-
pesa de 240.000 euros per executar les 
obres a l’edifici i adaptar la maquinària. A 
través de la campanya ciutadana, se’n van 
aportar 45.000. La resta van venir dels pro-
pietaris, la gerència, l’Ajuntament i ajudes 
de la Generalitat i la Diputació.

Quasi un any després que s’iniciés la 
campanya de crowdfunding, l’agost de 
2014, es va reobrir el Cinema Alhambra grà-
cies a “un miracle aconseguit entre tots”, 
com ho qualificà el gerent del cinema, Josep 
Maria Miró, que el dirigeix des dels anys 
70. Miró conserva un punt nostàlgic i la 
màquina de 35 mil·límetres s’ha mantingut 
per poder fer projeccions de cel·luloide de 
tant en tant per recuperar l’essència del setè 
art. L’Alhambra significava una oferta cultu-
ral i d’oci que el veïnat de la comarca i les 
rodalies no va voler deixar perdre.

intentat trencar amb un altre esquema 
tradicional: que sigui l’Ajuntament qui 
cedeixi l’espai. “No som subjectes que 
només reivindiquem, sinó que també 
aconseguim i construïm projectes pro-
pis”, explica. A partir de l’exemple pràc-
tic i diari, es reforça la idea que els espais 
són recuperats per la ciutadania, que les 
institucions tenen el paper d’acompa-
nyar o facilitar aquesta gestió, però no de 
ser-ne el centre.

Donar suport i compartir experiències
En aquest context d’emergència de nous 
projectes comunitaris i culturals, l’Ate-
neu Popular de Nou Barris ha donat 
suport a algunes iniciatives incipients, 
entre elles, Recuperem l’Arnau. “Inten-
tem –no només amb l’Arnau, sinó amb 
tots els projectes que sorgeixen a Barce-
lona– compartir experiències que hem 
anat aprenent durant els darrers anys”, 
afirma Urbano. Un dels punts en què més 
assessoren és el del marc legal. “Moltes 
vegades, l’arquitectura institucional és 
una trampa que dificulta el procés de 
negociació amb l’administració”.

Un dels col·lectius a qui van assessorar 
més en aquest aspecte va ser l’Ateneu Har-
monia. Urbano explica que, a l’inici, gent 
de l’Ateneu Popular de Nou Barris va acom-
panyar membres de l’Harmonia a algunes 
reunions amb el districte de Sant Andreu 
per ajudar-los a exposar les necessitats que 
tenien. De la iniciativa de Recuperem l’Ar-
nau, en destaca la formació del projecte 
cultural. “És molt important treballar el cos 
social, però, si es plantegen proposar un 
espai cultural, també han de tenir un dis-
curs amb l’ambient artístic i d’apoderament 
de la cultura com a element transforma-
dor”. Per facilitar la formació, l’Ateneu va 
posar en contacte Recuperem l’Arnau amb 
el Teatro Chévere, que va rebre el Premi 
Nacional de Teatre l’any 2014.

Des del coneixement que dóna el camí 
recorregut, l’Ateneu assessora i comparteix 
experiències. Però Urbano destaca que no 
hi ha cap voluntat d’esdevenir un model a 
seguir i reivindica que un dels punts forts 
dels espais comunitaris creats els últims 
anys és, precisament, la seva diversitat. 
Aquesta mena de projectes fugen del model 
repetitiu i estandarditzat dels centres cívics 
per assolir unes característiques úniques: 
cadascun s’amara molt més del territori, de 
les persones que el gestionen i de les forces 
polítiques que l’envolten.

Eva Serra Agudo
@evaserraagudo

Gràcies a la im-
plicació popular, 

aquesta sala con-
tinua projectant 

pel·lícules després 
de gairebé 90 

anys / CARLOS 
PINO ANDÚJAR

Quan quasi s’havia assolit 
l’objectiu de comprar 
un projector digital, es 
va haver d’afrontar una 
reforma de l’edifici
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Arran de la mort de Carles Hac Mor, han sonat a bastament 
dues paraules: generositat i radicalitat. Una, des de la 
família que ell va crear del no-res; l’altra, fruit de la impro-

visació d’una crítica que necessita engabiar una veu abans que 
entendre la revolta col·lectiva de les arts del segle XX. I un fet: el 
tumult, la gernació, la multitud de veus que han lamentat la seva 
desaparició. Ell encara hi és, tanmateix. Enmig del tumult i de la 
confusió. “L’objectiu és no consolidar res”, va dir, i més que con-
solidar ens ha fet volar amb la seva poesia, que és una acció per-
manent que uneix vida, creativitat, pensament i política (àcrata).

Generositat
Moltes amigues i conegudes han destacat la generositat de Car-
les Hac Mor. No és un lloc comú: va saber connectar generacions 
diverses, artistes de tota mena i de qualsevol indisciplina. Ell, 
que devorava literatura de tota mena i era literatura en la mesura 
que podia, percebia un sol món on la poesia era una, fos en la 
forma que fos, del temps que fos, de l’ambició que fos. I no dis-
tingia entre públic i creadores: totes som poetes, més enllà de 
si ho volem o no. De tota la quantitat d’esdeveniments que va 
orquestrar, m’agrada destacar De viva veu, la revista parlada, i la 
seva germana, la Revista caminada. Hi confl uïen poetes, artistes, 
escriptors i passavolants de tota condició, des de noms recone-
guts a amistats improvisades. S’hi produïen, també, tota mena 
d’accions: l’únic criteri l’havia de posar l’espectadora perquè 
ningú exercia de censora. Tothom hi era benvingut, doncs, a la 
cort d’en Carles, perquè només s’hi exigia la voluntat de ser-hi.

Aquesta generositat va possibilitar la connexió entre les con-
ceptuals dels anys setanta i la nova generació de performers dels 
noranta, la connexió entre escoles literàries molt diferents. Tot 
això, en unes dècades –sobretot dels noranta ençà– en què el pai-
satge cultural ha patit un tap generacional i el tancament d’espais 
de confrontació. Carles Hac Mor ha estat generós sense demanar 
contrapartides i hauria de ser un exemple per a totes nosaltres.

Radicalitat
Alguns crítics han brandat la paraula radicalitat per parlar de 
l’obra del Carles, o més aviat per no haver d’acceptar que el segle 
XX ja ha passat. Carles Hac Mor ha estat un escriptor profunda-
ment compromès amb l’escriptura, la llengua i el seu temps. No 

era un radical; les radicals són les tietes del sentit –segons la seva 
nomenclatura–, les que volen imposar un retorn a l’ordre que no 
existeix, a una certa puresa que és només un anunci sense pro-
ducte. Hac Mor era –és– un escriptor del present, algú que, a partir 
dels temes universals i les formes actuals, no va parar de buscar un 
camí propi, com totes les escriptores de debò. Les radicals o inte-
gristes són les que es queden a la rereguarda, com diria Brossa.

Una munió
Obert a tothom i compromès amb el seu món, Hac Mor era tan-
mateix un anarquista, un individualista fi ns a l’extrem: tot s’hi val, 
perquè ningú podrà substituir el teu criteri. Tu ja sabràs el que 
t’agrada o no, jo no faré de jutge per a tu: escull la teva vida, pren 
el que vulguis del que jo faci. Res no té sentit i no hi ha res a perdre 
en aquesta vida; tot és, doncs, fer i tornar a crear: llibertat sobre 
el cos, la veu i l’acció.

L’obra d’Hac Mor és ingent i plena de viaranys inconnexos i for-
mes que desborden els marges de la poesia, però hi trobem sempre 
la necessitat de crear, de posar en dubte el món, de sobreposar la 
llibertat a unes estretors que no aporten res. Aquesta munió de gent 
que hem estimat, admirat i après del Carles és una demostració 
que, malgrat les inèrcies institucionals, tot és a les nostres mans. A 
les lectores del futur els serà difícil d’entrar en la seva obra, perquè 
té tantes portes d’entrada com versos, però és aquesta difi cultat el 
que la mantindrà viva. Sense prendre’s del tot seriosament, Hac 
Mor reclamava, això sí, una lectura profunda, un compromís amb 
la vida i la poesia que anés més enllà del simple consum cultural. I 
la seva poesia parla d’ell i de nosaltres sense referir-se mai a la seva 
vida: la literatura no era, per a ell, un espai per a l’autobiografi a, 
sinó pel pensament, l’acció i la vida sense concessions.

Eduard Escoff et 
@escoff et

Carles Hac Mor, 
poesia i vida sense 

concessions
Mor un escriptor que entenia la creació literària com una acció 

creativa que reuneix vida, pensament i política

POEMA HAC
Aquest poema
no vol dir res,
i tanmateix
ja ha dit massa.

NIHIL
Amb el poema present,
no es tracta pas de fer cap oferta cultural,
ni de desensopir els consumidors de cultura,
en la qual aquests cerquen menja espiritual:
es tracta de no res.

NO-RES (I NO HI HA RES QUE SIGUI FALS)
L’objectiu és no consolidar res.

ESGRIMA
L’art i la poesia maten
la informació, que mata
la poesia, la qual és
morta per l’art, mort al seu torn
pel crític; i l’apuntador,
l’historiador, mentrestant,
ha estat occit per la Història
al carrer, davant un museu,
i enterrat a la biblio-
teca, taca, toca i mata!

S’INTITULA TÍTOL
llampurneig de mar al clatell
Benet Rossell

ni un bocinet de res
ni un pessic de pelleringa
ni una engruna viscuda
ni un trosset de memòria
ni una miqueteta de record
ni un pelet de coherència
ni un senyalet de parrac
ni una punteta de veu
ni un esquitx de lògica
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Ja des de la tradició clàssica, Plató va endevinar que el dià-
leg era una de les millors formes d’expressar idees i fer 
sorgir una bona argumentació. Per aquest motiu, no és 

d’estranyar que, a Babel, el filòsof Zygmunt Bauman i el perio-
dista Ezio Mauro se serveixin del mateix estil literari per mos-
trar-nos els seus pensaments, els seus dubtes i les seves pors. 
Aquest assaig suposa una lectura apassionant i gens feixuga, 
que ens submergeix en la dificultat que tenim avui en dia per 
entendre els problemes als quals estem exposades. Tal com 
ens expliquen els autors, a primer cop d’ull, estem submergi-
des en una profunda crisi financera. Anant una mica més enllà, 
però, ens adonem que la crisi afecta les institucions, la política 
i la cultura en general.

Servint-se de cites i d’estudis d’altres pensadores, Babel pro-
posa un torrent de reflexions que captiven i mantenen l’atenció 
del públic lector. Aquesta crisi –o punt mort– en què ens tro-
bem sembla dur-nos a una nova manera de relacionar-nos amb 

Joel Anfruns
@joelanfr

Contextualitzar el present

A la Nova Orleans posterior a l’huracà Katrina, la música 
a peu de carrer –des de les mítiques brass bands fins al 
rap urbà– revitalitza una ciutat que, després del pas del 

fatídic huracà de 2005, s’enfronta al procés de gentrificació de 
la zona zero. En aquest àlbum, Nola? (Com? en èuscar), Fermin 
Muguruza s’impregna de la situació actual a NOLA –sigles de 
Nova Orleans de Louisiana–, on es va produir l’enregistrament.

Al llarg de deu cançons, l’ska, el rap i el punk amb aires de 
The Clash ens proporcionen un viatge introspectiu cap al jazz 
i el rhythm’n’blues de principis i mitjan segle XX, sons que van 
influenciar fortament les músiques jamaicanes i, més tard, 
l’escena del Regne Unit. Tot un repte que Muguruza aborda 
reformulant temes de discos previs, firmats en solitari o sota 
els noms de Kortatu i Negu Gorriak. “Kolore Bitzia”, de Kortatu, 
sona amb reminiscències de swing, que ja donen una primera 
pista del que es consuma amb un característic patró de caixa a 
“Etxerat” i, més tard, es consolida a “Inkomunikazioa” i “Gorra 

Una porta oberta a NOLA
Xavier Puig
@xavierps7

RESSENYES

nosaltres mateixes. Però, com entendre-la? Aquest és el fil con-
ductor emprat per guiar-nos en una reflexió del tot trepidant.

Els autors obren tants fronts que la perspectiva que dibui-
xen de la nostra quotidianitat ens deixa suspeses mirant al pre-
cipici. Amb la crisi, el món que s’ha construït durant les últimes 
dècades explota per fer-se seva la propera transformació. El 
moment present ens deixa una societat desconcertada, inca-
paç de plantejar-se ella mateixa. La falta d’un contradiscurs 
oposat al relat hegemònic ha fet que la crisi agafi tota la societat 
a contrapeu. Aquesta situació límit va més enllà de les fronteres 
dels països. Un canvi a tot el món que ens indica la fi d’una era 
i el començament d’una altra. Però, on porta tot això? Per con-
testar aquesta pregunta, és necessari i obligat reflexionar sobre 
el moment present. El món ha deixat de ser un lloc estable i ens 
toca, altra vegada, repensar-lo.

LLIBRE

Babel
Autors: Zygmunt Bauman, Ezio Mauro
Editorial: Viena
Pàgines: 136

Herria”, on la trikitiza basca es fon amb els metalls. El músic 
també s’atreveix amb el “Mess Arround” de Ray Charles i el 
“When I Die” del trompetista de Nova Orleans Kermit Ruffins. 
Un tema, aquest darrer, pel qual Muguruza s’acompanya d’una 
de les primeres espases del nou jazz de la ciutat, Galactic, i de 
la cantant Erica Falls.  

La versió de “Zugarramundi Akelarrea”, cançó de la pel·lí-
cula homònima d’Àlex de la Iglésia, mereix menció a part. De 
la mà de Katey Red, Muguruza dóna joc als trombons i les trom-
petes, que comencen a diluir-se per deixar pas als beats hipe-
ractius del bounce, una variant del rap nascuda a Nova Orle-
ans, de la qual la comunitat LGBTI ha pres les regnes.   Nola? es 
completa amb “After-boltxebike” (de Kortatu) i el darrer tema 
compost per Muguruza, “Black is Beltza”. Més enllà dels temes, 
el batibull de col·laboracions converteixel disc en una porta 
oberta a la Nova Orleans de després de la catàstrofe.

CD

Fermin Muguruza
Nola?
Editora: Talka Records & Films (2015)



Quan t’interesses per les democràcies nòrdiques?
Tot prové d’una estada que vaig fer a Viena el curs 
2000-2001. Allà, hi vaig conèixer molts danesos, dels 

quals va sobtar-me que cobressin un salari per estudiar, cosa 
que explica el valor que atorguen a l’estat del benestar. Després, 
vaig viatjar a Copenhaguen diverses vegades. El 2009, ja com a 
llicenciada en Traducció i Interpretació, vaig romandre-hi mig 
any per fer-hi part de la tesi. L’interès pel model de governança 
va aparèixer aleshores, coincidint amb les consultes sobre la 
independència que hi havia a Catalunya. Vaig començar a estu-
diar el funcionament de les seves institucions.

En què podríem emmirallar-nos?
Comparat amb el nostre, l’Estat danès ratlla l’excel·lència, 
tot i que ara mateix hi ha força controvèrsia en relació amb 
la llei de la transparència. No tenen un ADN que els faci èti-
cament superiors, això seria racista. Tampoc és la tradició 
protestant ni la lleialtat pietista dels funcionaris respecte a 
l’administració de què parla el fi lòsof Max Weber. Més enllà 
d’això, és una lluita que s’inicia a fi nals del segle XVII i que 
abraça diversos episodis, com el decret reial contra el suborn 
i el nepotisme de 1676.

Els sectors populars es rebel·len davant els excessos 
que comet el poder?
Hi té a veure l’alfabetització, que els permet llegir i denun-
ciar. I després, un equilibri entre la força bottom-up –de baix 
a dalt– del poble i l’interès pragmàtic de la monarquia abso-
lutista, que, per sobreviure, recluta funcionaris pertanyents a 
la burgesia, que al seu torn necessita la corona per prosperar. 
Després, arriba la fase següent, en què el poble danès comença 
a reclamar els valors democràtics provinents de la il·lustració 
francesa. És un canvi de paradigma que coincideix amb el cas 
d’unes estafes milionàries protagonitzades per funcionaris 
entre 1810 i 1830, de les quals es deriven tres grans mesures: 
unes condicions laborals dignes pel funcionariat, reforma dels 
comptes públics a fi  que hi hagi auditories estandarditzades i 
multes proporcionals per cada tipus de frau. Així doncs, la com-

binació entre l’interès pragmàtic del poder i la pressió popular 
ha generat aquesta cultura d’actuar pel bé públic.

L’educació hi ha contribuït?
S’ha invertit en tots els àmbits. També en l’administració pública, 
on s’organitzen cursos d’ètica i es publiquen guies sobre com s’ha 
de regir l’activitat. No parlen obertament de corrupció, sinó de 
pautes de funcionament, que després es tradueixen en milers de 
peticions d’informació, la majoria relatives a salut i medi ambient.

Entenen que el seu esforç ha de tenir un retorn?
Són conscients que, si paguen impostos, contribueixen al fun-
cionament del sistema, raó per la qual han d’obtenir uns bene-
fi cis. Per ells, això és una conquesta irrenunciable i tots els par-
tits i els sectors socials, sense excepció, en fan bandera.

Què podria adoptar Catalunya, ara que parla de tenir es-
tructures d’Estat?
En transparència, hi ha molta feina a fer. Perquè es parla d’accés a 
la informació pública però, sovint, no es correspon amb una gestió 
íntegra dels arxius. En canvi, a Dinamarca, tu fas una petició al Sín-
dic de Greuges i et responen en set dies sense cap restricció: et pas-
sen un dossier que inclou tiquets, factures, correus electrònics, etc.

Ets optimista pel que fa a la implementació d’aquestes 
polítiques a casa nostra?
Amb els danesos, tenim moltes semblances, com l’existència 
d’un gran teixit associatiu. O el fet que, en el procés cap a la 
independència, hi ha un desig d’aprofundiment democràtic 
–o deep democratization, com es diu ara– perquè s’incorporin 
aquesta i altres mesures. També coincidim en la demografi a, 
en ser una societat relativament homogènia o en el consens al 
voltant de temes clau (en el nostre cas, el model educatiu, la 
necessitat de pal·liar la pobresa o el dret de decidir). Són aspec-
tes fonamentals, gràcies als quals les polítiques anticorrupció i 
a favor de l’ètica i el respecte a la cosa pública poden arrelar. 
Tenim l’oportunitat de regular-ho, però ho hem de reclamar des 
de la societat civil perquè es tradueixi en voluntat política.

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“Comparat amb el nostre, 
l’Estat danès ratlla l’excel·lència”

/ RAMON SERRA

inDirecta

Diana Coromines
Periodista i traductora

El 1987, el ministre de Justícia 
danès Erik Ninn-Hansen va 
decidir aturar una tramitació 
de sol·licituds d’asil de refu-
giades tàmils, fet que contra-
venia la llei de la responsabi-
litat del ministre. Per aquest 
motiu, ell i la resta del govern 
van haver de dimitir. Segons 
Diana Coromines, el cas de 
Ninn-Hansen exemplifica el 
compromís de la societat 
danesa amb l’ètica i la lleialtat 
institucional. Coromines ho 
analitza a Viatge al cor de la 
bona governança (BonPort 
Edicions, 2015), on la jove 
traductora incorpora el regis-
tre màgic que tant van popu-
laritzar les obres del seu avi, 
l’escriptor Pere Calders. A tra-
vés d’aquest escrit i d’un web 
en actualització permanent, 
Coromines (Barcelona, 1978) 
ressegueix els fonaments de 
l’Estat danès, que, segons 
les Nacions Unides, ostenta 
l’índex de felicitat més elevat 
del món. “Són feliços perquè 
han conquerit els pilars que 
els permeten tenir una vida 
de qualitat”, afirma. Amb vista 
a aprofundir en la matèria, 
Coromines pretén estudiar la 
gestió que s’aplica a Noruega 
i en altres països escandinaus.


