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cula Nahid, a la qual dedicarem un espai. A més, veurem com 
la simbiosi entre poesia i feminisme ha fet brotar noves veus, 
nous formats i suports, un nou públic (més oient que lector) i 
temàtiques que transgredeixen el model d’amor heteronormatiu 
i monògam, així com els rols de gènere. Per acabar, farem una 
immersió a l’esfera musical de les Riot Grrrl, que van conquerir 
l’escenari estatunidenc dels anys 90 tot bandejant el sexisme 
preponderant al món del punk, molt masculinitzat fins alesho-
res. Les seves lletres van ser, en aquest sentit, trencadores: per 
fi, aquell gènere musical acollia temàtiques com la desigualtat de 
gènere, l’homofòbia o l’assetjament i reivindicava l’apoderament 
de les dones i diferents maneres de concebre la sexualitat.

A les seccions de Miralls i la Indirecta, també es posaran 
sobre la taula iniciatives en clau femenina i feminista. D’una 
banda, entrevistem Elba Mansilla per parlar sobre economia 
solidària i feminista; de l’altra, les Dones Sàvies, activistes del 
barri pratenc de Sant Cosme que, inspirades en les àvies de la 
Plaza de Mayo, es disposen a canviar el món partint del seu 
entorn. Impressions acull un article d’opinió de l’acadèmica i 
editora del bloc Mujeres con ciencia Marta Macho sobre les dis-
criminacions que pateixen les dones en l’àmbit científic. Així 
doncs, la tinta d’aquesta DIRECTA, publicada el vuit de març, 
dibuixarà un cal·ligrama amb rostre femení i feminista.

La cultura és capaç d’erigir nous mons, capgirar la realitat 
del dia a dia, inventar i reinventar amb la màgia de no 
haver de treballar sempre a partir d’allò existent. És capaç 

de fer que el públic espectador, en palpar de nou l’enlluerna-
dora claredat del carrer, pensi diferent. I és aquí on rau el seu 
potencial transformador.

Des del periodisme, es pot escollir fer d’altaveu d’aquestes 
propostes culturals, que emergeixen sota formes expressives 
diverses, o bé silenciar-les. Es tracta d’una decisió política. 
Nosaltres, des de sempre, hem decidit reservar-los un espai.

En aquest cas, amb motiu de la celebració del Dia de la dona 
treballadora, hem volgut que les dones i els feminismes fossin 
protagonistes d’aquesta DIRECTA. Sobretot a la secció cultural, 
Expressions, en què hem optat per dedicar totes les pàgines a 
aquesta temàtica i, d’aquesta manera, fer una edició especial.

Deia Montserrat Roig que “la cultura és l’opció més revolu-
cionària a llarg termini”. I no hi faltarà una al·lusió còmplice a 
aquesta autora, a través d’una ressenya de L’hora violeta. Els rols 
socials que sol assumir la dona també seran retratats a la pel·lí-

Mireia Chavarria
@mireiachavarria

Un número amb 
rostre femení i feminista

Fa poc més d’un any, un grup de persones d’arreu del País 
Valencià, però fincades a Castelló de la Plana, vam començar 
a assentar els ciments del nucli de la DIRECTA a la ciutat. Arran 

d’aquesta col·laboració, els moviments socials per fi tenen un mitjà 
que els done veu a Castelló, que comunique les seues lluites i rei-
vindicacions, sense tergiversacions de cap mena. Perquè aquest 
mitjà ens proporciona un espai de llibertat on podem escriure amb 
independència i sense haver de respondre a interessos de cap tipus.

Al nucli de Castelló, estem molt complagudes de poder for-
mar part d’aquest gran projecte que, com més va, més es con-
solida en tots els territoris de parla catalana. Creiem que suposa 
una alternativa necessària en els temps de desinformació que 
vivim, especialment al nostre territori, molt maltractat per la 
manipulació mediàtica i amb escassa informació en valencià.

Treballem perquè tant Castelló com el País Valencià tinguen 
cada vegada més presència a les pàgines de la DIRECTA, sempre 
en connexió amb Barcelona, on es troba la redacció central. 
Treballem, aprenem i creixem braç a braç en aquest projecte. 
Juntes fem periodisme i juntes fem país.

Nucli Directa de Castelló
@La_Directa

Braç a braç per créixer 
amb la ‘Directa’



Els darrers anys, no solament a causa de la crisi econòmica, ha proliferat notablement el 
consum de fàrmacs antidepressius, ansiolítics i antiulcerosos. Analitzem les dades més 
recents i el poder de la indústria farmacèutica donant veu a professionals de la sanitat que 
es mostren crítics amb aquest procés de medicalització creixent. Expliquem el conflictes 
d’interessos generats, sobretot en el cas de malalties associades a trastorns mentals

Joan Bernà / Dani Font
@joanberna / @danilfas

Un producte sota 
patent com Lyrica 
genera ingressos de 
més de 200 milions 
d’euros en un any  
/ GORKA LEIZA

La salut ja no és un dret dels individus, sinó un espai més 
per comerciar amb productes farmacèutics i diagnòstics 
mèdics. Les pacients són usuàries –o, més aviat, clientes– 

d’un sistema sanitari deshumanitzat. Poc personal mèdic té el 
temps necessari per atendre les seves pacients, que reclamen 
solucions i, majoritàriament, accedeixen al sistema sanitari 
públic per prendre productes farmacèutics de manera acrí-
tica. Amb falta de recursos i temps, la medicina instituciona-
litzada s’ha centrat en la pal·liació del dolor o l’afecció a través 
del consum massiu de fàrmacs.

Avui dia, més que mai, la salut és allò que s’ha de protegir, 
allò que sempre està en risc d’abandonar-nos si no s’adop-
ten les conductes saludables i adequades recomanades. I això 
obre la porta a tot un nou catàleg de pecats i condemnes de 
conductes. La salut i les actituds que les ciutadanes adopten 
per protegir-la s’han convertit en la base per fer judicis morals. 
Jorge Molero Mesa, metge i professor a la Facultat de Medicina 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, explica que aquest 
paper moralitzant de les professionals de la medicina “neix 
amb la medicina hipocràtica, en què els metges eren sanciona-
dors de conductes i buscaven l’equilibri, el terme mitjà”. “No 
parlaven de xifres concretes, de manera que ells decidien quin 
era aquest terme mitjà. Les seves recomanacions afectaven 

Ànsies de salut i pastilles
El creixent procés de medicalització deriva d’una farmaindústria comercialment agressiva. El personal sanitari no 
disposa de recursos per atendre unes pacients que exigeixen diagnòstics i tractaments

totes les esferes de la vida, des de l’alimentació fins al sexe o el 
lloc de residència que més s’ajustava a les necessitats de cada 
pacient”, continua Molero.

En tot cas, la medicina hipocràtica era un privilegi de les 
persones de classe alta, les úniques que es podien permetre 
el luxe de canviar els seus hàbits d’acord amb les recoma-
nacions mèdiques. Segons Molero, això comença a canviar 
a partir del segle XVIII i XIX: “Els estats comencen a contem-
plar els individus com a mercaderies que cal preservar per-
què puguin treballar a les fàbriques. Aleshores, s’inicien els 
primers projectes de salut pública als països industrialment 
més avançats. Això suposa passar a preocupar-se per la salut 
col·lectiva. Fins aleshores, només s’atenien de manera indivi-
dualitzada persones que s’ho podien permetre pel seu rang 
social o per la seva riquesa econòmica”.

Sota la mateixa lògica, sorgeix la preocupació de protegir la 
població infantil, fins llavors menystinguda, perquè serà la mà 
d’obra futura de les fàbriques. A més, des del moviment obrer, 
es comença a definir la malaltia com un fenomen social fruit 
de l’organització desigual de la societat i de les condicions 
penoses en què viu i treballa el proletariat. Els governs miren 
d’apaivagar aquest malestar amb millores de les condicions de 
vida a les urbs: doten els barris de serveis que no tenien. S’ini-
cien, així, uns processos d’urbanització, sanejament i reforma 
social que han perdurat fins avui. Els líders polítics, a més, es 

Els primers projectes de salut 
pública neixen als països 

industrialitzats: els estats comencen 
a contemplar les treballadores com 

a mercaderies que cal preservar

Amb falta de recursos i temps, la 
medicina institucionalitzada s’ha 

centrat en la pal·liació del dolor 
o l’afecció a través del consum 

massiu de medicaments

ESTIRANT DEL FIL  3Directa 403 8 de març de 2016

Continua a la pàgina següent >>>



4  ESTIRANT DEL FIL Directa 403 8 de març de 2016

presenten com els avaladors de la salut de les seves pobla-
cions. No hem d’oblidar que Franco va instaurar el sistema 
espanyol de seguretat social.

Des d’aleshores, la salut ha esdevingut el valor suprem 
per a gairebé tothom que viu en països occidentals. Diverses 
campanyes de salut pública i privada ens pregunten constant-
ment: “Hi ha res més important que la teva salut?”. La tecno-
logia també participa d’aquesta obsessió per la salut. Molero 
explica que l’aplicació Who Is Sick?, de Google, “posa en con-
tacte persones que en aquell moment estan malaltes i parlen 
de medicaments, símptomes i altres informacions que poden 
ser rellevants per a les empreses” i que “l’iPhone 8 inclou –per 
defecte– aplicacions que mesuren alguns dels nostres indica-
dors biològics, com la freqüència cardíaca”.

Verner Moller, sociòleg danès, revisa els orígens de la idea de 
salut tal com l’entenem avui dia. Al llibre Un diable anomenat 
dopatge, explica que aquest concepte s’ha anat erigint com a 
valor únic i absolut des de la Il·lustració. Segons explica, es tracta 
d’un valor de la burgesia, un dels ideals amb què aquesta aconse-
guia distanciar-se tant dels excessos de la noblesa com de la plebs 
antihigiènica. Per a Moller, “la idea de salut, per molt convincent 
que sembli, en realitat és força lamentable perquè exigeix asce-
tisme, moderació i mortificació de la carn, però sense la perspec-
tiva dels plaers futurs que prometen totes les altres religions”.

La recerca del sentit de la salut comença cap a mitjan segle XX 
i s’equipara a fer el bé, a respectar els valors i el que ens diuen les 
institucions encarregades de vetllar per la ciutadania. Sortir del 
marc de les recomanacions s’oposa a allò que és bo i moralment 
correcte. La salut, a més, no es defineix unívocament, sinó que se 
celebra com una forma abstracta de sentit comú: si alguns indivi-
dus la desafien amb les seves pràctiques, se’ls considerarà bojos.

Sota aquest paradigma, els medicaments són els autèntics 
protagonistes del sistema de salut. I no sols tracten malalties, 
sinó que intenten mantenir estils de vida i regular processos 
quotidians com l’envelliment, les bosses als ulls, la calvície o 

>>> Ve de la pàgina anterior

Jorge Molero, metge 
i professor de la UAB, 
critica l’actual model 
d’atenció sanitària 
/ GORKA LEIZA

la infelicitat. A parer de Molero, molts medicaments amb una 
funció terapèutica originària han acabat associats a la millora 
del rendiment o a finalitats estètiques com la pèrdua de pes. 
Un exemple seria el Minoxidil, que va ser aprovat per tractar la 
hipertensió i ara s’usa per potenciar el creixement del cabell.

Antidepressius, ansiolítics i antiulcerosos
L’efecte sumat de la crisi i la retallada de recursos en l’àmbit 
sanitari ha convertit el personal mèdic en un distribuïdor de 
fàrmacs sota diagnòstics fets en molt poc temps i que supo-
sen medicalitzacions a llarg termini. Les dades publicades pel 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat espanyol i les 
de l’informe La salut de la població de Catalunya en el con-
text europeu, publicat per l’Observatori del Sistema de Salut 
de Catalunya (OSSC), mostren un increment del consum de 
malalties relacionades amb diagnòstics de trastorn mental. En 
concret, les xifres DHD (dosis per 1.000 habitants i dies) dels 
productes antidepressius i ansiolítics mostren un increment del 
200% durant els darrers tretze anys.

En comparació amb altres països d’Europa, l’informe de 
l’OSSC explica que Catalunya ocupa el darrer lloc en dades 
com la taxa d’hospitalització per 100.000 habitants. També 
se situaria entre els tres primers països pel que fa al consum 
d’ansiolítics, antiulcerosos i antidepressius, amb xifres que 
superen la mitjana un 10%. Segons un informe de la consultora 
IMS Health, un antiulcerós com l’omeprazole és el segon fàrmac 
més consumit a l’Estat. També està creixent l’ús de productes 
per controlar el colesterol.

L’increment del consum de fàrmacs s’inicia abans de la crisi 
econòmica. Per tant, també s’han de buscar causes paral·leles 
en la manera de curar, basada únicament en les dades indivi-
duals de les pacients, a les quals es recepten fàrmacs o no en 
funció d’uns barems del que es considera estar sana o malalta. 
Per altra banda, la possibilitat de ser medicalitzada creix amb 
l’edat. I l’augment del nivell d’envelliment i sobreenvelliment 
(edats superiors als 84 anys) de la població catalana pot ser una 
de les raons de l’increment de la despesa farmacològica de la 

A parer del metge i professor Jorge 
Molero, la tecnologia participa 

d’una obsessió pel control de la 
salut a través d’aplicacions com 

‘Who is sick?’ de Google

Segons dades oficials, les dosis 
receptades de productes 

antidepressius i ansiolítics han 
augmentat un 200% els darrers 

tretze anys
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La despesa farmacològica de la 
Generalitat cada vegada s’apropa 
més als mil milions d’euros. Amb 
tot, la xifra és baixa en l’àmbit de 
la Unió Europea

La indústria pressiona per rebaixar 
les xifres de normalitat d’alguns 
indicadors biològics, com els 
nivells de sucre o colesterol a la 
sang, per vendre més medicaments 

Generalitat, que cada vegada s’apropa més als mil milions d’eu-
ros. La xifra projectada pel 2015 va ser de 958,77 milions. Amb 
tot, la despesa pública en salut a Catalunya és baixa. Només 
Portugal i Grècia tenen una despesa pública per càpita infe-
rior, mentre que la despesa privada és similar a la d’Alemanya, 
França o Irlanda, segons dades de l’OSSC.

Què hi diu, el personal mèdic?
Dins el gremi sanitari, hi ha veus crítiques amb el consum far-
macològic excessiu. El metge de família granadí Juan Carlos 
Aguirre Rodríguez refusa l’acarnissament terapèutic actual 
i manté que “ens falta molta cultura sanitària”. Sustenta que 
“hem creat una societat tan dèbil que ja no tolera gens cap 
dolor ni contratemps. Tot mal ha de tenir una solució. El paci-
ent vol solucions immediates i que no li parlin d’hàbits salu-
dables, només busca la pastilla màgica”. Segons Aguirre, les 
autoritats sanitàries reforcen aquest missatge amb campanyes 
que animen a acudir al metge “davant les manifestacions més 
mínimes d’una possible, però greu, malaltia”.

Anna Contra, metgessa especialitzada en medicina interna, 
creu que és responsabilitat del personal sanitari advertir que 
“si els símptomes no són importants o no generen malestar en 
el pacient, el més sensat és no plantejar cap tractament i reva-
lorar la situació de manera periòdica per atendre possibles 
canvis”. Un altre escenari diferent seria el d’una malaltia que 
provoca símptomes poc molestos, però que pot evolucionar 
desfavorablement amb l’absència de tractament. Tanmateix, 
Molero sosté: “Ens trobem davant la medicalització de la vida 
diària, la patologització de processos que no són malalties i 
la potenciació del consum de fàrmacs. Es venen pastilles per 
qualsevol cosa i s’inventen malalties als laboratoris”.

Inèrcies i alternatives
Carlos Aguirre assumeix que la indústria farmacèutica pressi-
ona, però ja no té la força d’abans. Ara, s’encarrega de crear 
líders d’opinió que insisteixen en la importància de tracta-
ments preventius de malalties boiroses i reclamen la rebaixa 

dels límits de control basant-se en estudis finançats per la 
indústria. “Fa uns anys, les xifres de normalitat de la tensió 
o el sucre i el colesterol d’avui serien inadmissibles”, afirma 
Aguirre, que també esmenta “l’interès per vacunar totes les 
noies del virus del papil·loma, tot i que els beneficis sanita-
ris no estan tan clars com els beneficis econòmics”. Tot això 
succeeix en un context en què les comercials de les farma-
cèutiques han perdut incidència: ja no poden fer regals a les 
professionals que receptin uns productes determinats.

Contra considera que “cal diferenciar el que és un medica-
ment reconegut com a tal, que ha passat per uns controls de 
qualitat i seguretat concrets, i el que és un producte de para-
farmàcia que es pot comprar sense recepta”. D’altra banda, 
la metgessa recorda que “cal conscienciar i educar en l’ús 
racional i restringit dels fàrmacs, que són una eina potent per 
modular la salut sempre que se’n faci una prescripció ade-
quada i justificada”. I assenyala que “difondre els riscos i els 
perills del seu abús també és important per entendre la neces-
sitat del seu control estricte”.

Però no tota la feina és responsabilitat del personal mèdic 
i dels serveis de salut. Amb els anys, la divulgació científica i 
l’interès creixent perquè les persones governin el seu cos han 
generat alternatives a la medicalització creixent. Existeixen 
grups de salut i suport mutu que contribueixen a la salut comu-
nitària des de fa dos anys. Membres del grup Salut Entre Totes, 
que treballen a centres públics d’atenció primària, fan trobades 
mensuals per orientar-se mútuament i defugir la medicalitza-
ció acrítica. En una d’aquestes trobades, ens explicaven que cal 
combatre la desinformació ciutadana al voltant de les possibili-
tats d’assessorament. Defensen treballar més en clau de proxi-
mitat i d’atenció col·lectiva: “Seria una resposta davant la indi-
vidualització del patiment, nascuda –en part– per la jerarquia i 
l’estructuració pròpies del sistema sanitari, que es basa en una 
assistència sense prou diàleg i afavoreix que certes malalties 
i dolors es pateixin en soledat. A causa de la falta d’espais on 

Continua a la pàgina següent >>>

/ PAU FABREGAT

El consum de fàrmacs a Catalunya
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poder exterioritzar el patiment, la gent opta per anar al circuit 
habitual sanitari com a solució ràpida al dolor”.

El grup Salut Entre Totes defensa que la ciutadania no està 
educada en el dolor quan esdevé pacient i que falta cosmovisió 
per poder discutir si els fàrmacs que es recepten són imprescin-
dibles. Encara més quan les pacients són mainada i, sobretot, 
dones, que sovint pateixen efectes i contraindicacions si pre-
nen determinats medicaments.

Pacients impacients
Fins fa vint anys, les professionals sanitàries tan sols tracta-
ven malalties agudes. Avui, les consultes estan plenes de gent 
gran que no té cap patologia. L’acumulació de pacients per 
diagnosticar i la falta de temps per atendre-les adequadament 
agreugen la situació. Per a Molero, “la patologia moderna 
intenta cobrir grans masses de població, agrupar malalties i 
posar-los nom”, sobretot en el cas de les malalties associades 
a trastorns mentals. 

Aguirre sustenta que les professionals han perdut la seva 
aureola: “Durant els cinc minuts que pots dedicar a cada paci-
ent, és més fàcil prescriure un medicament que tractar d’expli-
car perquè no l’hi dónes”. Considera que, davant la incertesa 
diagnòstica que acostumen a tenir, es practica “una medicina 
defensiva en excés, d’aquí que es multipliquin el nombre de 
prescripcions i el nombre de proves complementàries, que 
sovint són totalment innecessàries”. És el que anomena “acar-
nissament terapèutic”. Sempre és més ràpid aplicar un diagnòs-
tic seguint uns protocols.

La Plataforma No Gracias aposta per un tracte molt més 
personalitzat entre metges i pacients, allunyat dels protocols 
i les intervencions mèdiques innecessàries. Per a les seves 
membres, el compromís amb l’exercici mèdic implica tenir 
prou coratge per refutar l’exigència de fàrmacs de les paci-
ents, defensar les decisions davant les autoritats superiors i 
lluitar contra les prebendes o la publicitat farmacològica als 
consultoris. Per això sostenen que la medicina és un exercici 

>>> Ve de la pàgina anterior dur i difícil que demana un compromís amb les pacients i con-
tra els interessos il·legítims d’altres agents.

En el cas de les malalties mentals, Contra opina: “Malgrat 
la demanda creixent d’aquests fàrmacs, és responsabilitat de 
tots, i especialment dels metges, fer entendre que el tracta-
ment antidepressiu és un complement al tractament d’un pro-
blema psicològic, mai una solució en si mateixa. La teràpia 
psicològica associada al tractament farmacològic i els canvis 
d’estil de vida i de valors són el motor de canvi de fons per 
curar aquestes malalties. Prescriure un fàrmac, sovint, pot ser 
més senzill i ràpid que entendre els motius d’aparició del tras-
torn ansiós-depressiu. Les companyies farmacèutiques també 
s’esforcen per divulgar l’existència de fàrmacs amb aquest 
perfil i això pot afavorir i generalitzar el seu consum”.

El TDAH i els conflictes d’interès
A l’altra banda, trobem veus que defensen la medicalització i 
els tractaments multimodals. Carmelo Pérez és representant 
de la Federació Espanyola d’Associacions d’Ajuda al Dèficit 
d’Atenció i Hiperactivitat, més conegut com a TDAH. Des 
de 2002, aquesta associació promou la investigació d’una 
malaltia que encara es desconeix molt. Des d’aquesta fede-
ració, són favorables al tractament multimodal. Com a fede-
ració, no atenen directament la gent afectada ni les famílies, 
però serveixen de suport a les associacions que ho fan.

Per a Pérez: “El diagnòstic de la TDAH que fan neuròlegs, 
neuropediatres, psiquiatres o psicòlegs cada cop és millor, 
però encara els resulta insuficient”. En cada cas, basant-se en 
la simptomatologia i les repercussions que té el trastorn en la 
vida de les pacients, es decideix el tractament, que sempre és 
multimodal: farmacològic (metilfedinat i atomoxetina són els 
principis actius més habituals), psicològic i psicopedagògic. A 
banda, hi ha l’assessorament parental, molt necessari, majo-
ritàriament cobert per les associacions. Segons Pérez, cap 
d’aquests tractaments no seria efectiu per si sol.

El diagnòstic del TDAH i d’altres trastorns mentals està 
determinat pel DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders), un manual diagnòstic i estadístic dels tras-

Grups de professio-
nals mèdics com Sa-

lut Entre Totes defen-
sen que la ciutadania 

no està educada en 
el dolor quan esdevé 

pacient

Iniciatives com el grup Salut Entre 
Totes o la Plataforma No Gracias 

aposten per transformar els models 
d’atenció i evitar la presa de fàrmacs 

que poden ser innecessaris

Altres veus defensen la 
medicalització i els tractaments 
multimodals, com la Federació 

Espanyola d’Ajuda al Dèficit 
d’Atenció i Hiperactivitat
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El poder dels 
laboratoris
Segons un estudi elaborat per la con-
sultora IMS Health el 2015 a tot l’Es-
tat espanyol, el paracetamol –dues 
caixes per persona a l’any–, l’omepra-
zole i l’ibuprofèn són els tres principis 
actius dels quals es venen més uni-
tats. Ara bé, no són els genèrics que 
generen més ingressos. Aquesta llis-
ta l’encapçalen dos medicaments de 
malalties cròniques característiques 
de la nostra societat: la metmorfi-
na –que tracta la diabetis i genera 
uns ingressos de 281 milions d’eu-
ros– i la hidroclorotizida –consumi-
da per la tensió arterial, que assoleix 
vendes per un valor de 260 milions 
d’euros. Entre els laboratoris ubicats 
a Catalunya que produeixen alguns 
d’aquests fàrmacs, trobem Kern, que 
distribueix 9,9 milions d’envasos de 
paracetamol i 7,2 milions d’ibuprofèn 
a l’Estat espanyol. Sandoz, que per-
tany al grup Novartis, comercialitza 
més de 120 productes farmacèutics, 
entre ells, la metformina.

Entre els medicaments subjectes 
a patent i disponibles amb recepta, 
destaca Lyrica –emprat per tractar 
l’ansietat i l’epilèpsia–, fabricat pel 
grup Pfizer, que va vendre 4,74 mi-
lions d’unitats, amb uns ingressos 
totals de 276,55 milions d’euros. El 
segueix Lantus –destinat a persones 
diabètiques–, dels laboratoris Sanofi, 
que va suposar una facturació de 
218,89 milions, i Seretide, un inha-
lador per l’asma que genera 178,49 
milions. A la llista dels fàrmacs que 
suposen més ingressos, hi apareixen 
productes de les principals farma-
cèutiques del món com Janssen, 
Boheringer, Ingelheim, AstraZene-
ca, Otsuka o Bayer. Dins l’àmbit dels 
fàrmacs que es poden vendre sense 
recepta, encapçalen la llista els pro-
ductes destinats a pal·liar els símpto-
mes de la grip o el refredat: Frenadol 
Complex, de McNeil Ibérica, i Fluimi-
cil, dels laboratoris Zambon.

torns mentals. N’hi ha d’altres, com el CIE-10 de l’Organització 
Mundial de la Salut, però les psiquiatres fan servir sobretot 
el primer. Sota la lògica de la medicina protocol·lària i pre-
ventiva, el DMS-5 actua com a eina de diagnosi estàndard i 
és utilitzada mundialment: predetermina el personal mèdic a 
l’hora d’administrar els tractaments. 

El manual es va actualitzant periòdicament i el publica 
l’Associació Americana de Psiquiatria. Aquesta associació és 
coneguda pels conflictes d’interessos existents d’algunes de 
les seves membres, tal com es va saber l’any 2012, quan es va 
elaborar el DSM-5, desenvolupat per tretze comitès que agru-
paven 141 expertes. Un article publicat al web PLOS Medicine, 
“A Comparison of DSM-IV and DSM-5 Panel Members’ Finan-
cial Associations with Industry: A Pernicious Problem Persists”, 
revelava que el 69 % de les expertes que van participar en l’ela-
boració del manual tenien un o més lligams econòmics amb la 
indústria farmacèutica. Serien les persones responsables de la 
revisió dels diagnòstics i de la inclusió de nous desordres.

Dels diferents panells o comitès de treball, destaca el que fa 
referència als trastorns del son, en què el 100 % de les membres 
tenien vincles econòmics amb la indústria. Així doncs, unes 
especialistes vinculades a les empreses fabricants de fàrmacs 
decideixen la línia que separa el que és normal del que és pato-
lògic, malgrat les implicacions vitals que suposa ser diagnosti-
cada amb una malaltia mental.

En aquest aspecte, cal destacar l’estigma que existeix al vol-
tant de les malalties mentals (tòpics com que determinats tras-
torns van associats a conductes violentes o són laboralment inca-
pacitadors) i l’impacte que comporta per a la salut, a causa de la 
medicació i els efectes secundaris que aquesta pugui generar. Un 
dels aspectes més criticats és l’arbitrarietat dels criteris amb què 
es decideix si una persona pateix un trastorn o no. El resultat és 
que la llista de patologies cada cop és més llarga i cada vegada hi 
ha més persones diagnosticades. Les dades publicades per l’Ob-
servatori de Salut Mental de Catalunya a finals de desembre de 
2015 indiquen que, durant els darrers sis anys, el nombre de mai-
nada i joves ateses a la xarxa especialitzada de salut mental ha 
augmentat un 27,6 %. El diagnòstic més freqüent és el TDAH.

El manual DSM-5 serveix de guia 
per a la diagnosi de trastorns 
mentals, però el 69% de les expertes 
que el redacten tenen vincles amb 
la indústria farmacèutica

El resultat és que la llista de 
patologies cada cop és més 
llarga i cada vegada hi ha més 
persones diagnosticades que 
prenen medicació

Segons la metgessa 
Anna Contra, “es 
venen pastilles per 
qualsevol cosa i 
s’inventen malalties 
als laboratoris“
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Jesús Rodríguez
@albertmartnez

Una superfície de 828 hectàrees –poc més que la del dis-
tricte de l’Eixample–, limitada pel barri de la Barcelo-
neta a l’est, pel passeig de Colom, la ronda litoral i el 

carrer A de la Zona Franca al nord-oest, pel riu Llobregat al 
sud-oest i per la mar Mediterrània al sud-est. Són les dimen-
sions d’un port de Barcelona que cada cop s’encara més a les 
elits multimilionàries que hi arriben des de Rússia, els Estats 
Units i els països del golf Pèrsic i menys al veïnat dels barris que 
l’envolten. Malgrat la construcció de la marina de iots de luxe 
al moll de la Barceloneta –paral·lela al passeig de Borbó–, uns 
metres més enllà, encara hi persisteixen activitats tradicionals 
més lligades a la història de la ciutat.

El primer gran dic del port de Barcelona, que ha resistit 
l’embat dels temporals de llevant, va entrar en funciona-
ment l’any 1696. Els seus fonaments se situaven precisa-
ment sota l’actual moll del Rellotge, on encara trobem una 
vintena de vaixells pesquers amarrats, que mantenen l’ac-
tivitat d’extracció de peix i marisc del litoral central català. 
L’edifici de la Confraria de Pescadors de Barcelona hi té 
la seva seu, des d’on exerceix “la representació del sector 
pesquer i l’activitat extractiva”. Les llotges del peix ocupen 
una vintena de petites naus, on es neteja, es col·loca en cai-
xes, es ven i es distribueix el producte fresc recollit de nit 
i matinada. La perla amagada i desconeguda del moll és El 
racó del mariner, un genuí restaurant que serveix producte 
acabat de pescar i on es mostren objectes característics 
de la vida d’aigua salada: maquetes de vaixells, xarxes de 
pesca, timons, veles i plànols de cartografia nàutica. “Això 

s’acaba... D’aquí un any, ens volen fer fora i enderrocar el 
restaurant”, es lamenta un dels cambrers, que ens serveix 
un plat de calamars extragrans. Tot l’entorn conserva l’as-
pecte del modus vivendi de fa unes dècades, sobretot si ho 
comparem amb el centre comercial Maremagnum o el com-
plex de negocis World Trade Center, que s’alcen a poc més 
de dos-cents metres de distància.

On són els 900 llocs de treball?
De mica en mica, el moll del Rellotge i la zona de pesca van 
quedant envoltades d’instal·lacions prohibides a la ciutada-
nia. “Hem perdut el port de ciutat. És una zona vetada, no 
hi podem accedir; però no podem consentir que sigui pri-
vada”, lamenta Pepa Picas, reconeguda líder veïnal de la Bar-
celoneta, que ja fa anys que alerta del procés de privatitza-
ció. “N’estem fins als nassos, de l’encariment del lloguer, de 
l’expulsió del veïnat, de l’aparició d’artefactes rodants per a 
turistes. Tot això no afavoreix el barri; ens van prometre 900 
llocs de treball per a la gent de la Barceloneta i... res de res. La 
promesa dels llocs de treball només és un ganxo per convèn-
cer la gent”, afegeix Pino Suárez, que, com Picas, també milita 
a l’Associació de Veïns i Veïnes L’Òstia.

La política empresarial que impulsa Sixte Cambra, actual 
president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, exsenador de 
CiU i antic vicepresident del Barça, està centrada a aconse-
guir augmentar el nombre d’operadores amb qui signar con-
cessions d’explotació de terrenys portuaris. Ha trossejat el 
port en parcel·les de gestió individualitzada que només estan 
a l’abast de les grans fortunes planetàries. Durant l’exercici 
de 2014, les tretze societats mercantils amb més presència al 
port van desemborsar 28 milions d’euros en concepte de llo-
guer dels solars, els molls i les dàrsenes. Avui dia, però, el Port 

Port de Barcelona, 
territori privatitzat

L’expulsió dels pescadors i la construcció de la 
Marina Vela Barcelona i el museu de l’Ermitage culminaran el procés 

d’elitització del front marítim de la capital catalana

Les llotges de peix i 
marisc del moll del Re-

llotge afronten l’ame-
naça de l’enderroc 
/ BRAIS G. ROUCO

De mica en mica, el moll del 
Rellotge i la zona de pesca han 

quedat envoltades d’instal·lacions 
prohibides a la ciutadania i que no 

generen l’ocupació promesa 

Hi persisteixen activitats tradicionals 
que ara estan amenaçades: “Això 

s’acaba. D’aquí un any, ens volen fer 
fora i enderrocar el restaurant on  

treballo”, afirma un cambrer



de Barcelona és un organisme altament endeutat i necessita 
liquiditat immediata per satisfer els interessos dels creditors. 
Vet aquí la necessitat de desallotjar activitats poc productives 
i donar via lliure al capital financer internacional. L’apartat 
de Deute Financer de la Memòria de Comptes Anuals de l’Au-
toritat Portuària de Barcelona (de l’exercici 2014) detalla un 
deute de 542 milions d’euros amb entitats de crèdit. El gruix 
de l’ofec econòmic prové de nou préstecs contractats amb 
el Banc Europeu d’Inversions (BEI) que sumen més de 460 
milions d’euros. El proper venciment d’interessos suposarà 
una factura de 21 milions d’euros.

Les ‘bondats’ de l’Ermitage català
La necessitat immediata d’efectiu està accelerant els acords 
amb noves operadores com, per exemple, la Marina Vela 
Barcelona i el museu rus de l’Ermitage. Cada nou territori 
conquerit pel sector privat suposa la instal·lació de tanques i 
càmeres de videovigilància per garantir la “seguretat i l’exclu-
sivitat”, tal com diuen textualment les promocions a les webs 
especialitzades destinades a la gent super rica. El gerent de 
Port 2000, Adolf Romagosa, que exerceix de relacions públi-
ques, es va reunir amb representants veïnals de la Barceloneta 
fa dues setmanes per explicar-los les “bondats” de l’Ermitage 
català. “Ens van mostrar plànols d’un edifici de trenta metres 
d’alçada, just darrere del Desigual que hi ha al costat de l’hotel 
Vela. No ho volem al barri, crearà més problemes de saturació 
turística i de mobilitat”, explica la veïna Picas. “Des de l’Ajun-
tament, han ofert l’edifici de la Duana, l’Escola de Nàutica i el 
Govern Civil. Ho poden instal·lar allà, però, al barri, només 
hi ha una entrada i una sortida. Diuen que el museu tindrà 
500.000 visites a l’any. Això quedarà saturat, estan convertint 
el barri en una zona d’oci”, afegeix Suárez.

La maquinària pe-
sant de l’empresa 

Dragados està 
construint els fo-
naments del port 

Marina Vela 
/ B. G. R.
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Més enllà de la marina de luxe del 
Port Vell, el sector de les embar-
cacions d’oci també s’estén a la 

nova bocana del port de Barcelona que 
s’ubica als voltants de l’hotel Vela El 
projecte de la Marina Vela es basa en la 
construcció d’un nou port esportiu que 
comptarà amb 358 places d’amarratge. 
La iniciativa està prevista des del mes 
de maig de 2014, quan el consell d’admi-
nistració de l’Autoritat Portuària de Bar-
celona va adjudicar la concessió per la 
construcció i l’explotació de l’espai a Port 
Med Barcelona. Aquest grup empresa-
rial està integrat per les empreses Auxi-
liar Ibérica, Aparcamientos de Mallorca 
(Aparcisa), Formentera Mar i Barcelona 
Nautic Center.

Les obres del nou complex de la 
Marina Vela van començar el setembre 
de 2015 i es preveu que estiguin acaba-
des a principis de 2017. El projecte, tot 
i que vol defugir de l’etiqueta del luxe 
i donar més rellevància a la imatge de 
la nàutica esportiva, no serà apte per a 
totes les butxaques ni obert a tothom. 
Tal com remarca al seu web, es tractarà 
d’un espai amb “instal·lacions de darrera 
generació” i “equipaments de primera 
qualitat”, que oferirà “la més absoluta 

privacitat amb accés exclusiu per a 
clients a través d’un punt de control”. El 
projecte de la Marina Vela, que ocuparà 
unes quantes hectàrees, també contem-
pla construir un aparcament, diversos 
edificis, locals comercials i una marina 
seca d’última generació amb 222 places 
per mantenir els vaixells d’esbarjo fora 
de l’aigua i a resguard durant l’hivern. La 
inversió estimada per la construcció de 
tot plegat ascendirà a la quantitat de 37 
milions d’euros. Tot i així, la corporació 
empresarial promotora del projecte que 
lidera el mallorquí Nicolás Mayol, Port 
Med Barcelona, només preveu generar 
una vintena de llocs de treball quan el 
complex nàutic comenci a ser operatiu.

La querella contra Sixte Cambra
Després de l’adjudicació del projecte de 
la Marina Vela a Port Med Barcelona, el 
maig de 2014, mitjançant concurs públic, 
l’empresa Varadero SL va presentar una 
querella contra Sixte Cambra, president 
de l’Autoritat Portuària de Barcelona. La 
companyia, representada per l’advocat 
Cristóbal Martell, va acusar el màxim 
representant del port d’haver fet tractes 
de favor amb l’empresari Nicolás Mayol 
per concedir-li la gestió i l’explotació de 
la nova bocana. Un any després, però, 
l’Audiència de Barcelona va considerar 
que no hi havia prou indicis que avales-
sin aquesta acusació i va arxivar el cas.

Marina Vela, un 
nou espai de 
naus esportives
A tocar de l’hotel Vela, el complex nàutic de la nova 
bocana pretén acollir vaixells d’esbarjo en una zona 
exclusivament privada

Joan Mas
@jmasautonellLa nova bocana 

on s’ubicaran els 
velers de luxe serà 

d’accés restringit 
/ B. G. R.
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Mentre activitats tradicionals com la pesca queden 
progressivament arraconades al Port Vell de Barce-
lona, les embarcacions d’alt nivell guanyen terreny. 

Després d’anys de polèmica i d’una forta oposició veïnal con-
tra la construcció de la marina de luxe, els vaixells d’elit i de 
gran eslora han conquerit definitivament el cor de la zona 
portuària amb més història de la ciutat.

Des d’un principi, la conversió del Port Vell en una infra-
estructura privada i exclusiva per a persones amb un poder 
adquisitiu alt que es poden permetre l’estada en iots de luxe 
va generar molta controvèrsia. Al barri de la Barceloneta, 
una part del veïnat es va organitzar mitjançant la plataforma 
Defensem el Port Vell amb l’objectiu d’aturar el projecte i 
defensar l’ús ciutadà de l’espai portuari. Tanmateix, les pro-
testes veïnals no van posar fre a l’Autoritat Portuària de Bar-
celona (APB) ni al govern de CiU liderat per Xavier Trias. El 
2013, en un context de plena opacitat, l’Ajuntament va apro-

El negoci dels megaiots 
de luxe es consolida
La marina d’alt nivell del Port Vell està gestionada pel Salamanca Group, una empresa de capital nord-americà 
amb oficines a l’illa de Xipre. La cultura nàutica d’elit s’estén a l’àrea més antiga de la zona portuària

var la modificació urbanística necessària per tirar endavant la 
marina de luxe amb el suport del PP.

Amb tot, actualment, el Port Vell és un espai de titularitat 
pública que està privatitzat i sota el control de Salamanca 
Group. Aquesta societat inversora, nodrida a través de capi-
tals estrangers de procedència opaca –com assenyalava un 
informe de l’Oficina Antifrau–, ha estat la impulsora de la 
marina de luxe des que, l’any 2010, es va fer amb la conces-
sió per gestionar l’espai. La irrupció de Barcelona en Comú 
(BeC) al consistori tampoc no ha modificat el panorama. Tot 
i que l’organització que lidera Ada Colau es va comprometre 
a revisar les concessions contràries a l’interès públic al seu 
pla de xoc, l’equip de govern no ha revertit el procés de pri-
vatització del Port Vell ni –almenys durant els primers mesos 
de mandat– ha pogut interferir en la consolidació de les ins-
tal·lacions per a megaiots d’elit. Cal recordar, però, que la 
representació municipal al consell d’administració de l’APB 
és minoritària (un representant) i que els governs espanyol i 
català hi mantenen un gran poder decisori, amb tres i quatre 
cadires respectivament.

 
L’impacte econòmic d’una marina d’elit
El juny de 2015, Marina Port Vell va ser rebatejada amb el nom 
de OneOcean Port Vell. Tot i que les persones empleades a les 
seves instal·lacions amb prou feines arriben al centenar, les 
inversions que s’han fet en el projecte ja han superat els 100 
milions d’euros. Per Paul Cook, excapità de la Marina Reial del 
Regne Unit i director general de Salamanca Group, la reper-
cussió econòmica del negoci a la ciutat també és molt alta: 
segons va declarar el directiu, l’impacte de OneOcean Port 
Vell sobre l’economia local és de 750 milions d’euros anuals. 
Les associacions veïnals de la Barceloneta, però, consideren 
que les instal·lacions d’alt nivell gairebé no estan generant 
beneficis directes per a la gent que viu a prop del Port Vell.

El patrimoni històric del Port Vell també es va ressentir de 
les obres de construcció dels amarratges destinats als mega-
iots: es va destruir una part de les esculleres originals del 
segle XVIII i s’hi van instal·lar plataformes de formigó, que 
són més accessibles per als vaixells d’alt nivell. D’aquesta 
manera, les persones que s’hi allotgen poden aparcar un 
automòbil just al costat del iot i, així, tenir un vehicle a la 
seva disposició ben a prop.

Navilieres “infraregulades i opaques”
Actualment, OneOcean Port Vell compta amb 148 amarrat-
ges per acollir embarcacions de luxe que poden arribar als 
190 metres d’eslora. L’objectiu és que el Port Vell de Barce-
lona es converteixi en un referent del món dels megaiots 
i que les seves instal·lacions esdevinguin un nucli neuràl-
gic equiparable a Mònaco o Saint-Tropez. Uri Nachoom, alt 
executiu que –segons el registre mercantil– consta com a 
administrador mancomunat de la societat, té el seu despatx 
al port de la ciutat xipriota de Limassol. Al llibre L’Europa 
opaca de les finances, Juan Hernández Vigueras qualifica 

Joan Mas
@jmasautonell

Una tanca separa el 
passeig Joan de Borbó 
d’un moll exclusiu 
per a gent propietària 
de grans vaixells 
recreatius / BRAIS G. 
ROUCO

Les inversions al projecte OneOcean 
Port Vell han superat els 100 milions 

d’euros, però les persones empleades 
a les instal·lacions amb prou feines 

arriben al centenar
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José Mestre rebia el sobrenom de 
Don. Al llarg de dues dècades, va 
esdevenir el personatge més pode-

rós del port de Barcelona. Va ser detingut 
l’any 2010 sota l’acusació d’introduir deu 
motxilles amb 186 quilograms de coca-
ïna, valorades en 14,6 milions d’euros, a 
través de contenidors de l’empresa que 
presidia, Tercat. L’escorcoll de la seva 
mansió –al barri de Pedralbes– va desvet-
llar diverses sorpreses, com una fotogra-
fia de Mestre en companyia de l’exmo-
narca espanyol Joan Carles I de Borbó.

L’Audiència de Barcelona va condem-
nar el narcotraficant a dotze anys de 
presó; el Tribunal Suprem va rebaixar la 
pena a nou anys. Va ingressar al centre 
penitenciari Brians I el nadal de 2014. 
Dotze mesos més tard, ha aconseguit l’ex-
cepcional aplicació de l’article 100.2 del 
Reglament Penitenciari i cada dia aban-
dona la presó a primera hora del matí 
per anar a treballar. l’última modificació 
del Codi Penal espanyol establia un llin-
dar mínim de compliment de la meitat 
de la pena –en el cas de condemnes per 
pertànyer a organitzacions criminals– 
per poder rebre beneficis penitenciaris. 
La sentència que condemnava Mestre 
deia textualment: “En relació amb el 
concepte d’organització, és obvi que 
estem davant d’una estructura delictiva 

per part dels autors del delicte, ja que 
una operació de transport de droga com 
la present no és possible sense la presèn-
cia d’almenys una organització”. Malgrat 
la gravetat dels fets i la condemna ferma, 
Mestre està en semillibertat tot i que no 
gaudeix del tercer grau.

“Em sembla una mesura altament 
discriminatòria en comparació als 
milers i milers de presos que no gaudei-
xen d’aquests beneficis. No conec casos 
d’aplicació del 100.2, és realment excep-
cional”, opina Iñaki Rivera, director de 
l’Observatori del Sistema Penal i els 
Drets Humans de la Universitat de Bar-
celona. Per contra, l’Oficina de Comuni-
cació del Departament de Justícia con-
sidera que és “un procediment bastant 
utilitzat” i afirma que “només durant 
l’any 2015, a Brians 1, es van dur a terme 
228 aplicacions de l’article 100.2”, sense 
aclarir en quants casos es va produir 
aquest desenllaç un any després de 
l’ingrés a presó. Justícia també desvin-
cula la decisió de la cúpula política del 
departament: “Els directors generals no 
participen en aquest tipus de mesures”. 
Davant les preguntes de la DIRECTA, la Fis-
calia de l’Audiència Nacional espanyola 
ha declarat que no té coneixement de 
l’aplicació d’aquestes beneficis peniten-
ciaris. Els seus últims posicionaments 
en relació amb el cas són “l’escrit de 
conclusions definitives del judici oral i 
el recurs de cassació presentat davant 
del Tribunal Suprem”.

El ‘narco’ del port 
surt de la presó 

per anar a treballar
L’equip de tractament de Brians I concedeix un benefici 

penitenciari excepcional a José Mestre, empresari 
multimilionari, tan sols un any després d’ingressar a la presó

Jesús Rodríguez
@albertmartnez

aquest indret de la Mediterrània com la “capital de les navi-
lieres infraregulades, opaques i irresponsables que s’acu-
llen a la bandera de conveniència”.

Més enllà dels amarratges destinats als iots d’elit, Sala-
manca Group també s’encarrega d’organitzar esdeveniments 
relacionats amb la cultura del luxe. Durant els dies del Mobile 
World Congress, OneOcean Port Vell va llogar part de les 
seves instal·lacions a la multinacional Norton, a l’empresa 
American On Line (AOL) i a l’entitat bancària Goldman Sachs, 
que hi van celebrar festes privades. L’any passat, Marina Port 
Vell també va organitzar activitats lligades a les multinacio-
nals del motor arran de la celebració del Gran Premi de Fór-
mula 1 al circuit de Montmeló.

Fa poc més d’un any, d’altra banda, la societat inversora 
de la infraestructura de luxe va inaugurar OneOcean Club, 
un edifici de disseny i aspecte modern ubicat just al costat 
de l’aigua. A l’establiment, hi ha una cocteleria i un restau-
rant d’alta gamma que, teòricament, són d’accés restringit 
a les persones que en són sòcies o que estan allotjades a 
l’espai nàutic. Tanmateix, l’Ajuntament està revisant les 
condicions d’ús de les instal·lacions davant la sospita que 
s’haurien pogut convertir en un espai de “concurrència 
pública” que s’aprofita del fet d’estar establert en una posi-
ció excepcionalment atractiva.

Un agent de la unitat 
de narcòtics interroga 
José Mestre abans de 

ser detingut el 2010 
/ COS NACIONAL DE 

POLICIA

Una barca de pesca 
tradicional amarrada 
al moll del Rellotge 
/ B. G. R.
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Com t'introdueixes en l'economia feminista?
El meu procés de contacte amb els moviments socials 
i el feminisme va ser simultani, als divuit anys. Des de 

La Ciutat Invisible (LCI), vam començar a elaborar discursos 
crítics al voltant de la tesi següent: no podem construir una 
societat sense un model productiu diferent, governat per altres 
normes i lògiques. I perquè aquest paradigma sigui transforma-
dor, s'hi ha d'incorporar la perspectiva de gènere. Amb la Joana 
G. Grezner i la Sílvia Alberich, hem investigat si, en l'àmbit de 
les lògiques d'organització de grups, s'innova en matèria d'equi-
tat, inclusió, etcètera. Vam estirar d'aquest fil per provocar un 
efecte contagi: que l'economia cooperativa es contagiï de femi-
nisme i que el feminisme es contagiï de les lògiques de l'econo-
mia solidària, en el sentit creatiu. Necessitem uns moviments 
socials reivindicatius, però també creatius. Una bona manera 
de reapropiar-nos de més quotes de realitat és desenvolupar 
projectes econòmics transformadors i que ens autoabasteixin 
de llocs de treball i recursos econòmics, per poder experimen-
tar aquesta societat futura governada amb unes lògiques anta-
gòniques a les capitalistes patriarcals, des de l'aquí i l'ara.

Has passat per feines assalariades?
Sí, dissortadament, he passat per l'economia capitalista. Poc, 
perquè, abans de LCI, ja vam tenir un projecte d'autoocu-
pació a l'associació cultural Arran. Però sí, havia fet feines 
molt diverses. La típica trajectòria professional precària de 
la ciutat de Barcelona: cambrera, pizzera... Després, em vaig 
cansar de les feines molt feminitzades i vaig acabar fent de 

pintora de vaixells al port de Barcelona. Vaig tastar moltes 
coses i vaig tenir una experiència laboral molt diversa, però 
sempre amb un pensament constant: en lloc d'estar malvi-
vint i fent feines que no tenen cap mena de sentit, per què no 
intentem desenvolupar un projecte propi, on puguem posar 
la nostra intel·ligència al servei de la transformació social? 
Això és l'origen de LCI.

Has trencat la divisió sexual del treball (DST) amb la teva 
experiència, doncs.
Com a mínim ho he intentat! Evidentment, el desig és acabar 
totalment amb la DST, tot i que hi ha moltíssimes resistències. 
Fa uns quants mil·lennis que vivim sota el patriarcat!

Durant quant de temps vas estar treballant al port de 
Barcelona?
Tres anys. Ficar un peu al sector va ser molt interessant; hi 
veies molt la DST. Les dones que hi treballaven eren dones de 
la neteja i secretàries, mentre que tot el personal de drassanes i 
de dic sec era masculí. En aquest context, vaig tenir la sensació 
de ser una intrusa. En aquella època, van coincidir diverses 
coses. Em vaig emancipar, a través de l'okupació, amb un grup 
de noies en una casa que es deia La Morada, a Sants. Alesho-
res, era bastant anòmala, una casa només de dones. Després, 
vam okupar La Freska, que encara continua. A més, teníem 
un grup feminista dins el CSOA Hamsa. Vam aprendre a tallar 
vidres, a construir parets, a fer instal·lacions elèctriques... 
Volia apoderar-me de totes aquestes esferes de la vida on hi ha 
uns aprenentatges, un traspàs de coneixement de pares a fills, 
que no es fa a les filles. Potser aleshores no era tan conscient 
que estava acabant amb la DST a la meva pròpia vida (riu). 
A través de la convivència alternativa, s'ha fet molt treball a 

Anna Celma
@Acelmamelero

Elba Mansilla, cooperativista:

“Podem ser assemblearis i continuar 
sent verticals i androcèntrics 

en molts aspectes”

Elba Salas Mansilla treballa en l’àmbit 
del cooperativisme per desenvolupar 
propostes d’apoderament i autoorga-
nització laboral alternatives al mercat 
de treball capitalista. Cofundadora de 
La Ciutat Invisible, una icona del barri 
de Sants i de la ciutat de Barcelona, tre-
balla des de la perspectiva de gènere 
per ajudar a impulsar les potencialitats 
de l’economia feminista en les coopera-
tives solidàries als Països Catalans. Els 
darrers anys, ha estat coautora de l’in-
forme Femení plural: dones en l’eco-
nomia cooperativa i de l’estudi, encara 
inèdit, Polítiques municipals, acció co-
munitària i economia de les cures a la 
ciutat de Barcelona. En un context en 
què la taxa d’atur femení s’ha duplicat 
arran de la crisi econòmica, parlem 
amb ella de feminismes, discrimina-
cions i propostes per trencar la divisió 
sexual del treball capitalista



petita escala. Han estat molt útils aquests tallers d'electricitat 
o fontaneria que es feien a les cases okupes! L'autogestió m'ha 
proveït d’aquest saber que ens ha estat manllevat a les dones. 
És una via de feminisme quotidià.

Sembla que la DST es percep com a accidental, quan és 
intrínseca al model capitalista i molt lucrativa, ja que 
es basa en una esfera reproductiva gratuïta, no remu-
nerada, que genera la força de treball que alimentarà 
l'esfera productiva.
És especialment evident i greu la manera com el capitalisme ha 
naturalitzat una desigualtat construïda. La DST és la màxima 
expressió de la colonització: converteixes una diferència biolò-
gica en una desigualtat i la normalitzes fins que ningú no la posa 
en qüestió. Cal fer molta feina. Les aportacions de Judith Butler 
i de la teoria queer han estat determinants per desconstruir el 
binarisme. Toca desmuntar la quotidianitat: primer, hem d'ata-
car l'ordre d'allò simbòlic i, després, desenvolupar mesures per 
transformar les nostres pràctiques. Crec que els feminismes, 
de la igualtat o de la diferència, no han sabut posicionar-se 
prou bé en relació amb aquest tema. Un model no qüestiona la 
figura del breadwinner, l'altre no posa en dubte la DST. Quina 
proposta podem fer que resolgui aquest conflicte amb justícia? 
A banda de les solucions individuals que trobem les dones a 
les nostres situacions particulars, hem d'abordar aquestes con-
tradiccions des de les institucions i des de la comunitat. Aquí, 
l'economia solidària hi té molt a dir.

No anem a l'arrel del problema, sinó que hi posem pe-
daços per mitigar-lo?
Exacte. Si nosaltres ens incorporem al mercat de treball i trans-
ferim les nostres tasques i responsabilitats de cura a altres per-

sones, en quines condicions ho fem? Si ho transferim a una 
dona migrada, amb treball irregular, hi ha un abús de poder i 
l'estem desposseint de drets laborals i d'usos de temps. No hi ha 
una solució integral i global en clau de justícia de gènere. Mol-
tes vegades, les dones que estan en una situació de més poder 
acaben exercint aquest privilegi.

Es generen jerarquies invisibilitzades?
La Cristina Carrasco parla de les "cadenes globals de cures". 
S'ha estudiat molt el capitalisme en l'economia global finan-
ceritzada, però s'ha donat el mateix procés en l'àmbit de les 
cadenes de cures. Dones d'aquí transfereixen les seves cures a 
dones migrades, amb circuits de recursos econòmics i humans 
en moviment. Ara, es comença a estudiar el seu impacte. Les 
dones migrants també transfereixen les seves obligacions de 
cures a altres dones de la seva xarxa familiar. Tot això deixa una 
sèrie de buits en l'àmbit afectiu, fet que té unes conseqüències 
que haurem de dimensionar amb el pas del temps. Els homes 
han estat els grans absents de les criances, en general, però el 
fenomen de les mares absents és més nou perquè fan de brea-
dwinners en altres latituds. A més, tots els processos de reagru-
pament familiar estan pensats des de l'experiència masculina 
i no tenen en compte l'experiència de les dones migrades: no 
se les entén com a agents de reagrupació. Tot plegat és molt 
pervers. La dimensió dels afectes, dels buits, dels dolors... no 
queda recollida enlloc. Són drames humans individuals, sense 
una narrativa conjunta, que haurem d'escriure.  El col·lectiu 
Mujeres Pa'lante pot explicar-ne moltes coses: han fet molta 
feina d'apoderament i de sanament col·lectiu.

La DST també es manifesta en les pressions envers les 
dones perquè demostrin que estan capacitades per 

Amb la divisió sexual del treball, 
el capitalisme converteix una 
diferència biològica en una 
desigualtat i la normalitza fins que 
ningú no la posa en qüestió

Si les dones ens incorporem al 
mercat laboral i transferim les 
nostres tasques i responsabilitats 
de cura a una dona migrada, es 
produeix un abús de poder

“

”

FOTOGRAFIES DE L’ENTREVISTA:
MAYU RUIZ
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exercir les professions i les responsabilitats. T'ho has 
trobat mai? Per exemple, al port de Barcelona...
Potser no, era una feina precària i poc qualificada. Però, des 
de l'experiència com a feminista, sí que he tingut aquesta sen-
sació. Per exemple, a la Comissió de Gènere de la Xarxa d'Eco-
nomia Solidària, on tractem l'economia feminista. Sovint, ens 
sentim més qüestionades, interrogades o interrompudes que 
qualsevol altra comissió. És una sensació a llarg termini des 
del feminisme: quan fas incidència als espais mixtos, sempre 
trobes resistències. Sortosament, el feminisme és molt tenaç. 
Lluny d'idealitzacions, crec que vivim un moment de bona 
salut. Els darrers dos anys, hem viscut diverses demostracions 
de força unitàries que són referencials. Altres espais de conflu-
ència n'haurien d'aprendre, perquè les feministes combinem 
la incidència a la institució amb la incidència al carrer i a l'aca-
dèmia, a més de fer comunicació contínua. Som molt presents 
a moltes esferes i sense tan afany de protagonisme. No se'ns té 
més en compte com a referents per pur masclisme i misogínia. 
Estem donant una lliçó de diversitat, d'autonomia, d'aportar a 
la institució sense ser institució...

Creus que hi ha equitat de gènere al cooperativisme català?
Hi ha molta potencialitat, les condicions hi són. El 60% de les 
cooperatives catalanes tenen  entre tres i sis treballadores. 
Això permet el diàleg, la negociació, la igualtat de salaris... És 
un terreny fèrtil per cultivar la coresponsabilitat. Dissortada-
ment, l'economia solidària és present als sectors de l'economia 
productiva menys estratègics pel capitalisme, feines amb poc 
valor afegit i d'àmbits més típicament feminitzats, com el dels 
serveis a les persones. A banda d'això, es repliquen tendències 
de segregació vertical als espais de decisió. Si no es fa un eix 
estratègic de la lluita contra la desigualtat, aquesta potència no 
explotarà per poder garantir l'equitat de gènere a les coopera-
tives. Una empresa convencional, si assoleix una certa grandà-

ria, ha de fer plans d'igualtat per normativa; les cooperatives, 
no. Algunes decideixen incorporar-ho, però les experiències 
petites no poden pagar segons quines capacitacions de cores-
ponsabilitat i no tindran accés a recursos públics. De la mateixa 
manera que es valora la proximitat i la manca d'afany de lucre, 
els criteris de gènere haurien de ser generadors de qualitat i de 
valor afegit dins l'economia cooperativa i solidària.

Què implica establir valors de coresponsabilitat en una 
cooperativa?
Hi ha un tema que s'està començant a treballar a l'economia 
solidària i als moviments socials: quines dinàmiques organit-
zatives, de poder, es donen dins els grups. Nosaltres parlem 
de sostenibilitat col·lectiva. Quan has d'elaborar un pla d'em-
presa, tens en compte criteris per garantir la viabilitat econò-
mica, però gairebé mai no es valora la sostenibilitat humana. Es 
comença a abordar com configurar-los sense ignorar les neces-
sitats de salut i mobilitat de les persones, l'estrès...

Com expliquen les membres del Col·lectiu Punt 6, passa 
quelcom semblant a l'urbanisme androcèntric, que pren 
com a model un home tipus masculí que només té neces-
sitats de desplaçament productives.
Exactament. Aquest subjecte inexistent és el protagonista de 
tota de la societat, construïda a partir d'aquest miratge! L'és-
ser neutre és un home, blanc, adult, sa, sense dependències, 
emancipat a través del mercat, que no cuida a ningú, sense pro-
blemes de mobilitat, que mai no ha estat petit, que mai no es 
farà vell... És el patró de construcció social, de com es concep 
l'economia i, malauradament, també l'economia solidària! No 
podem tenir les mateixes configuracions que té una empresa 
mercantil. Hem de flexibilitzar horaris, facilitar instruments de 
teletreball per superar el presencialisme... La possibilitat de 
dialogar sobre les necessitats i els usos del temps, per exemple, 
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Des del feminisme, tens la sensació 
que sempre trobes resistències quan 
fas incidència als espais mixtos. Però 

som tenaces i crec que vivim un 
moment de bona salut

De la mateixa manera que es valora 
la proximitat i la manca d’afany 

de lucre, els criteris de gènere 
haurien de generar valor afegit dins 

l’economia cooperativa i solidària

“

”
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és un plus. A més, coresponsabilitzes els homes en les tasques 
de cura i facilites la presència de les dones a sectors de l'activi-
tat on normalment no hi són. En aquest sentit, els moviments 
socials hauríem de fer autocrítica. Fins a quin punt són soste-
nibles els nostres projectes a nivell humà? Com practiquem el 
presencialisme per defecte? Podem ser assemblearis, però, si 
no reconeixem la diversitat d'experiències i les desigualtats 
de participació, continuarem sent verticals i androcèntrics en 
molts aspectes. Si no desenvolupem instruments de lideratge 
col·lectius ni fem rotacions de les tasques generadores d’esta-
tus, tampoc distribuirem el poder. Si no implementem mesures 
transformadores per configurar grups no patriarcals, estarem 
reproduint les mateixes lògiques, per molt transformadors que 
siguin els nostres objectius.

A la DIRECTA, ens fem cooperativa. Què hauríem de fer, ara 
que reiniciem moltes dinàmiques, per tenir en compte 
l'equitat de gènere i fer bé els deures?
Em consta que ja esteu fent coses. Vau fer una dinàmica emocio-
nal per fer aflorar la part motivacional: com esteu, què us engresca 
i què trobeu a faltar al projecte... Aquest és el camí. Després, hau-
ríeu d'intentar fer un diagnòstic intern de gènere perquè, en la 
dinàmica quotidiana del projecte, no hi ha gaires dones. Hauríeu 
d'esbrinar quines dinàmiques internes no conviden les dones a 
quedar-se. Cal fer anàlisi i observació de gènere de les dinàmiques 
que es donen dins els grups mixtos. En general, els homes acos-
tumen a tenir un 85% de la paraula. Quan una dona parla, usual-
ment, se la interromp i se la posa en qüestió. Si sents que estàs en 
un espai de seguretat i confiança, et defenses, però si és un espai 
on estàs fent presa de contacte, no hi tornes. Si tens molta partici-
pació als espais de treball, de generació de producte, però després 
no tens aquesta mateixa participació als espais de reunió, t'has de 
preguntar per què passa. Teniu una oportunitat molt bona per 
trobar un moment zero i dignificar el col·lectiu en aquest àmbit.
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La cooperativa La Ciutat Invisible ha rebut el Pre-
miBCN en reconeixement per la vostra tasca de 
conciliació del temps.

És la quarta vegada que apliquem una baixa de paternitat 
ampliada, de quinze dies a dos mesos. I no la fem de quatre 
mesos perquè no la podem pagar, tant de bo poguéssim esti-
rar-la una mica més! El nostre horitzó desitjable seria el permís 
de paternitat igualitari i intransferible, però penso que passa-
ran mil anys i aquesta mesura no s’haurà implementat. Les 
transformacions quotidianes, sovint, esdevenen precedents 
importants perquè altra gent es faci seva la idea i la repliqui. És 
un premi sense dotació econòmica, però, com a mínim, hi ha 
un reconeixement. I aquest és el pas previ de la valorització.

Una altra de les fórmules amb les quals intenteu trencar 
aquests motlles és a través de la cura emocional: pregun-
tar-vos com esteu abans d’una assemblea.
Ho intentem fer a les assemblees generals. Hem de millorar 
molt, però valorem l’esfera humana. Potser hem tingut els 
resultats econòmics més bons de la història de la cooperativa, 
però hem passat l’any estressades i trastocades. Si només et 
quedes amb les xifres, manca la dimensió emocional i d’ex-
periència. Ens semblava molt important incorporar-ho al relat 
de la nostra cooperativa, sobretot tenint en compte que som 
un grup molt masculí. A les assemblees ordinàries, inten-
tem explicar com estem abans de començar. El fet de poder 
compartir-ho allibera. També ajuda molt saber d’on parteix 
cadascú per, després, poder interpretar les aportacions. És 
un termòmetre emocional del col·lectiu. Hem vist que altres 
col·lectius ho fan, sobretot els que tenen més consciència femi-
nista. És molt revelador, això. Nosaltres ens reivindiquem com 
a éssers sentipensants: el pensament no està exempt d’emoció 
i l’emoció no està exempta de pensament.

L’economia feminista podria menar a noves maneres de 
relacionar-nos? No només pel que fa a la coresponsabi-
litat en l’esfera de les tasques de cura compartides, sinó 
també en les relacions afectives personals.
Sí. A més, en l’esfera del treball domèstic, reproductiu i de 
cures, la ideologia predominant és precisament la de l’amor 
romàntic i l’amor maternal. La solidaritat, l’amor i els afec-
tes tenen molt en comú: des de l’economia solidària, hem de 
desenvolupar alternatives proveïdores de les tasques de cura 
per desnaturalitzar l’essencialisme de gènere. Hem d’aprendre 
dels grups de consum, és un patró que cal replicar per dur les 
responsabilitats a l’esfera d’allò col·lectiu. Aquest binarisme 
col·loca les dones en un lloc molt desigual; som programades 
per satisfer les necessitats dels altres abans que les nostres, fet 
que implica uns costos de pobresa, de temps i de salut. Com si 
fóssim un recurs natural més, se’ns extreu la plusvàlua del tre-
ball de cures i se’ns diu que ho hem de fer per amor. La família 
està molt idealitzada, però és una màquina de disciplinar cos-
sos, construir ideologia i robar treball a les dones. La violència 
de gènere n’és el cas més extrem, però el vampirisme cap a les 
dones en els usos del temps és brutal.

Conciliació 
del temps i cura 
emocional

Els moviments socials hauríem de 
fer autocrítica. Fins a quin punt són 
sostenibles els nostres projectes a 
nivell humà? Com practiquem el 
presencialisme per defecte? 

Si no implementem mesures 
transformadores per configurar 
grups no patriarcals, reproduirem 
les mateixes lògiques encara que els 
nostres objectius siguin de canvi
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Joan Ballart
@JoanBallart23

Coordinat per la cooperativa La Ciutat Invisible, l’in-
forme Economia Social i Solidària a Barcelona ha estat 
elaborat a petició de la Comissió d’Economia Social 

i Cooperativa de l’Ajuntament de Barcelona. L’han redactat 
Anna Fernández, responsable de la comissió de xarxes terri-
torials de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), i el sociòleg i 
cooperativista Ivan Miró. L’objectiu és oferir, a través d’aquest 
document, una visió global d’un àmbit del qual, fins ara, tan 
sols s’havien fet anàlisis parcials.

Antecedents del present
L’informe fa una classificació teòrica que distingeix dos grans 
grups: les iniciatives socioeconòmiques tradicionals i les que van 
aparèixer durant els anys seixanta i van desbordar els marges 
tradicionals de l’economia social. La situació d’ambdues realitats 
té punts en comú, però també difereix en alguns aspectes.

La història de l’economia social s’estén des del segle XIX 
fins als nostres dies. La van iniciar alguns economistes, a 
nivell teòric, i la classe treballadora de l’època, a nivell  pràc-
tic. L’objectiu era poder satisfer tot un seguit de necessitats 

Cap a la ciutat 
cooperativa

L’informe ‘Economia Social i Solidària a Barcelona’ fa una fotografia 
de l’estat dels models ecònomics alternatius a la capital catalana

humanes a partir de la cooperació i l’ajuda mútua, sota els 
principis de la independència respecte als poders públics 
o la prevalença de les persones i dels objectius socials per 
sobre del capital. Tot plegat, mitjançant la solidaritat i la res-
ponsabilitat, amb una estreta relació amb el territori i tenint 
sempre en compte els interessos de les persones que n’eren 
membres, les usuàries i l’interès general.

Aquestes noves formes de fer economia, però, van conviure 
durant anys amb el creixement desmesurat i la sofisticació 
del capitalisme. Aquest fet va provocar que l’economia social 
patís un procés d’isomorfisme institucional, d’assimilació amb 
projectes públics o de confusió dels límits entre uns i altres. A 
més, el debilitament del moviment obrer i la creació de l’estat 
del benestar també van abocar a la pèrdua de la força transfor-
madora d’aquestes iniciatives. Durant la dècada dels seixanta, 
van començar a aparèixer altres sensibilitats que afirmaven que 
la realitat econòmica no es podia separar de la transformació 
social. Amb aquestes noves iniciatives, les formes jurídiques i 
els tecnicismes perdien importància davant la democràcia eco-
nòmica, l’autogestió i la subordinació de l’economia a lluites 
com la feminista, l’ecologisme o a la reivindicació d’unes con-
dicions de vida i de treball justes.

A la pràctica, però, en una ciutat com Barcelona, els límits 
entre l’economia social i l’economia solidària queden desdibui-
xats. És una realitat que es transforma i creix constantment, 
en què una amalgama d’iniciatives formalitzades i no forma-
litzades pertanyents a un gran nombre de sectors i fases del 
procés productiu, amb múltiples maneres d’entendre i posar 
en pràctica la cooperació, amb volums econòmics molt variats 
i diferents ideologies i horitzons, conviuen i desenvolupen la 
seva activitat. Malgrat la fragmentació que comporta tot això, 
Miró explica que “a partir de la crisi econòmica i dels movi-
ments socials que han emergit arran de la crisi, s’està caminant 
cap a un paradigma de l’economia social i solidària”.

Les dades
Per delimitar un perímetre d’estudi, les redactores de l’informe 
han utilitzat dos barems. Per una banda, la legislació actual que 
estipula tot allò que és economia social oficialment; per l’altra, 
els principis de l’economia feminista, que defensen la satisfac-
ció de necessitats de manera col·lectiva, fraternal, emancipa-
dora i equitativa. Així doncs, en aquest estudi, hi podem trobar 
grans empreses del món cooperatiu, però també horts urbans. 
S’han comptabilitzat 4.718 iniciatives, relacionades amb àmbits 

S’han comptabilitzat 4.718 iniciatives, 
relacionades amb àmbits d’actuació 

que van des de la producció fins a 
l’estalvi, passant per la distribució, el 

consum o les cures

Entre els projectes, 2.400 pertanyen al 
tercer sector social, 1.197 són societats 

laborals i 861 són cooperatives. 
També hi ha prop de 260 iniciatives 

d’economia comunitària

El model assembleari 
i el debat col·lectiu 
són metodologies 

recurrents en l’àmbit 
de l’economia social 

La Fira d’Economia 
Solidària s’ha convertit 
en una cita referencial 

/ GORKA LEIZA
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d’actuació que van des de la producció fins a l’estalvi, passant 
per la gestió, la previsió, la distribució, el consum o les cures.

D’altra banda, existeix una gran varietat de formes a tra-
vés de les quals aquests projectes canalitzen la seva activitat: 
2.400 són entitats pertanyents al tercer sector social, 1.197 són 
societats laborals i 861 són cooperatives. També hi trobem vint 
empreses d’inserció i centres especials de treball, setze mutu-
alitats de previsió social, set entitats de finances ètiques i prop 
de 260 iniciatives d’economia comunitària. Aquestes últimes 
inclouen els grups de consum agroecològic, els mercats d’in-
tercanvi, els bancs de temps, la gestió ciutadana i comunitària 
d’equipaments públics i els horts urbans i comunitaris.

Els barris on trobem més activitat socioeconòmica són els 
de l’Eixample, Sant Martí, Gràcia, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. 
Tots ells acumulen 3.008 iniciatives d’economia social i solidà-
ria, que suposen un 64% del total de la ciutat. Els segueixen els 
barris de Sarrià-Sant Gervasi (389), Horta-Guinardó (393), les 
Corts (340), Sant Andreu (290) i, finalment, Nou Barris (289). Els 
bagatges ideològics de cada iniciativa i les seves formes organit-
zatives o jurídiques evidencien que la realitat és molt heterogè-
nia i té un impacte dispers en el territori. Amb tot, centenars de 
milers de barcelonines ja s’hi relacionen quotidianament com a 
treballadores, consumidores, estalviadores o usuàries.

Reptes i necessitats
Tot i l’heterogeneïtat de l’economia social i solidària barcelo-
nina, l’informe defineix un seguit de necessitats i reptes que 
hauran d’encarar globalment els sectors que desenvolupen la 
seva activitat dins aquest marc a la ciutat.

En primer lloc, el document assenyala la necessitat que es 
fomenti la creació d’ens, xarxes o espais que facilitin la tro-

bada i l’articulació de les iniciatives d’un mateix sector entre 
elles i amb la resta de propostes pertanyents a l’economia 
social i solidària. Això hauria d’anar acompanyat, en el cas 
de les economies de caire comunitari, del reconeixement i la 
valoració d’aquestes activitats.

Un altre punt important és el de la intercooperació i la 
posada en comú d’experiències entre les dues realitats del 
cooperativisme tradicional i els nous formats de l’economia 
social i solidària. Segons les autores de l’informe, aquest trans-
vasament d’idees i experiències hauria de ser una de les bases 
d’aquest nou model econòmic.

Pel que fa a la relació amb les administracions públiques, 
moltes organitzacions de l’àmbit socioeconòmic i solidari 
creuen que cal una participació directa en el disseny de les 
polítiques públiques. Una de les vies per explotar poden 
ser els models de contractació pública-cooperativa-comu-
nitària. En aquesta línia, el gener passat, l’Ajuntament de 
Barcelona va presentar el Pla de Xoc d’Economia Coopera-
tiva, Social i Solidària, que disposa d’un pressupost total de 
600.000 euros.

El present i el futur de l’economia social i solidària, en el 
seu vessant més local i comunitari, passa pels barris. A l’in-
forme, se’ls entén com l’ecosistema ideal pel desenvolupa-
ment i la confluència d’iniciatives articulades a partir de grans 
nodes cooperatius com són Can Batlló, al barri de Sants, o la 
Base, al Poble-sec. En paraules d’Ivan Miró, “el repte més gran 
que s’ha d’encarar és el de configurar una hibridació entre 
l’economia social i solidària i l’articulació territorial i el desen-
volupament dels barris”. En definitiva, que es tingui present 
aquest sector com a eina per la transformació socioeconòmica 
d’una ciutat que esdevingui cooperativa.

Més reptes 
de futur
L’informe Economia Social i Soli-
dària a Barcelona proposa grans lí-
nies estratègiques d’actuació, com 
el reforç de les xarxes de col·labora-
ció entre entitats, la intercooperació 
o el suport de les administracions 
públiques. També assenyala, però, 
altres necessitats com l’ús d’eines 
que facilitin la gestió col·lectiva de 
les iniciatives, la reivindicació d’es-
pais o la divulgació de la història de 
l’economia social i solidària. Una al-
tra proposta és impulsar la formació 
sobre metodologies i cultures orga-
nitzatives d’aquest model econò-
mic. O la creació d’un organisme 
municipal de registre que faciliti 
l’obtenció de dades relatives a l’eco-
nomia social i solidària.

 / GERARD 
CASADEVALL



Dones i ciència, 
equació impossible?
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“La dona no ha aportat res al desenvolupament de la 
ciència i resulta inútil esperar cap cosa d’ella en l’es-
devenidor”. Aquesta citació està extreta del llibre 

De la imbecil·litat fisiològica de la dona, publicat l’any 1900 
pel metge Paul Julius Möbius. El seu autor defensava la inferio-
ritat mental de les dones basant-se en estudis relacionats amb 
el pes i les característiques del cervell. Les teories de Möbius 
van ser defensades per alguns científics i refutades per altres. 
Ha passat més d’un segle i poques persones s’atrevirien a conti-
nuar argumentant en aquests termes. Tot i això, cal recordar les 
polèmiques declaracions fetes pel president de la Universitat de 
Harvard, Larry Summers, el gener de 2005, en què justificava la 
falta de dones en llocs científics de primer nivell per diferències 
biològiques amb els homes, no per problemes de discriminació.

Avenços lents
Per descomptat, la presència de dones matriculades a carreres 
científiques ha augmentat, tot i que en menor mesura a les engi-
nyeries i les tecnologies. Però també és cert que, tenint en compte 
el percentatge de dones que, des de fa anys, han anat superant les 
diferents fases universitàries –graus, doctorats i postdoctorats–, els 
seu nombre hauria d’haver augmentat als llocs d’alt nivell.

Fa anys que sentim dir que ja arribarà el moment, que 
encara és aviat i que cal donar temps al temps. Però el temps 
passa i les dones accedeixen als llocs de responsabilitat amb 
excessiva lentitud. De fet, hi ha models matemàtics, com els 
que han treballat Eva Ferreira i M. Pau Espinosa a la seva 
investigació recent sobre sostres de vidre, que expliquen que 
aquesta evolució lenta de les dones en l’àmbit professional es 

Marta Macho-Stadler 
Doctora en matemàtiques, professora de la UPV/EHU 
i editora del blog Mujeres con ciencia.
@martamachos

deu al biaix i a la implacable inèrcia que actuen en contra seva. 
L’estudi d’aquestes autores es pot aplicar a altres situacions 
de desigualtat i sembla indicar que el pas del temps per si sol 
no resol situacions discriminatòries. Les polítiques d’igualtat, 
doncs, són necessàries perquè el pas dels anys no frustri les 
expectatives laborals de tantes dones.

D’altra banda, les dones som jutjades amb més duresa en 
qualsevol activitat per persones de qualsevol sexe. Un altre 
estudi recent, Student évaluations of Teaching (Mostly) Do Not 
Measure Teaching Effectiveness (Les avaluacions de l’ensenya-
ment per part dels estudiants –majoritàriament– no mesuren 
l’efectivitat de l’ensenyament), mostra que l’alumnat valora 
més durament les professores que els professors. Les perso-
nes que avaluen possibles candidats per a llocs d’investigació 
també ho fan. Podem recordar, per exemple, el famós cas de 
Jennifer i John, en què 127 professores i professors de sis uni-
versitats públiques i privades dels EUA havien de jutjar la can-
didatura d’una persona acabada de graduar per a una plaça de 
cap de laboratori. Amb els mateixos currículums –les mateixes 
cartes de recomanació, notes mitjanes, activitats extracurri-
culars i experiència prèvia– presentats sota dos noms inven-
tats, sistemàticament, les qualificacions atorgades a John eren 
més grans que les de Jennifer.

La situació no sempre és justa, tampoc, a l’hora de publi-
car: l’abril de 2015, la genetista Fiona Ingleby (University of 
Sussex) va denunciar, a través d’una xarxa social, un problema 
de discriminació que havia patit en el suposadament equànime 
sistema d’avaluació per parells (sistema pel qual les revistes 
científiques fan que diferents especialistes avaluïn els articles 
que s’envien per publicar). Juntament amb la biòloga Megan 
Head (Australian National University), Ingleby havia enviat 
a publicar un estudi centrat en les diferències entre homes i 
dones en el moment de passar de la tesi al postdoctorat, una 
etapa que marca la veritable entrada al món de la investigació. 
L’avaluador triat pels editors recomanava que no es publiqués 

La presència de dones matriculades 
a carreres científiques ha augmentat, 

però el temps passa i les dones 
accedeixen als llocs de responsabilitat 

amb excessiva lentitud

El pas del temps per si sol no resol 
situacions discriminatòries. Les 
polítiques d’igualtat, doncs, són 

necessàries perquè el pas dels anys 
no frustri tantes expectatives laborals

Les dones són una selecta minoria en l’àmbit científic per raons alienes a les seves capacitats intel·lec-
tuals. L’autora fa un repàs de l’estat de la qüestió i assenyala la persistència d’estereotips i dinàmiques 
d’autoexclusió en les branques de coneixement amb més prestigi i influència social



el treball, argumentant –entre altres crítiques i comentaris fora 
de lloc– que “seria beneficiós trobar un o dos biòlegs homes 
amb qui treballar (o, almenys, aconseguir que revisin la feina 
o, millor encara, que siguin actius cosignants) per evitar que 
el manuscrit s’allunyi massa de les dades i les evidències empí-
riques i giri cap a hipòtesis ideològicament esbiaixades”. La 
revista científica va presentar les seves excuses i va enviar 
l’article a un altre especialista perquè el revisés. Aquest últim 
exemple connecta amb l’anomenat efecte Matilda, que la his-
toriadora de la ciència Margaret W. Rossiter va definir com 
“l’oblit conscient i sistemàtic que havien patit les aportacions 
de les dones científiques i investigadores”.

Estereotips que desencoratgen
Probablement, es pot pensar que els exemples esmentats són 
casos aïllats i que, en realitat, és possible que les dones no s’in-
teressin massa per la ciència. És el que semblava suggerir la VII 
Enquesta sobre la percepció social de la ciència elaborada per 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología el 2014. 
Com a resposta a la pregunta: “Diàriament, rebem informa-
cions i notícies sobre temes molt diversos. Digui’m, per favor, 
tres temes pels quals se sent especialment interessat/a”, es veia 
l’enorme diferència de l’interès espontani per la ciència i la tec-
nologia entre homes (20,4%) i dones (9,9%). No obstant això, 
davant la qüestió: “Ara, m’agradaria saber si vostè està molt poc, 
poc, una mica, força o molt interessat/da en els següents temes”, 
la diferència era molt menor: el 44,8% dels homes està molt o 
força interessat en ciència, davant del 35,7% de les dones. Com 
es pot interpretar aquest resultat? Potser la manera d’enquestar 
hi influeix: a la primera pregunta, ciència i tecnologia competien 
amb treball i ocupació, medicina i salut, educació... i només es 
podien triar tres dels temes proposats. A més, no és el mateix 
triar entre diverses opcions que puntuar un llistat de temes.

Hi ha molts estereotips que desanimen les nenes i les ado-
lescents a l’hora de triar els estudis. Suggerir que el talent 

/ ANDULUPLANDU

necessari per dedicar-se a la ciència és masculí pot dur a rendir 
pitjor en un examen o, fins i tot, a deixar de banda un deter-
minat tipus d’estudis superiors. En una taula rodona orga-
nitzada per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avan-
çats (ICREA), l’acadèmica Verónica Benet explicava aquesta 
situació amb una frase molt il·lustrativa: “És més important 
creure’s que s’és brillant que no pas ser brillant”. És evident 
que el talent o la genialitat van associades a rols masculins. La 
psicòloga ho aclaria al·ludint a la saga de Harry Potter, en què 
el protagonista és un mag extraordinari, té un talent únic, un 
do, una capacitat natural. No obstant això, la seva companya 
Hermione –que ajuda Harry amb la seva màgia– té aptituds 
llaurades a força de molt estudi i esforç.

L’11 de febrer passat, es va celebrar per primera vegada el 
Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir l’accés i la participació plena i equitativa 
de les dones i les nenes en l’àmbit de la ciència i assolir la 
igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i les nenes. És 
una bona notícia perquè reconeix que hi ha un problema en 
l’àmbit de la ciència i la tecnologia i proposa una sèrie d’acci-
ons per animar les nenes, les joves i les dones a seguir carreres 
d’aquestes àrees. Però, al mateix temps, és una mala notícia 
perquè prova que encara estem lluny d’aconseguir la igualtat. 
Tot i així, ser conscient que el problema subsisteix és essen-
cial: en cas contrari, ens deixaríem endur per la inèrcia a la 
qual al·ludia l’estudi de Ferreira i Espinosa.

Al meu entendre, el camí passa necessàriament per l’edu-
cació des d’edats primerenques. Una educació en igualtat que 
valori les nenes i els nens de la mateixa manera, que eviti els 
estereotips, que mostri models femenins dins la ciència –pio-
neres o científiques actuals–,  dones properes que mostrin el 
seu treball i la importància de la ciència en l’avanç de la soci-
etat. La ciència hi perd molt excloent les dones. Perd talents, 
perd idees, perd punts de vista. Les dones no ho mereixen i la 
societat tampoc: les necessita.
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Polèmiques recents connecten amb 
l’anomenat ‘efecte Matilda’, definit 
com l’oblit sistemàtic que havien 
patit les aportacions de les dones 
científiques i investigadores

El talent o la genialitat van associades 
a rols masculins. Harry Potter té 
un do, una capacitat natural; la seva 
companya Hermione té aptituds 
llaurades a força d’estudi i esforç
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El Deutsche Bank pateix una crisi 
greu, acusacions de negocis 
il·legals i irregularitats financeres
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Augmenta el nombre de suïcidis a 
Tunísia, país on s’han convertit en 
una eina de protesta social

Les illes de Hawaii són considerades mundialment com 
un paradís. L’arxipèlag està format per vuit illes que es 
troben al bell mig de l’oceà Pacífic. El nom conjunt prové 

de l’illa més grossa, Hawaii;  la capital, Honolulu, és a l’illa 
d’Oahu. Hawaii és reconegut per les platges de sorra blanca, 
les jungles i els volcans, el surf i els resorts de luxe.

Tanmateix, és un paradís amb una cara molt fosca i poc 
coneguda. L’ocupació i annexió per part dels EUA el 1893 
i els interessos de les grans corporacions han tingut unes 
conseqüències nefastes per a les vides de la població nativa 
i per al medi ambient.

Durant el mes de febrer passat, a l’illa d’Oahu, es va celebrar 
una convenció constitucional dels pobles natius hawaians que 
ha tornat a posar sobre la taula el dret a l’autodeterminació de 

Dani Farrús
@danirauxa
Honolulu

les illes. Es vol donar una empenta a la unitat de les poblacions 
indígenes de l’arxipèlag i a la lluita per la independència.

Una ocupació il·legal
D’ençà que van ser descobertes pels europeus l’any 1778, les 
illes hawaianes han estat molt cobejades. El seu clima és per-
fecte per l’agricultura o l’oci. I la seva ubicació, a mig camí 
entre Àsia i Amèrica, és molt estratègica militarment i conve-
nient pel transport de mercaderies.

El gener de l’any 1893, el Regne de Hawaii era una monar-
quia constitucional amb tractats internacionals amb tots els 
grans estats de l’època. El monarca va ser enderrocat per un 
grup de terratinents i empresaris d’origen estatunidenc, amb 
el suport de la diplomàcia i l’exèrcit d’aquell país. Tot i que el 
president dels EUA en aquell moment, Grover Cleveland, va 
declarar que l’enderrocament violava la sobirania hawaiana i 
la legislació internacional, els canvis al govern dels EUA i els 
poderosos interessos econòmics van permetre que l’ocupació 
continués i s’institucionalitzés.

Les dues cares del paradís
Els grans terratinents nord-americans van dedicar la major part 
de les terres fèrtils a uns pocs productes per a l’exportació, com 
la canya de sucre o les pinyes. Com a conseqüència de la poca 
varietat de cultius, les illes han d’importar més del 90% dels 
aliments que s’hi consumeixen, fet que crea una dependència 
total dels Estats Units i fa que els preus locals siguin molt ele-
vats. L’Estat de Hawaii té el cost de vida més alt dels EUA.

Per altra banda, l’exèrcit estatunidenc hi té una forta 
presència. De fet, és la segona font d’ingressos de Hawaii, 
després del turisme. Posseeix centenars de milers d’acres de 
terra –una quarta part de l’illa d’Oahu pertany a l’exèrcit–, 
on hi ha bases de totes les branques de l’exèrcit, flotes de 
submarins, zones extenses de prova d’armament i emma-
gatzematge d’armes nuclears. Per aquest motiu, les illes van 
ser l’objectiu de les forces japoneses en els famosos atacs de 
Pearl Harbor, a Oahu. Recentment, el màxim mandatari de 
Corea del Nord, Kim Jong-un, les ha assenyalades com un 
dels seus objectius militars prioritaris.

A la vegada, el gran negoci del turisme mou bilions de 
dòlars anuals, però deixa beneficis escassos entre la població 
autòctona. La major part dels diners van a parar a cadenes 
hoteleres i de restaurants o a grans empreses dels sectors 
dels serveis i immobiliari. La població nativa hawaiana només 
n’obté, normalment, feines amb condicions i sous molt preca-
ris. Durant els anys 70 i 80, època del gran boom del turisme 
a les illes, l’increment mitjà dels ingressos de les persones 
hawaianes va ser només de l’1%.

Finalment, el sector immobiliari i especulatiu continua 
construint i projectant resorts immensos i luxosos i complexos 

L’ocupació i annexió per part dels 
EUA el 1893 i els interessos de les 

grans corporacions han tingut unes 
conseqüències nefastes per a la 

població nativa i el medi ambient

Gestos de record del 
passat precolonial 
i de defensa d’una 
sobirania futura 
/ DANI FARRÚS

Temps de canvis al 
paradís segrestat
Els pobles aborígens hawaians fan un pas important cap a l’autodeterminació 
amb la celebració d’una discutida convenció constitucional
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d’oci a costa de destruir el medi ambient i exhaurir els recur-
sos. Mentrestant, diverses generacions de població hawaiana 
duen dècades apuntades a unes llistes d’espera que els atorga-
rien unes terres que els pertanyen. Al paradís hawaià, moltes 
ciutadanes viuen de la beneficència i milers de sense sostre 
deambulen al voltant de cases de milions de dòlars. Al paradís 
hawaià, la població indígena emigra mentre la gent rica, els 
militars i les grans corporacions –com Montsanto i els seus 
experiments transgènics– hi immigren.

Disculpes de Clinton
L’any 1993, quan es complien cent anys de l’enderrocament del 
Regne de Hawaii, el Congrés dels Estats Units va reconèixer, a 
través de la Resolució de Disculpa firmada per l’aleshores presi-
dent Bill Clinton, que el cop d’estat es va dur a terme amb la 
participació activa d’agents i ciutadans dels Estats Units. Reco-
neixia, també, que el poble natiu hawaià mai no havia renunciat 
a la seva sobirania com a poble ni a les seves terres.

Es tractava d’un gest molt important; el govern dels Estats 
Units admetia la culpa, demanava disculpes i iniciava un procés 
de reconciliació. Però no s’ha anat més enllà. Han passat els anys 
i, ara per ara, aquell penediment no ha portat cap millora en la 
vida de la població hawaiana ni cap canvi del seu estatus polític.

Procés cap a l’autogovern
Després d’alguns moviments molt descafeïnats i rebutjats per 
les hawaianes, el mes de febrer passat, es va celebrar una con-
venció constitucional, en què van participar de més de 150 
persones natives hawaianes. L’organitzava l’associació Na‘i 
Aupuni, que treballa per l’autodeterminació de l’arxipèlag.

Segons l’organització, la trobada respon a la possibilitat, 
oberta amb la resolució de Clinton, d’un reconeixement fede-
ral de la població nativa hawaiana per part del govern dels 
EUA, fet que la dotaria d’un organisme d’autogovern i de més 
terres i drets. Un estatus semblant al que tenen moltes tribus 
de natives americanes. Tanmateix, es va evidenciar que una 

majoria de les persones participants a la trobada volia recla-
mar la independència de les illes.

La convenció va acabar amb la redacció d’una proposta de 
constitució del poble natiu hawaià, que va ser aprovada per 
88 delegades –30 hi van votar en contra i una es va abstenir. 
Ara, hauria de ser ratificada en referèndum per la població 
hawaiana perquè esdevingués el punt de partida de la forma-
ció d’un govern i un parlament natiu per avançar cap a l’au-
todeterminació. Es deixarien les portes obertes a la indepen-
dència. El Departament d’Interior dels EUA va assegurar que 
el reconeixement federal no seria automàtic, sinó que caldria 
una autorització del Congrés.

Sumar forces
La realitat és que bona part de la població no ha participat en 
el debat ni té una postura política concreta. Els motius són 
evidents: moltes famílies tenen vides molt dures i precàries 
i lluiten per la supervivència diària; paral·lelament i durant 
dècades, els EUA han fet una forta tasca desnacionalitzadora 
amb l’eliminació quasi total de l’idioma, la prostitució de la 
cultura i la manipulació de la història explicada a les escoles.

Amb tot, encara que la lluita contra el Goliat estatunidenc 
pugui semblar utòpica, moltes hawaianes viuen aquests dies 
amb optimisme. Les protestes contra la convenció constituci-
onal han facilitat un acostament entre els grups sobiranistes i 
de defensa dels drets de la població nativa hawaiana, històri-
cament separats i enfrontats. També s’han celebrat convenci-
ons alternatives i molta gent s’ha mobilitzat per lluitar per la 
desocupació de Hawaii.

La convenció, a més, ha fet que la lluita hagi aparegut als 
mitjans de comunicació i ha estat molt comentada i discutida 
a les xarxes socials. Això s’ha sumat a les victòries, els últims 
mesos, de protestes populars contra grans corporacions, que 
han aconseguit preservar zones sagrades i paratges naturals. 
Gràcies a la lluita popular i la unitat en la defensa del territori, 
a vegades, David també pot guanyar.
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Sectors sobiranistes 
han protestat contra 
la convenció consti-
tuent / D. F.

Un procés 
conflictiu
Malgrat que el resultat de la conven-
ció resultés esperançador i històric, 
el procés que ha dut a la convenció 
constitucional del mes de febrer ha 
rebut moltes crítiques i ha estat en-
voltat de molta polèmica, d’impug-
nacions judicials i de detencions de 
manifestants. Destacades activistes 
i bona part dels moviments sobira-
nistes s’hi han oposat i l’han criticat 
públicament, ja que consideren que 
el dret a l’autodeterminació del po-
ble hawaià ha de ser exercit de la 
manera que vulgui la comunitat i no 
a través d’un procés dissenyat i im-
posat des dels EUA.

A la vegada, algunes veus consi-
deren que la convenció ha estat una 
maniobra del govern, un rentat de 
cara que cobreix la manca d’intenció 
real: no es voldria deixar que la po-
blació hawaiana decidís el seu futur, 
sinó lligar-la encara més. També s’ha 
criticat la manera com es van elegir 
les persones delegades a la conven-
ció i la seva legitimitat per represen-
tar les natives hawaianes. Finalment, 
s’ha reprovat els milions de dòlars 
que ha costat el procés.
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Pèrdues rècord de 6.800 milions d'euros en 2015, escàn-
dols financers i litigis que s'acumulen (amb les seues 
corresponents despeses milionàries) sense fi ni compte, 

el valor de les accions en caiguda lliure des de fa setmanes a 
la borsa de Frankfurt i un dany a la imatge empresarial del 
Deutsche Bank difícilment reparable.

Analistes i mitjans no ho dubten: el primer banc privat d'Ale-
manya i vaixell insígnia de la locomotora econòmica europea 
viu la crisi més greu de la seua història. Fins al punt que el 
diari conservador Frankfurter Allgemeiner Zeitung va publi-
car un minuciós reportatge sobre el banc titulat “El declivi del 
Deutsche Bank”. Segons l'autor del text, el periodista Markus 
Frühauf, qui busqui les raons de la caiguda “es trobarà ràpi-
dament amb el seu accés a la banca d'inversió”. “D'aquesta 
manera, el banc es va instal·lar en una altra cultura empresa-
rial, l'anglosaxona. La banca d'inversió aposta per camins més 
curts per fer negocis més ràpids. I, darrere de tot això, hi ha els 
guanys i, evidentment, els bons de gratificació”, escriu.

Tradicionalment lligat a la cultura empresarial alemanya, 
basada en l'exportació i l'economia real, el Deutsche Bank va 
fer el salt a la banca d'inversió i el negoci especulatiu l'any 
1989: l'aleshores president de la junta directiva, Alfred Her-
rhausen, va tancar la compra del banc britànic Morgan Gren-
fell. Pocs dies després, va morir en un atemptat amb bomba 

Andreu Jerez
@Andreujerez
Berlín

Tradicionalment lligat a la cultura 
empresarial del país, basada en 
l’exportació i l’economia real, el 
Deutsche Bank va fer el salt a la 
cultura especulativa l’any 1989

“La banca d’inversió aposta per 
camins més curts per fer negocis més 
ràpids. I, darrere de tot això, hi ha els 

guanys i els bons de gratificació”, ha 
escrit el periodista Markus Frühauf

“El Deutsche Bank 
és una associació 

criminal?”
El primer banc privat alemany pateix la pitjor crisi de la seua història, acusat 

de negocis il·legals i irregularitats financeres massives

del grup armat alemany d'extrema esquerra RAF (la ja dissolta 
Fracció de l'Exèrcit Roig).

Irresponsabilitat organitzada
Malgrat l'assassinat del directiu i la ruïnosa compra del Mor-
gan Grenfell, el canvi de cultura empresarial del Deutsche 
Bank no es va aturar. Ben al contrari: va seguir el seu curs en 
harmonia amb el turbocapitalisme de casino. I aquest model 
estava a punt d'inaugurar una nova i imparable era després de 
la caiguda del mur de Berlín, l'enfonsament del bloc soviètic i 
la fi de la guerra freda.

El jurista i autor alemany Wolfgang Hetzer evita els eufe-
mismes a l'hora de parlar i escriure sobre el banc, els seus 
negocis il·legals i les seues irregularitats. El títol del seu últim 
llibre no pot ser més explícit: El Deutsche Bank és una associ-
ació criminal? Al text, descriu el clima empresarial de l'entitat 
com una “irresponsabilitat organitzada” en què els sistemes 
de control interns i la filosofia bancària lligada a l'economia 
real brillen per la seua absència.

Hetzer dedica gairebé dues pàgines del seu llibre només a 
enumerar totes les acusacions i sospites a les quals s'enfronta 
el Deutsche Bank: incompliment de l'obligació d'informar la 
seua clientela sobre les pràctiques especulatives amb els tipus 
d'interès, pràctiques de càrtel en el comerç amb asseguran-
ces d'incompliment de pagament, falsificació d'informació 
en la venda de productes financers, manipulació de balanços 
bancaris i, així, un llarg etcètera.

En declaracions a la DIRECTA, l'autor explica que el Deutsche 
Bank va ser una de les columnes de l'anomenat miracle eco-
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nòmic alemany, el gran motor financer de l'economia real i 
les grans i mitjanes empreses alemanyes que pretenien tornar 
als mercats internacionals després de la Segona Guerra Mun-
dial. Després, explica Hetzer, s'ha convertit en un actor més 
de la banca d'inversió especulativa, la tradició de la qual té les 
seues arrels a places financeres com Nova York i Londres. Com 
apunta el documental de la televisió pública alemanya La cai-
guda del Deutsche Bank, a partir de la dècada dels 90, l'entitat 
es va instal·lar en una “cultura del cowboy financer”.

Després del primer pas fet per Herrhausen en 1989, Hetzer 
considera l'any 2003 (en què Alemanya passava per un mal 
moment macroeconòmic) com l'altre període fonamental de 
l'evolució del Deutsche Bank: “El govern federal roig-verd, 
encapçalat pel socialdemòcrata Gerhard Schröder, va desco-
brir que els mercats financers podien crear milers de llocs de 
treball i va abraçar l'economia financera perquè era moderna, 
perquè la resta de països també ho feien i perquè Alemanya 
havia d'obrir-se al món. Entre 2003 i 2004, dissenya i aprova 
l'anomenada llei de modernització d'inversió, que permet 
l'operació de hedge funds (fons d'alt risc), fins aquell moment 
il·legals a Alemanya”.

La crisi (no resolta) de 2008
“La llei de modernització d'inversió del govern roig-verd va 
estar marcada per un esperit equivocat sobre la liberalitza-
ció dels mercats”, admet Sven Giegold, portaveu de la fracció 
dels Verds alemanys al Parlament Europeu. El llavors govern 
eco-socialdemòcrata del canceller Schröder tampoc no es 
va escapar, per tant, dels cants de sirena sobre les bondats 

intrínseques de la liberalització dels mercats financers, hege-
mònics a inicis del segle XXI.

“No obstant això, aquesta llei no és la causant del compor-
tament criminal del Deutsche Bank”, puntualitza Giegold. Per 
ell, la llei només va suposar el marc legal d'unes actuacions que 
són responsabilitat exclusiva de la cúpula d'un banc. A parer 
seu, l'entitat continua funcionant com un banc normal que 
finança l'economia real, però amb l'enorme llast pressupostari 
deixat pels negocis especulatius. L'eurodiputat alemany adver-
teix: “Ha de quedar clar que aquesta no és una crisi exclusiva 
del Deutsche Bank. Estem davant d'una crisi continuada i no 
resolta dels mercats financers globals, la mateixa de 2008”.

Volkswagen, Siemens, Allianz i Deutsche Bank. El del banc 
alemany només és l'últim nom d'una llista de multinacionals ale-
manyes que han vist afectada la seva reputació per escàndols o 
sospites de males pràctiques. Definitivament, la marca made in 
germany ja no és el que era. La seua reputació cau, precisament, 
per la pèrdua o l'erosió de valors que aparentment la feien forta 
en el mercat internacional: serietat, treball ben fet i confiança.

El jurista Hetzer i el polític Giegold coincideixen que cal 
adoptar una mesura: introduir un dret penal per a empreses, 
avui dia inexistent a Alemanya. “A diferència dels països anglo-
saxons, Alemanya no té un codi penal per castigar la responsa-
bilitat corporativa de les empreses. La dimensió de la crimina-
litat estesa al Deutsche Bank demostra que la responsabilitat 
individual que preveu l'actual Codi Penal no pot funcionar en 
aquest cas. En el seu conjunt, el banc estava tan mal organitzat 
que tota l'entitat, com a persona jurídica, hauria de respondre 
pels delictes comesos”, assegura Hetzer.

El del banc alemany és l’últim 
nom d’una llista de multinacionals 
alemanyes, com Volkswagen o 
Siemens, que s’han vist afectades 
per escàndols

La seu del Deutsche 
Bank / THOMAS WOLF

Rescat a 
la vista?
La pitjor crisi de la història del Deuts-
che Bank tindrà conseqüències a curt 
termini: el banc preveu tancar 200 de 
les seues 750 filials. Si aconsegueix 
vendre la filial Postbank, podria reduir 
el seu nombre de treballadores de les 
110.000 actuals a les 77.000. Els càrrecs 
dirigents calculen, a més, que les des-
peses derivades dels litigis en què està 
immersa l’entitat i les multes causades 
pels seus negocis il·legals registraran 
despeses rècord durant el 2016.

Les xifres deixen clar el caràcter 
sistèmic del Deutsche Bank: el pri-
mer banc privat alemany i un dels 
30 bancs més importants del món és 
massa gran per caure. Almenys, això 
és el que assegura el govern federal 
alemany des de fa anys sobre bancs 
similars. La factura la podrien acabar 
pagant, per tant, les contribuents ale-
manyes i qui sap si el conjunt de la 
ciutadania de la UE. Una altra opció 
seria que el comprés un altre gran 
banc d’inversió com JP Morgan: el seu 
valor actual fa factible l’operació, però 
les despeses que hauria d’afrontar el 
nou propietari la fan poc versemblant.

Cap dels experts consultats s’atre-
veix a predir els efectes d’una caigu-
da del Deutsche Bank en el sistema 
financer europeu i global. El ministre 
de Finances alemany, el conservador 
Wolfgang Schäuble, va assegurar re-
centment a Brussel·les que la situació 
del l’entitat no el preocupa perquè “és 
un banc fort”. Unes declaracions que, 
més que tranquil·litzar els ànims, van 
alimentar les especulacions sobre un 
possible rescat amb diner públic del 
que fou el vaixell insígnia del sector 
financer del país.

John Cryan, codirec-
tor exectiu de l’entitat 
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Concentrades davant de la seu central de la UGTT, l'his-
tòric sindicat de Tunísia, desenes de joves criden con-
signes i alcen cartells. “Hem vingut per donar suport a 

les demandes de justícia social a la província, iniciades amb el 
martiri de Ridha Yahyaoui”, explica Haizam Benzit, un estudiant 
de cabellera arrissada. Els mitjans de comunicació van difondre 
àmpliament la notícia del suïcidi de Yahyaoui, de 28 anys, durant 
una concentració de protesta. El jove, que estava aturat, havia 
perdut, dies abans, una oportunitat d'ocupació pública a causa 
de la corrupció. Aquesta última onada de protestes socials al país 
magribí es va iniciar a fi nals de gener i encara no s'ha aturat.

“La idea del suïcidi com a forma de protesta es troba ben arre-
lada en la mentalitat tunisiana, sobretot des de l'era Ben Ali, però 
ve de lluny. Així va acabar amb la seva vida Anníbal, el líder de 
Cartago”, comenta Abdesatar Sahbani, sociòleg del Fòrum Tuni-
sià per als Drets Econòmics i Socials (FTDES).

Morts que impulsen protestes
A Kasserine, però, la història de Yahyaoui, l'últim màrtir de la 
joventut revolucionària tunisiana, es presta a diverses interpre-
tacions. “Ell no es volia suïcidar, va ser un accident. Simplement, 
va pujar a un pal de l'electricitat per protestar i va caure”, sosté 
Akry, una dona que fa més d'una dècada que està a l'atur i que, 
aquell dia, participava a la manifestació i va veure l'incident. Jun-
tament amb desenes de joves, encara ocupa la seu del govern 
provincial per pressionar el govern.

Les activistes van adornar la tragèdia del jove aturat per susci-
tar una reacció de ràbia entre la societat? “No. Estic segur que va 
ser un suïcidi. Per què algú hauria de pujar a un pal elèctric sent 
una acció tan perillosa? Estava desesperat”, opina Badredín, un 
noi de mirada intensa que també participa, des de fa setmanes, 
a l'ocupació de l'edifi ci del govern provincial.

Precisament, l'espurna que va encendre la revolta de l'any 2010 
a Tunísia –i que es va propagar pel món àrab– també va ser un 
suïcidi: la immolació del cèlebre Mohamed Buazizi, un venedor 
ambulant a qui una policia va requisar la seva mercaderia perquè 
no tenia el permís adequat. “Mohamed va cridar al seu oncle, molt 
alterat, dient-li que anava a suïcidar-se. Però no el va creure. Va 
pensar que només volia cridar l'atenció. Quinze minuts després, 
el van trucar des d'una ambulància per informar-lo que estava en 
estat crític”, recorda amb tristesa Lamine Buazizi, un familiar seu.

Revoltar-se amb el cos
Des d'aleshores, s'han registrat desenes de suïcidis o intents de suï-
cidi per motivacions socials i polítiques al país. Segons un informe 
del FTDES, el 2015, se'n van produir 549 (302 persones van morir 

Ricard González
@RicardGonz
Tunis

El qüestionat martiri de Ridha 
Yahyaoui, un home de 28 anys, ha 
propulsat un cicle de mobilitzacions 
contra la corrupció i en demanda de 
llocs de treball al país

“Sense l’atenció o el suport del 
govern, dels partits o dels sindicats, 
molts joves consideren que el seu cos 
és l’únic recurs que tenen”, assenyala 
el sociòleg Abdesatar Sahbani

Pòster amb la imatge 
de Mohammad 
Buazizi, el suïcidi del 
qual va impulsar les 
protestes de 2010 
/ RICARD GONZÁLEZ

El suïcidi, eina de protesta a Tunísia
L’any passat, 549 persones es van matar o ho van intentar per motivacions polítiques o socials. Respecte al 2014, l’augment és del 170%

i 247 van sobreviure a la temptativa). La xifra representa un aug-
ment del 170% respecte al 2014. De fet, l'any passat va ser especi-
alment dur a Tunísia. Tres brutals atemptats suïcides van segar la 
vida de més de 70 persones i van deixar el sector turístic a l'UCI.

“Sense l'atenció o el suport del govern, dels partits polítics o 
dels sindicats, molts joves se senten desemparats i consideren 
que el seu propi cos és l’únic recurs que tenen per a la protesta”, 
assenyala Sahbani. En la majoria de casos, es tracta de suïcidis o 
d'intents de suïcidi que el sociòleg defi neix com a “teatrals”: no 
s'executen en soledat, sinó davant de tota la comunitat. El 2015, 
aquesta categoria va constituir un 25% del total de casos.

Segons el sociòleg Sahbani, les formes més habituals de fer-ho 
són immolar-se o llançar-se des de dalt d'un edifi ci, normalment 
davant la seu de l'autoritat política o d'un organisme públic. En 
canvi, gairebé ningú no es penja, un mètode més vinculat a cau-
ses personals o de depressió. Pel que fa a les regions, les que 
registren una xifra més elevada són les del centre del país, tradi-
cionalment marginades pel govern i amb un atur juvenil superior 
al 50%, com Kasserine, Kairuan, Gafsa o Sidi Buzid.

Cinc anys després de la seva mort, Mohammad Buazizi és 
un heroi nacional. A la seva ciutat natal, Sidi Buzid, un pòster 
enorme amb la seva fotografi a presideix la plaça principal. I a la 
capital, una àmplia avinguda ha estat rebatejada amb el seu nom. 
No obstant això, no tota la societat tunisiana admira la gent que se 
suïcida per motius socials. “El suïcidi està prohibit a l'islam i mol-
tes famílies intenten amagar aquest tipus de casos. Per això, és 
difícil saber el veritable abast del fenomen”, conclou Sahbani.
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En un moment d’auge de la poesia 
recitada, autores com Sònia Moll 
aposten pels versos de caire feminista

30
Antiga membre de les Brigades 
Roges, Barbara Balzerani ha presentat 
el seu primer llibre, ‘Compañera luna’

El punk esclatà a mitjan anys 70 i s’estengué a escala global 
com una forma d'expressió genuïna, subterrània i subver-
siva. De la seva força vírica, en van beure algunes bandes de 

dones que ja transgredien la feminitat hegemònica en les seues 
lletres o conductes dalt l'escenari.  Fifth Column, Anti-Scrunti Fac-
tion, The Slits, Au Pairs o Patti Smith foren algunes de les influèn-
cies per a un moviment musical que esclataria durant els anys 90: 
riot grrrl.  Aquest moviment va aparéixer per respondre les acti-
tuds obertament masclistes de les escenes hardcore, punk-rock i 
grunge del moment, en què les dones eren definides com a agents 
passives. Segons explica Madigan Shive al documental Don't need 
you: the herstory of riot grrl, la principal funció de les dones en 
aquests concerts “era fer de penja-robes dels homes”.  

Unes dones preocupades per la creació cultural, l'anticapita-
lisme i la difusió de les idees feministes, en canvi, es converti-

Neus Ortiz
@La_Directa

rien en el disparador de la tercera onada del feminisme. Es van 
començar a reunir i a trobar-se a diferents concerts o actes polí-
tics i van reaccionar amb el que tenien a l'abast, sota la premissa 
del fes-ho tu mateixa (do it yourself, DIY). Així, amb quatre duros, 
alguns instruments, paper, boli, cúters i molta ràbia, van crear les 
primeres bandes del riot grrrl: Bikini kill, Bratmobile, Heavens to 
Betsy, L7 o The Frumpies.  

També experimenten amb una de les eines fonamentals per 
a la difusió en paper del seu ideari: uns fanzins coneguts amb 
el nom d'angry girl zines. Al llibre The riot grrl collection, hi tro-
bem Gunk –de Ramdasha Bikceem, que mostra una preocupació 
especial per l'antiracisme–, Chainsaw –un dels primers queercore 
zines–, Girl Germs o Jigsaw.  

Esclat i expansió del moviment
L'agost de 1991, durant la primera nit de la International Pop Under-
ground Convention (IPUC) d'Olympia, moltes dones amb ganes de 
menjar-se la música underground i d'agafar el protagonisme van 
empunyar el micro per cridar la necessitat de fer música des de 
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Els anys 90, molts 
grups musicals i 

fanzins van respondre 
contra les actituds 

masclistes del 
hardcore, el punk-

rock i el grunge del 
moment, on les dones 

eren agents passives

‘Riot grrrl’: apoderar-se 
de l’escena musical
Arreu de l’Estat espanyol, s’han estés els esdeveniments i els festivals en la línia d’aquest moviment musical 
feminista. Reivindiquen i fan visible la participació de les dones en l’‘underground’ i la contracultura

Las XL combinen 
música i teatre als 
seus espectacles 
/ NEREA COLL

El grup Fosa 
Común al festival 

Furor Uterí 2012 
/ KURO



l'úter. Les xiques estaven allà per reivindicar que eren feministes i 
fugien de la creació com a producte de consum capitalista.

Tot i tenir un esperit encoratjador, que ha sigut apoderador 
per a moltes joves, el moviment també ha rebut crítiques. Una de 
les més importants fou la poca capacitat que va tenir per integrar 
discursos contra l'opressió racial. Per aquest motiu, van sorgir fan-
zins com Chop Suey Spex i Bamboo Girl, des de la perspectiva de 
les xiques americanes d'origen asiàtic, o el contramoviment sista 
grrrl riot, format per dones negres que crearen el seu propi relat.  

Nou anys més tard de la IPUC, l'any 2000, se celebrà –també 
a Olympia– el primer festival conegut com a Ladyfest. Aquests 
festivals descentralitzats, basats en l'ideari riot grrrl, es van anar 
expandint ràpidament per la geografia mundial: n'hi ha prop de 
150 arreu del món.

 L'Estat espanyol no es va quedar enrere. Ja durant els anys 80, 
algunes xiques van ser pioneres dins l'escena punk del moment. 
Entre elles, cal mencionar Sílvia Resorte (Último Resorte), Tere 
(Desechables) o Isa i Pilar, del grup IV Reich, que interpretava la 
cançó “Hombres asquerosos, hombres poderosos”. Las Vulpess 
cantaven “Me gusta ser una Zorra”; Parálisis Permanente, amb la 
teclista Ana Curra, deia allò de “Quiero ser una Santa”; Alma, de 
Cocadictos, cridava “Estoy hasta las tetas”.  

Escenaris feministes arreu de l’Estat
Els últims anys, sota la influència del riot grrrl, s’està vivint un res-
sorgiment del llegat del feminisme vehiculat mitjançant la cultura, 
l'art o la música arreu de l'Estat. Un testimoni d'aquest fenomen 
és l'eclosió de festivals (mixtos i no mixtos) on s'entremesclen la 
reflexió, la cultura, la música i el transfeminisme.

Depenent de la ciutat i del context on naixen, els Ladyfest han 
anat adquirint un temperament propi. El seu objectiu és tren-
car amb una paradoxa, assenyalada per Nagore García a l’assaig 
(Des)armando la escena: narrativas de género y punk: el fet que 
els fonaments arrelats i opressius de la cultura dominant, com el 
patriarcat, es colin per les esquerdes dels moviments subversius.   

Ja s’han celebrat certàmens a Sevilla, Madrid, Granada, Iruña i 
Astúries i, aquest estiu, es farà el primer Ladyfest a Barcelona.

També cal esmentar el festival de nova creació Transfemifest 
Granada 2016, que tindrà lloc el proper mes de maig, o les tro-
bades Prenem l'escenari del CSOA l'Horta (València), impulsades 
per Fusa Activa a partir del documental Tomar el Escenario, que 
tracta de les presències i les absències de les dones en la música 
alternativa. Amb quatre edicions organitzades i un quart fanzín 
en procés, el festival Furor Uterí ha passat a integrar el feminisme 
de manera transversal als concerts que organitza a La Residencia 
(València). També al País Valencià, trobem El Truenorayo Fest del 

Port de Sagunt, Hits With Tits –un projecte sonor i gràfic per a 
il·lustradores i dones amb bandes do it yourself– o el Tremenda 
Fem Fest, que es repetirà el juny vinent a Castelló de la Plana i que, 
recentment, ha presentat un CD-zine: #1 Hienes.  

A Barcelona, anualment, se celebra el Femme Soroll, centrat 
en la música hardcore, punk i metal. El col·lectiu anarcofeminista 
Anarres, de creació recent, treballa al voltant del paper de les 
dones dins el punk i ha organitzat concerts i tallers no mixtos per a 
l'elaboració d'instruments. Uns altres dos festivals amb un discurs 
i unes pràctiques clarament transfeministes, celebrats el 2015, 
foren el Tócatefuerte –al CSO Kike Mur de Saragossa– i el Zorrifest 
–a Guadalupe (Múrcia).  A Madrid, l’any passat, es va celebrar el 
primer LadyFest Spain. I el Mad Grrrl Fest ha suposat una fita: en 

tres dies, ha reunit més de trenta grups d'estils variats, tots ells for-
mats per dones i trans. Com el col·lectiu nounat de punxadiscos 
transfeministes Akelarre Sound Systers.

 A Euskal Herria, l'Emarock va nàixer el 2010 i ja ha donat com 
a fruits un llibre i un documental. Nesken Gauak és una plataforma 
per la visibilització musical feminista que organitza concerts des 
de l'any 2012. A Zarauz, el 2013, nasqué el MEFSST!, un espai fron-
talment polític: “No volíem fer un festi de dones per a dones, sinó 
un festival feminista, amb tot el que implica”, afirmen des de l’or-
ganització, que prepara el primer camp de rock per a dones de 
l’Estat. També al nord de la Península, concretament a Galícia, el 
2014, sorgeixen les Mulleres Galegas Kañeras, lligades al rock i el 
metal. I, a Valladolid, es prepara la segona edició del Potorrock.

Difusió de base
Una altra prova d'aquest renàixer són la quantitat de blocs i fan-
zins que apareixen com mossegades a l'entrecuix del patriarcat. 
Algunes publicacions com Uterzine o Riot Grrrl Mallorca recor-
den estèticament els fanzins punk clàssics. Altres propostes són 
el feminizine de la microeditorial Bombas para Desayunar, el bloc 
¿Quién coño es? –que busca la visibilització de dones artistes– o les 
revistes del col·lectiu madrileny Sisterhood.

Els programes de ràdio també ajuden a unir el rizoma riot 
grrrl: en són exemples Sangre Fucsia (Ruda FM), Hacia el sur en el 
Atlántico o Tirando Bombitas. També les distribuïdores fan algun 
pas endavant: després de trobar moltes carències sobre material 
feminista dins el món dels fanzins, Entrelíneas difon, distribu-
eix i crea materials per ajudar a construir la herstory, la història 
d’elles.  En paraules de Core Tres, col·lectiu madrileny que reivin-
dica la presència de les dones dins l'escena musical rock, punk i 
hardcore: “Si el riot grrrl unia de manera explícita feminismes i 
música underground, als inicis del punk, dues dècades abans, les 
dones ja omplien el moviment com a vertaderes protagonistes. 
Ara, més de dues dècades després, continuem comprovant que 
sempre hi vam ser, hi som i hi continuarem sent”.
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El renàixer d’aquesta tendència 
s’evidencia amb la quantitat de blocs, 
revistes i programes de ràdio que 
recuperen l’esperit ‘riot grrrl’, com 
‘Uterzine’ o ‘Sangre Fucsia’

/ ÁNGELA ALTAVA 
I NEUS ORTIZ
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Una seixantena de persones es van trobar un dijous 
al vespre al bar i espai cultural La Createca per des-
muntar l’amor romàntic heteronormatiu mitjançant 

els versos. Maria Antònia Massanet, la persona responsable 
del cicle La Poeteca, va proposar aquest enfocament per al 
mes de febrer: donar veu a maneres d’estimar diverses per 
posar sobre la taula les relacions afectives que qüestionen el 
model d’amor que es projecta amb Sant Valentí, un model 
que relega la dona a la passivitat. En un espai no jeràrquic 
que afavoreix la barreja de veus veteranes i naixents, qua-
tre poetes –dues dones, Meritxell Cucurella-Jorba i Miriam 
Reyes; dos homes, Eduard Sanahuja i Sebastià Portell– lle-
geixen escrits propis i presten la veu a l’obra d’altres com 
Gabriel Ferrater i Biel Mesquida. Aquest aplec de generaci-
ons diferents recita en castellà i en català i ho fa amb accents 

Meritxell Joan
@La_Directa

Veus poètiques que 
versifiquen i vindiquen
La poesia catalana contemporània viu un moment d’esplendor pel que fa als recitals i les propostes multidisciplinàries. Autores 
feministes com Txus Garcia o Sònia Moll parteixen dels camins oberts per Montserrat Abelló o Maria Mercè Marçal

molt diversos. La pluralitat també queda reflectida en el fet 
que es tracti d’una sessió de micro obert.

Massanet no se sorprèn de l’èxit de la convocatòria. Quan va 
engegar La Poeteca, ara fa un parell d’anys, les trobades eren set-
manals, però avui no veu la necessitat de fer convocatòries tan 
seguides. Assegura que, durant aquest temps, hi ha hagut una 
eclosió de poesia a Barcelona i altres territoris de parla catalana.

Mapeig de l’eclosió poètica
A més dels espais ja consagrats com l’Horiginal –una idea precisa-
ment de Cucurella-Jorba, que volia crear un “cau de poetes”– o l’He-
liogàbal, nous locals fan de contrapunt i generen dissonància ara 
que han fet emmudir el Club Cronopios, altaveu de cromatismes 
múltiples. Les llibreries que s’han obert a la capital catalana, com la 
Calders al Poble-sec, la Nollegiu al Poblenou o la Barra Llibre a Sants, 
aposten per les presentacions, donen espai a veus que comencen i 
ofereixen la possibilitat d’escoltar literatura de ficció i no ficció, en 
prosa i en vers, en boca de qui la crea. Els centres socials okupats i 
els ateneus també participen d’aquesta explosió poètica.

“No és que hi hagi més lectors de poesia, hi ha més oïdors”, 
afirma Massanet. Des de fa deu anys, el CCCB és la seu del Poe-
try slam, festa de la performance poètica que s’ha ramificat a 
diversos punts de l’àrea metropolitana i també a les Balears. 
Majoritàriament en castellà i de timbre sovint masculí, amb 
ritmes i gestos hereus del hip-hop, els i les slammers busquen 
popularitzar la poesia amb un èxit creixent. La paraula escrita 
es dessacralitza. De retruc, el cànon trontolla.

Paral·lelament a l’obertura d’aquests espais, darrerament, 
han nascut propostes en forma de cicles o actes més o menys 
periòdics i allunyats del component d’espectacle que té l’slam. 
Són esdeveniments que hibriden la poesia amb altres arts com 
la música o la dansa i que, a més, s’ubiquen en geografies dife-
rents de la barcelonina. La poeta Marta Pérez i Sierra –que a la 
seva obra s’atreveix a tocar temes com el del climateri– coor-
dina el cicle Contrapunt poètic a Sant Feliu de Llobregat; des 
d’Artà, Massanet orquestra el festival PoésArt.

Algunes d’aquestes iniciatives es conjuguen específicament 
en femení; n’és una mostra l’espectacle Com elles, capitanejat 
per Mireia Vidal-Conte. La proposta Carta blanca posa en diàleg 
la música de la pianista Clara Peya i la poesia de Sònia Moll. Can 
Masdeu va acollir, el dia 14 de febrer, una jornada de reflexió 
sobre temes com l’amor, la llibertat o el plaer a partir de diferents 
expressions artístiques. En aquesta jornada, hi van participar les 
ja consagrades Mireia Calafell i Blanca Llum Vidal, juntament 
amb representants de Feminicidios.net i de la revista Píkara 
Magazine, dos projectes feministes que demostren que, darrera-
ment, el feminisme, com la poesia, reclama atenció i es repensa.

Etiquetes que encotillen i alliberen
“Sóc poeta / no poetessa”, es definí Meritxell Cucurella-Jorba 
al seu web El dígraf del desitx. La voluntat de no afegir sufix 
al terme poeta vindica el dret a ocupar un espai, el de la lite-

Algunes d’aquestes iniciatives es 
conjuguen específicament 
en femení; n’és una mostra 

l’espectacle ‘Com elles’, capitanejat 
per Mireia Vidal-Conte

Les participants a la 
trobada del febrer de 
La Poeteca van donar 
veu a diferents models 
de relacions sentimen-
tals / GORKA LEIZA
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ratura en majúscules, literatura i punt, que, com a mínim en 
la tradició occidental, ha estat reservat a les veus masculines. 
Precisament perquè aquest espai només s’ha escrit en masculí, 
però, hi ha moltes veus que en reclamen una nova distribució. 
I hi ha qui creu que aquesta s’ha de fer des del llenguatge, eina 
per construir nous imaginaris. Cucurella-Jorba juga amb el llen-
guatge per resignificar el desig i, quan entra en aquest univers 
temàtic, també es posiciona, de manera més o menys consci-
ent, com a hereva de qui el va cartografiar: Maria-Mercè Marçal.

Si volem reflexionar sobre poesia en català i en femení, és 
imprescindible partir de Marçal. Ella va crear tot un seguit d’imat-
ges i metàfores que va incorporar a la llengua i a l’imaginari català 
per poder fer lloc a altres maneres de dir, d’estimar i de ser, com 
a dona. Va ferir el cos per construir-lo i, en aquest sentit, la nafra 
s’ha d’entendre com una obertura cap a la possibilitat.

El cos és un eix temàtic cabdal en la poesia escrita per dones. 
I ho és perquè, durant molt de temps, el cos de les dones no 
apareixia a l’univers de la creació artística. Als anys setanta, 
l’estatunidenca Adrienne Rich publicava aquests versos: “We 
are, I am, you are / by cowardice or courage / the one who find 
our way / back to this scene / carrying a knife, a camera / a book 
of myths / in which / our names do not appear” (Som, sóc, ets 
/ per covardia o valentia / qui ens troba el camí / per tornar 
a aquesta escena / amb un ganivet, una càmera / un llibre de 
mites / en el qual / no hi ha els nostres noms).

Un altre referent de la poesia catalana, Montserrat Abelló, 
coneixia bé el posicionament de Rich perquè en va ser tra-
ductora. I traduir també és posseir, reclamar pertinença de 
forma gairebé antropofàgica. Amb un vers més quotidià i des 
d’un espai diferent del de Marçal, l’obra d’Abelló va contribuir 
a desfer prejudicis sobre la literatura escrita per dones. Es va 
reapropiar d’estereotips que, malauradament, encara perdu-
ren, que la relegaven a la domesticitat o a l’àmbit autobiogràfic, 
que l’acompanyaven d’adjectius pejoratius.

Poesia i feminisme en diàleg
Tot i que les seves veus siguin molt diferents, les poetes que 
produeixen avui segueixen l’estela de Marçal i Abelló i escri-

uen gràcies al camí que elles començaren a traçar, un camí 
allunyat dels dictats patriarcals. Sònia Moll és conscient que 
escriu en diàleg amb les autores que la precediren –amb qui es 
relaciona reconeixent-los una autoritat i des de la gratitud– i 
amb les que, com ella, han ocupat aquest espai i han utilitzat 
la paraula poètica per dir-se com a dones feministes en el món 
d’ara i des de la seva experiència: Teresa Pascual, Alba Cama-
rasa o Dolors Miquel, entre altres.

A parer de Moll, perquè la poesia pugui definir-se com a 
feminista, ha de passar pel cos. I passar-se la poesia pel cos 
vol dir deixar-se travessar per la paraula i dir, sense condi-
cionants. En aquest sentit, la lletra esdevé transformadora 
perquè sacseja les veritats i fa preguntes, interpel·la i genera 
dubte. Entesa així, la poesia és feminista perquè, com el femi-
nisme, desdibuixa límits i rebutja imposicions.

Des dels marges, és a dir, des d’una posició que dóna accés 
a múltiples punts de vista i recull mirades diverses, la poesia 
feminista proporciona elements perquè ens construïm la 
manera de ser. La tarragonina Txus Garcia declara que escriu 
el que és: “Sóc horrible, lletja, torta, desviada i bollera. I des 
d’allà escric, i em sentiran”. No és una qüestió de posar parau-
les a la pròpia biografia, sinó de reivindicar la possibilitat d’es-
criure, de dir, l’existència. I per això, si el fa una dona, aquest 
exercici es carrega de significat.

Sembla que hi ha etiquetes, com la de feminista, que fan 
por. Però, de la mateixa manera que hi ha moltes maneres 
d’entendre la poesia –sempre des de la cerca de la transcen-
dència a partir d’un ús conscient del llenguatge–, també hi 
ha moltes formes d’entendre i practicar el feminisme. Hi ha 
poetes que el practiquen a les xarxes socials –plataformes 
que, gràcies a la immediatesa que possibiliten, han contribuït 
a donar recorregut a la poesia i al sorgiment de noves veus–, 
però que no se’n fan ressò a les seves creacions. Hi ha qui 
converteix l’obra poètica en la seva pràctica feminista i hi 
ha qui defuig l’etiqueta perquè considera que encotilla. Les 
etiquetes, però, poden reescriure’s, es poden desconstruir, 
(es) poden transgredir.

Meritxell Cucurella-Jor-
ba ha organitzat diver-

sos cicles de poesia, 
com PARNÀS / G. L.

La gallega Miriam Re-
yes, autora de llibres 
com ‘Desalojos’ / G. L.



30  EXPRESSIONS Directa 403 8 de març de 2016

La història de Barbara Balzerani és la història de l’altra Ità-
lia. Nascuda en una família de classe obrera en un poble 
fabril de Regio Emilia, quan era adolescent va marxar a 

Roma amb un sentiment de ràbia cap a les desigualtats viscu-
des al poble. Allà, es va implicar en el moviment estudiantil i, 
després, al grup obrerista Potere Operaio. S’ocupaven cases, 
facultats i fàbriques; explotaven bombes; morien companys. 
Començava l’estratègia de la tensió. La possibilitat d’un cop 
d’estat era més viva que mai, van arribar els anys de plom.

“El que avui resulta al·lucinant és que, en aquella època, sem-
blava normal el que estava passant, de manera que, en narrar-ho 
ara, correm el risc de caure en la fantasia”, declara. Va aparèixer 
l’autonomia operaia –“un moviment en què el paradigma polític 
tenia com a centre la classe obrera”– i la lluita armada –“de manera 
difusa, tothom debatia el com i el quan, però el què no estava en 
discussió, era inevitable”. És en aquest context, veient “l’ètica de 
l’organització i la transformació del comportament militant” de 
la gent presa de les Brigades Roges, quan Balzerani es va implicar 
en la lluita combatent. “Portàvem una proposta política d’ofensiva 
armada dins la tradició obrera dels anys 60”, afirma. Va acabar 
vivint dotze anys en la clandestinitat i vint a la presó.

La brigadista i el feminisme
Al seu llibre Compañera luna (Txalaparta), Balzerani explica una 
anècdota significativa. Un dia, vestida per passar inadvertida, es 
troba una manifestació del moviment feminista mentre camina 
per Roma: dins seu, es produeix un trencament i un conflicte. La 
militància revolucionària, la seriositat, la responsabilitat i la clan-
destinitat xoquen amb una explosió de lluita creativa, de comunitat 
i vestits alegres. Dues tradicions es confronten: pacifisme contra 
combativitat, interclassisme contra obrerisme, diferència contra 
totalitat. I el masclisme, dins l’esquerra extraparlamentària, xoca 
contra l’ètica obligada de la clandestinitat. “Com podem donar-los 
la raó. Com podem no donar-los la raó?”, es pregunta.

L’autora va començar la seva activitat armada amb el segrest 
del magistrat Sossi i va arribar pràcticament fins al final de l’ex-
periència armada a Itàlia. La seva literatura té dues narradores, 
una adopta un caràcter objectiu i l’altra, assumeix un to perso-
nal que suma els elements sentimentals. Segons l’italiana, hi ha 
hagut una narrativa del poder que ha demonitzat la fisonomia 
de les brigadistes: “Volen convertir tota la riquesa d’una època 
en un episodi de violència sense sentit”. La deshumanització, 
l'alterització i la subordinació han estat els elements que han 
permès fer-ho. Les persones militants han estat desposseïdes 

“Volen convertir la riquesa d’una 
època en violència sense sentit”
Antiga membre de les Brigades Roges, Barbara Balzerani ha presentat la versió castellana del que va ser el seu primer 
llibre, ‘Compañera luna’, on recorda els ‘anys de plom’ en clau personal i narrativa

Simón Vázquez
@Simon9barris

de les seves característiques humanes, han estat situades com 
a agents no protagonistes i subordinades a agents externs (des 
dels serveis secrets fins a la màfia o la maçoneria). A parer de 
Balzani, un caràcter revolucionari neix a partir del context polí-
tic i social, del poble, la família i l'escola. Per això va voler fer 
narrativa i no assaig: “No vaig escriure una història de les Briga-
des Roges, vaig escriure la història d’una brigadista”.

La literatura, la continuïtat de la lluita combatent
“Aquests anys, dins la presó, he tingut la necessitat d’una escrip-
tura terapèutica, de posar la persona al centre, de recuperar un 
patrimoni col·lectiu. Negar la nostra història és la mort, exercir 
la paraula és la vida”, afirma. El compromís militant i combatent 
s’ha transformat en una literatura extraordinària, amb referències 
constants a García Márquez, Brecht i Cortázar. Una literatura com-
bativa escrita des d’una perspectiva íntima, una fisonomia de la 
política dibuixada partint del comportament quotidià, un no voler 
acceptar la història perquè encara no està escrita. I és just aquí 
on s’ajunten les dues narracions: “Juntes, còmplices, serà possible 
tornar a somiar a reduir els mercaders a la impotència?”.

“Portàvem una proposta política 
d’ofensiva armada dins la tradició 
obrera dels anys 60”, explica 
l’autora, que va viure dotze anys en 
la clandestinitat i vint a la presó 

Balzerani ha visitat 
Barcelona per presen-

tar la primera obra 
que va escriure 
/ VICTOR SERRI
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Aliena als experiments postmoderns dels seus compatri-
otes Jafar Panahi (Taxi Teherán) o Abbas Kiarostami (El 
viento nos llevará), la realitzadora iraniana Ida Panahan-

deh situa el seu segon film en els terrenys més convencionals 
del drama social fonamentat en el treball actoral. Per temàtica i 
per enfocament, esdevé una mena d’acompanyant de la premi-
ada Nader y Simin, una separación. Ambdues propostes tracten 
de les discriminacions legislatives, estructurals, dels drets de les 
dones a l’Iran; ambdues propostes matisen el tòpic del cinema 
auster i alentit d’aquell país. Panahandeh ho fa a través d’algunes 
inflexions, moderadament afectades, cap al melodrama.

La protagonista del film és una dona divorciada i amb un 
fill sota la seva custòdia. Nahid és justificadament desconfiada 
i fa equilibris per poder prendre les seves pròpies decisions. 
Afronta les dificultats derivades d’una renda de treball escassa 
i l’amenaça constant que el germà i l’exmarit puguin imposar, 
respectivament, la seva voluntat sobre ella mateixa o el seu 
fill. Nahid apareix com una heroïna imperfecta que coneix la 
seva posició afeblida i combina evasives, mentides o pactes a 

Ignasi Franch
@ignasifranch

Heroïna imperfecta a la cerca d’un camí

En algun lloc, he llegit que els llibres et cauen a les mans 
en el moment adequat. De cop i volta, apareix un llibre i, 
en començar a llegir-lo, t’adones que ha estat en el millor 

moment possible. En el cas de L’hora violeta, de Montserrat 
Roig, va ser així. Feia temps que l’havia vist a les estanteries de 
casa ma mare, ja esgrogueït pel pas del temps. Aquell estiu, des-
prés d’una ruptura sentimental i passats els trenta, la intuïció 
va fer que l’agafés. En llegir les primeres línies, vaig adonar-me 
que totes les pors, fantasmes i inseguretats que sentia com a 
persona i com a dona s’hi plasmaven d’una manera impecable, 
amb frases que t’arribaven fins a la medul·la i et sacsejaven les 
entranyes. Va passar a ser el meu Prozac i dono les gràcies a Roig 
per haver-me ajudat amb tantes paraules sàvies en la lluita que 
totes les dones forgem dia a dia en un món massa masculinitzat.

Tres dones: la Norma, la Natàlia i la Judit, totes elles atrapades 
en històries marcades per la figura dels homes. L’home parella, 
l’home pare i l’home com a concepte en si. Totes elles intenten 
canviar el present mitjançant l’anàlisi de la seva vida, dels seus 

Endinsar-nos en ’L’hora violeta’
Anna Pujol Reig
@putxiptuxis

RESSENYES

la recerca d’un alliberament... que conclouria amb l’entrega a 
l’amor romàntic amb un nou marit.

Nahid és una història del laberint quotidià d’una dona que no 
pot ser sobirana, encara que ho vulgui ser per caminar un camí 
convencional. Abraçar mesos de temps cronològic dimensiona 
que el seu esforç no és puntual, sinó constant. I el resultat té 
quelcom de tour de force incòmode... que obre la porta a l’espe-
rança a través d’un final expectant. És l’únic happy end possible, 
per amarg i improbable, en el context en què s’ubica la narració. 
Però aquesta distensió relativa pot generar un miratge de consol 
en el públic menys conscienciat, complementari amb el poten-
cial efecte autocomplaent d’observar la societat iraniana des de 
la presumpta superioritat de l’Europa igualitària. Pot ser més 
fructífer analitzar l’únic personatge masculí amb trets positius, 
un pretendent benintencionat que també cau en paternalismes, 
o reflexionar sobre les inèrcies que, arreu, dins el cos legislatiu o 
fora d’ell, perpetuen rols i desigualtats.

CINEMA

Nahid
Directora: Ida Panahandeh
Guionistes: Arsalan Amiri, Ida Panahandeh
Durada: 105 minuts

records. S’hi enfronten de diferents maneres, que depenen de 
les eines i l’entorn que els ha tocat viure. Montserrat Roig, acti-
vista incansable, també fa una crítica als homes que formen part 
de les lluites socials, però que, carregats de l’herència tradicio-
nalista i cultural que arrosseguen, cauen en el micromasclisme 
en el seu entorn més íntim. Aquesta crítica ja seria valenta avui 
en dia, però, si pensem que Montserrat Roig va escriure el lli-
bre el 1980 i tenint en compte la conjuntura política i social del 
moment, encara és molt més punyent i trencadora. Per desgrà-
cia, les seves paraules encara són vigents avui dia.

L’hora violeta és una gran reflexió que profunditza en l’uni-
vers femení. Per a les dones, és una obra imprescindible, de 
capçalera, per llegir i rellegir, per subratllar frases que et faran 
canviar l’enfocament de molts aspectes del teu univers. Per als 
homes, és una lectura obligada per aprendre i fer autocrítica 
sobre els patrons interioritzats.

LLIBRE

L’hora violeta
Autora: Montserrat Roig
Editorial: Edicions 62
Pàgines: 232



Com recordeu els primers anys al barri de Sant 
Cosme?
La majoria vam fer vagues perquè hi arribés l’autobús i 

per tenir un dispensari, que aleshores s’habilitava dins un bar, 
i una escola nova, perquè l’única que hi havia oberta estava en 
uns baixos que s’inundaven contínuament. A més d’ocupar-nos 
de la llar, doncs, vam participar en protestes davant dels grisos 
per reclamar una vida digna. En general, n’hem passat de tots 
colors, sobretot qui no ha tingut la família al seu costat.

Això us ha unit en els moments difícils?
Totes compartim l’anhel per un món millor i la lluita contra les 
injustícies que assetgen Sant Cosme o qualsevol altre indret, ja 
sigui la droga –que vam poder desterrar del barri– o els afectes 
provocats per l’atur o la manca d’habitatge.

Quins canvis considereu que hi ha hagut a la societat?
Avui, cadascú mira pel seu benefi ci i, arran del període de 
bonança econòmica, ha augmentat l’individualisme. Quan veiem 
que no es cuiden les places ni els carrers, ens entristim, perquè 
la democràcia ens havia de portar la llibertat, però també altres 
maneres d’actuar. I aquesta tasca es va deixar exclusivament en 
mans de l’escola, quan caldria recordar que un mestre pot ense-
nyar, però no educar. Per això ens trobem amb tants problemes.

El jovent no rep l’educació adequada?
Tothom està imbuït de la cultura d’enriquir-se tan ràpid com 
sigui possible. I, en general, aquest afany distreu, sobretot, els 
més joves. Molts adolescents s’aïllen amb el mòbil i deixen de 
comunicar-se entre si; abans, les trobades eren personals i ens 
permetien un altre tipus de relacions. Dit això, és cert que hem 
avançat en moltes coses. A força de coratge i de molta lluita, les 
dones ja no som les criades dels nostres marits, sinó persones 
amb autonomia i capaces d’actuar independentment.

Quan impulseu la campanya Primera pedra?
L’origen té lloc a les runes de Belchite, un poble de l’Aragó 

destrossat durant la Guerra Civil. Aquell escenari de devas-
tació ens va connectar amb les imatges dels refugiats que 
arriben a Europa fugint dels confl ictes que castiguen els seus 
països. Sembla mentida que, al segle XXI, passin aquestes 
coses i els mandataris no facin res. Tenen prou recursos per 
posar-hi fi , però la corrupció i les ànsies de poder els tenen 
tenallats. Amb la Primera pedra no pretenem llançar-los cap 
provocació, al contrari: els hem enviat cartes per manifes-
tar-los la necessitat de teixir ponts, parlar i mantenir l’espe-
rança que un altre món és possible.

Quins resultats heu obtingut?
A més d’algunes respostes, hem contactat amb el Dalai 
Lama, les Madres de la Plaza de Mayo o la Madres contra 
la Droga de Madrid, que són la nostra font d’inspiració. 
En paral·lel, tenim la intenció de transformar una masia 
de Sant Cosme en un espai de permacultura on es pro-
mogui el contacte amb la natura i unes noves relacions 
socials. Davant l’individualisme, hem de recuperar els 
llaços comunitaris.

Us coordineu amb altres grups d’activistes?
Amb els Iaiofl autes, recollim signatures a l’Hospital de Bellvitge 
per denunciar les retallades, que han provocat la mort de mol-
tíssimes persones a causa del tancament de quiròfans i l’incre-
ment de les llistes d’espera. Cada dimarts, sense defallir, ens 
plantem allà per exigir que s’obrin les plantes.

No us resigneu en aquesta lluita?
Hem deixat d’estar davant la televisió per fer obres de teatre i 
col·laborar amb el festival Esperanzah o la iniciativa Sopes del 
Món, que ens acosta a la diversitat de cultures que hi ha a Sant 
Cosme. També participem a les associacions contra el Càncer 
i l’Alzheimer, el Banc dels Aliments o les tasques que s’orga-
nitzen per donar suport als col·lectius més desvalguts. I n’hi 
ha prou amb l’estima que rebem per continuar ajudant allà on 
calgui. Ningú no ens traurà la il·lusió.

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“Davant l’individualisme, hem de 
recuperar els llaços comunitaris”

/ GORKA LEIZA
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Conchita Castells 
Iluminada  Aceituno
Conchita Chinchilla
Integrants de Dones Sàvies 
de Sant Cosme
 
Conchita Castells té 80 anys i 
va arribar al Prat de Llobregat el 
1948; Iluminada Aceituno en té 
78 i hi va arribar el 1972, mentre 
que Conchita Chinchilla en té 
80 i va establir-s’hi el 1958. Totes 
provenen de famílies empobri-
des durant la postguerra, quan 
les penúries van obligar una part 
de la societat espanyola a emi-
grar a terres catalanes. Instal·la-
des a Sant Cosme, un barri dels 
afores, van participar en vagues 
per assolir els serveis bàsics que 
els havien de permetre prospe-
rar. Aquest pòsit les va conduir 
fins a Dones Sàvies de Sant 
Cosme, una iniciativa impulsada 
per l’Ajuntament del Prat arran 
d’una experiència similar sorgi-
da a Gavà. Des d’aleshores, el 
col·lectiu aplega 21 dones, coor-
dinades pels Grups Associats 
pel Treball Sociocultural (GATS) 
al seu local situat en una entrada 
d’illa. Malgrat els inconvenients 
de l’edat, les integrants es bellu-
guen cada dia per reclamar els 
drets socials o exigir, a través 
de la campanya *Primera pedra, 
que els mandataris internacio-
nals acabin amb la guerra i els 
desastres que en deriven.


