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També hem fet els nostres exercicis de malabars: imaginar 
com pot ser una DIRECTA més potent i, al mateix temps, fer pro-
jeccions econòmiques dels propers vint mesos a cop de full de 
càlcul, tocant de peus a terra. Per acabar, hem pogut constatar 
que som riques. Ho som gràcies al suport de les persones i els 
col·lectius que des del primer dia van confiar en el projecte i 
s’hi van subscriure. Ho som perquè hi ha persones del nostre 
entorn solidari que s’han incorporat al grup promotor de la 
cooperativa i ens estan ajudant a posar fil a l’agulla: ja estem 
redactant els estatuts, per exemple. També som riques d’idees 
i destreses. Ho som per tota la gent que ha col·laborat o col·la-
bora fent articles, vídeos o fotografies, proposant articles, fent 
difusió, ajudant-nos a fer actes i presentacions o aportant la 
seva experiència en altres àmbits on no arribem. En definitiva, 
tota aquesta riquesa ja forma part del capital social acumulat 
durant anys que impulsarà la cooperativa.

Estem de gira. L’últim mes i mig, ens hem dedicat a recór-
rer el territori per explicar la construcció de la coopera-
tiva de la DIRECTA, directament i sense mediació. Pensem 

que, a l’era de les xarxes socials, d'immediatesa i repiulades 
instantànies, era important dedicar una bona estona a explicar 
el projecte tranquil·lament a les subscriptores. Volíem compar-
tir sensacions, recollir suggeriments, comentar dubtes i xerrar 
d’aquest pas endavant que estem fent entre totes. Després de la 
presentació inicial que vam fer a Can Batlló, a l’escalf dels movi-
ments socials i les entitats afins, hem estat amb subscriptores a 
Vic, Sabadell, Barcelona, Girona, València, Tortosa i Tarragona 
i, properament, a Lleida. Que vagi per endavant el nostre agra-
ïment a totes les persones i entitats que han participat a les 
presentacions i que, a hores d’ara, ja han manifestat la voluntat 
de passar de ser subscriptores a sòcies fundadores de la nova 
DIRECTA. D’associació a cooperativa, de subscriptora a sòcia.

En aquestes presentacions, hem conversat sobre formes 
jurídiques, òrgans de la cooperativa i participació de les sòcies. 
Hem tingut temps de debatre sobre el paper dels mitjans de 

comunicació i els nous projectes que van germinant, així com 
de l’aposta decidida de la DIRECTA per la transformació social. 
Hem rebut mostres de suport de les subscriptores més vetera-
nes i de persones engrescades que tot just s’acabaven de subs-
criure. Ens han dit agosarades per obrir la governança de la 
cooperativa, tot i que creiem que és un repte que val la pena 
afrontar. Hem rebut declaracions d’adhesió incondicional, 
però també crítiques ben fonamentades i grans suggeriments 
de les que coneixen bé què significa muntar una cooperativa.

Carles Masià
@chmasia

El nostre capital

FE D’ERRADES:
— Al reportatge “Temps de canvi al paradís segrestat”, publicat a les pàgines 20-21 del número 403, es parla de l’enderrocament del 
monarca de Hawaii per part de terratinents d’origen estatunidenc: en realitat, va ser una monarca, la reina Liliuokalani. Al llarg del 
reportatge, a més, es parla de “pobles aborígens hawaians” i “pobles natius hawaians”, quan tots formen part de la mateixa cultura.
— A la pàgina 27 del número 403, es va vincular erròniament el podcast feminista Sangre Fucsia amb RUDA FM.

A les xerrades de presentació de 
la futura cooperativa ‘Directa’, 
hem rebut declaracions d’adhesió 
incondicional i també crítiques ben 
fonamentades i grans suggeriments



El Circuit de Barcelona-Catalunya, situat als municipis de Montmeló, Granollers i Parets 
del Vallès, és una infraestructura que suma pèrdues de 31 milions d’euros i no ha generat 
un teixit industrial al seu voltant. Tot i així, la Generalitat de Catalunya i el ‘lobby’ del motor 
aposten per un macrocomplex de l’automoció. Aquest projecte urbanístic, de 574 hec-
tàrees, ha posat en alerta els moviments socials del Vallès Oriental, que qüestionen un model 
especulatiu que implica una agressió al patrimoni natural de la zona.

Joan Mas
@jmasautonell

Si el projecte es du 
a terme, l’entorn del 
circuit de Catalunya 
s’urbanitzaria amb 
grans infraestructures 
de diferents usos 
/ GORKA LEIZA

Des de fa anys, el Circuit de Velocitat de Barcelona - Catalu-
nya, ubicat a la comarca del Vallès Oriental, és una infraes-
tructura pública amb poca viabilitat econòmica i un dèfi-

cit de milions d’euros. La fuita milionària del recinte de carreres, 
però, no impedeix que l’administració catalana vulgui construir 
un macrocomplex dedicat al món del motor al seu voltant. El pla 
que es vol tirar endavant forma part d’un Pla Director Urbanístic 
(PDU) ideat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya. El projecte, també anomenat Espai Motor, 
està dissenyat sobre unes dimensions totals de 574,2 hectàrees de 
terreny i preveu la construcció d’un gran complex d’edificacions, 
infraestructures i espais delimitats en funció dels diferents usos. 
Les institucions pretenen que el circuit de Catalunya sigui el centre 
neuràlgic de referència del nou recinte. Al voltant, s'hi establirien 
empreses vinculades al sector del motor.

Tot i que el pla per urbanitzar els entorns del circuit es va ini-
ciar el 2008, la iniciativa no va ser aprovada definitivament fins al 
desembre de 2015, quan el govern en funcions que encara liderava 
CDC va donar per vàlid el projecte, al límit de la seva capacitat de 
decisió. Aquest PDU del circuit afectarà directament els terrenys 
municipals de Montmeló, Parets del Vallès i Granollers. La idea de 

Un macrocomplex del motor 
amenaça el Vallès Oriental
El Pla Director Urbanístic del circuit preveu la construcció d’Espai Motor, un recinte de 574 hectàrees, per dinamitzar 
l’economia de l’automoció i desplegar activitats comercials i d’entreteniment

tornar a generar expectatives econòmiques a partir del foment de 
la construcció provoca polèmica, però els ajuntaments d’aques-
tes localitats –totes tres governades pel PSC– consideren que es 
tracta d'una oportunitat per generar creixement. De fet, des que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat va plantejar l’establiment 
del macrocomplex del motor, els tres consistoris vallesans han 
participat activament en la seva promoció. L’Ajuntament de Gra-
nollers, capital del Vallès Oriental, fins i tot hi ha destinat diners 
del seu pressupost: al Butlletí Municipal del darrer mes de gener, 
el consistori de la ciutat declara una inversió de 500.000 euros en 
“activitats econòmiques relacionades amb el motor al Circuit de 
Catalunya” per al 2016.

Un projecte de mides estratosfèriques
Amb unes qualificacions d’ús molt centrades en l’oci, el turisme i 
les activitats comercials, el PDU del circuit té unes extensions i unes 
característiques equiparables al projecte BCN World. Segons indi-
quen els esbossos del Departament de Territori i Sostenibilitat, el 
futur megacomplex inclouria un heliport públic –que ja s’ha comen-
çat a construir–, un espai de botigues i superfícies comercials de 
28.000 metres quadrats, un districte per ocupacions tecnològiques 
del motor i oficines de fins a tretze pisos. A més, es preveu una zona 
d’hotels que podran arribar a tenir set plantes d’alçària, un parc 

Tornar a generar expectatives 
econòmiques a partir del foment de 

la construcció provoca polèmica, 
però els ajuntaments de les tres 

localitats afectades defensen el pla

Amb unes qualificacions d’ús molt 
centrades en l’oci, el turisme i el 

comerç, el projecte té unes extensions 
i unes característiques equiparables a 

les de  BCN World
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amb finalitats recreatives que podria ocupar més d’una desena 
d’hectàrees, una àrea d’ús residencial i un sector per fincar-hi polí-
gons industrials. Ni tan sols faltaria un circuit annex, amb un traçat 
de dotze quilòmetres de llargada i una extensió de 178.000 metres 
quadrats, que hauria de servir per acollir més competicions d’auto-
mobilisme, motocicleta i kàrting.

L’abast del PDU, però, no acaba aquí: el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat també contempla la construcció de dues noves 
carreteres que passaran entremig de totes aquestes instal·lacions. 
Hi haurà una línia viària que farà de desviament de l’autovia C-17, 
mentre que l’altra serà la futura autovia C-35, un tram de carretera 
que ha de ser paral·lel a l’autopista AP-7 per resseguir-la des de 
Sant Celoni fins a Molins de Rei.

Amb tot, el pla director és un projecte destinat a la iniciativa 
econòmica privada que, en gran part, es desenvoluparà des de 
l’administració catalana: l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), perta-
nyent al Departament de Territori i Sostenibilitat, serà l’ens públic 
encarregat d’executar la urbanització i la reparcel·lació del Pla 
Director Urbanístic del circuit.

L’oposició al pla
Des que, fa poc més d’un mes, es va anunciar la construcció del 
PDU al Diari Oficial de la Generalitat, el projecte Espai Motor ha 
posat en alerta un sector de població del Vallès Oriental. Molta 
gent qüestiona el model d’oci i d’activitat comercial lligat a les grans 
superfícies i les marques multinacionals que es vol impulsar amb el 
macrocomplex. També es critica l’agressió al patrimoni natural que 
pot suposar la implantació de recintes de grans dimensions.

En aquest sentit, les reaccions i els moviments per frenar l’em-
branzida del PDU del circuit no s’han fet esperar: persones indi-
viduals, associacions com la Lliga per a la Defensa del Patrimoni 
Natural (DEPANA), Ecologistes en Acció, la Magrana Vallesana i 
organitzacions polítiques com la CUP, Podem o EUiA es van ajun-

>>> Ve de la pàgina anterior tar el febrer passat a Granollers per crear la plataforma No ens 
vendreu la moto. Des de la seva fundació, l’entitat ha fet diversos 
actes i també ha presentat un informe que analitza les possibles 
repercussions negatives del projecte. La plataforma, que pre-
sentarà un contenciós administratiu per aturar el pla urbanístic 
d’arrel, considera que l’Espai Motor és un projecte amb finalitats 
especulatives que no vetlla per l’interès públic ni té en compte les 
necessitats reals de la gent que viu al territori.

Per a moltes persones de Granollers i dels entorns, l’anunci de 
la construcció del PDU va ser tota una sorpresa. “Durant el procés 
de planificació del projecte, l’administració pública i els ajunta-
ments han actuat de manera molt opaca. De fet, hi ha moltes qües-
tions sobre l’Espai Motor que encara desconeixem”, denuncia Pep 
Medina, periodista i portaveu de No ens vendreu la moto. Segons 
l’activista, les institucions han aportat poca informació per evitar un 
debat ciutadà que valorés la conveniència del projecte.

El patrimoni natural, en perill
No ens vendreu la moto també alerta que la creació de l’Espai 
Motor pot tenir un greu impacte ecològic sobre el territori afectat. 
Els corredors biològics que permeten el desplaçament de la fauna 
i la flora de la zona podrien desaparèixer a causa de la construcció 
de noves barreres urbanístiques. A la vegada, el projecte podria 
degradar profundament el riu Congost i els boscos del voltant. “Les 
institucions públiques diuen que mantenen les zones forestals i pre-
sumeixen d’haver recuperat el riu amb la Xarxa Natura 2000, però 
ara volen encaixonar tots aquests espais entre les instal·lacions del 
futur macrocomplex”, lamenta Medina.

Per altra banda, les planificacions sobre el mapa del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat indiquen que la construc-
ció del PDU també repercutirà directament a l’àrea del sud 
de Palou, un barri de Granollers de tradició rural que encara 
manté viva l’activitat agrícola. Segons la plataforma opositora 
al pla, l’establiment de l’Espai Motor serà una nova ingerència 
que degradarà el patrimoni natural de l’indret. El grup activista 

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat també contempla la 

construcció de dues noves carreteres 
que passaran pel mig de les 

instal·lacions previstes

Associacions com la Lliga per a 
la Defensa del Patrimoni Natural 
o Ecologistes en Acció i diverses 

organitzacions polítiques s’han unit a la 
plataforma No ens vendreu la moto

/ ANDREU BLANCH
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també es mostra preocupat que el projecte incrementi el nivell 
de la pol·lució de l’aire a la zona: “Granollers és una de les ciu-
tats més contaminades de Catalunya. La construcció de noves 
infraestructures viàries i d’un macroprojecte com el PDU fa 
preveure un augment de les emissions de partícules contami-
nants a la zona i als seus entorns immediats”.

Les empreses del PDU
A hores d’ara, tot i que ha transcendit que hi ha grups empresarials 
disposats a invertir en el PDU, l’administració encara no ha concre-
tat quines companyies es podrien establir als espais delimitats per 
treballar-hi. Tanmateix, hi ha grups de pressió i clústers d’empreses 
del món del motor que s’han involucrat en la promoció del pro-
jecte. El principal lobby implicat és Motorsport 2020, una entitat 
formada per tres patronals vinculades al món de l’automoció: Clús-
ter Moto, Clúster de la Indústria de l’Automoció (CIAC) i Indústria 
Esport de Catalunya (Indescat).

Clúster Moto està format per companyies que fabriquen moto-
cicletes o peces de recanvi per motor com Beta Trueba, Rieju, 
Atlantis, Yasuni o Scutum. El CIAC, d’altra banda, inclou prop de 
200 empreses i compta amb la presència de Nissan, Seat, Applus 
o l’agència de treball temporal Adecco, mentre que Indescat és una 
entitat que té com a sòcies fundacions privades, institucions univer-
sitàries, regidories d’esport de diversos municipis i empreses que 
desenvolupen diferents activitats productives. La promoció d’activi-
tats de kàrting internacional al futur circuit annex o la creació d’una 
escola de pilots són alguns dels projectes que expliquen la participa-
ció de Motorsport 2020 –i els seus diversos associats– al PDU.

La plataforma No ens vendreu la moto, però, qüestiona la pers-
pectiva d’implantar nous projectes empresarials als entorns del 
traçat vallesà a través de la promoció pública. Segons Medina: “Als 
voltants del circuit, no s’han generat espais d’economia del motor, 
quan fa 25 anys que es va fundar. Les empreses més dinàmiques de 
les rodalies es dediquen a la logística, mentre que hi ha moltes altres 
indústries que han tancat o bé s’han deslocalitzat”.

La destrucció de llocs de treball en 
el teixit industrial de la zona s’ha 
ralentit. Amb tot, es continuen pro-

duint anuncis periòdics de tancaments i 
deslocalitzacions fabrils

Per fer valer el PDU del circuit, l’admi-
nistració pública ha donat molt valor al 
projecte industrial que hi pretén fomen-
tar. Entre els espais delimitats al mapa de 
l’Espai Motor, hi ha una àrea destinada 
a usos industrials. Tanmateix, el teixit 
industrial del Vallès Oriental pateix una 
crisi profunda. Enguany, hi ha molts polí-
gons industrials de la comarca que són 

poc actius, amb instal·lacions abandona-
des o en desús des que es van construir.

La destrucció de llocs de treball d’aquest 
sector al Vallès es remunta a principis de 
2000. Des d’aleshores, moltes empreses 
han tancat o bé han deslocalitzat la produc-
ció per reduir costos. Amb l’esclat de la crisi 
econòmica, el procés de desindustrialitza-
ció s’ha agreujat. L’any 2012, el Vallès Ori-
ental havia perdut el 21% del seu teixit pro-
ductiu i més de 30.000 persones s’havien 
quedat sense feina. Actualment, l’alleugeri-
ment de la crisi ha moderat la caiguda, però 
la pèrdua d’ocupació continua vigent dins 
un sector industrial en decadència.

Deslocalitzacions i tancaments
Algunes companyies que han deixat 

enrere la seva activitat al Vallès Oriental 
estan directament relacionades amb la 
fabricació de vehicles o peces de motor. 
El 2013, la històrica fàbrica de motoci-
cletes Derbi, en mans de la companyia 
italiana Piaggio, va acomiadar 150 perso-
nes i va tancar la planta que mantenia. 
La producció es va traslladar a Itàlia. El 
juliol de l’any passat, la sotragada a la 
indústria de l’automoció de la comarca 
es va tornar a fer sentir: la multinacional 
Valeo, també ubicada a Martorelles, va 
anunciar el futur tancament de la seva 
fàbrica vallesana i la transferència de la 
producció que s’hi duia a terme a Sara-
gossa. A hores d’ara, després d’una vaga 
que va durar més de cent dies, l’empresa 
manté la producció a Martorelles fins 

al juny de 2017. Mentrestant, busca una 
nova companyia inversora que es vulgui 
quedar amb la fàbrica i mantenir els llocs 
de treball associats.

A finals de 2015, a la deslocalització 
prevista per Valeo, s’hi va afegir la notícia 
del tancament d’una fàbrica d’Autoliv, 
una corporació multinacional especialit-
zada en la producció de components per 
automòbils, precisament ubicada a una 
zona de Granollers on es preveu la cons-
trucció del PDU. Finalment, Autoliv –que 
deslocalitzarà aquesta producció en un 
futur proper– va arribar a un acord amb 
les 290 treballadores afectades pel tanca-
ment, que rebran unes indemnitzacions 
en més bones condicions quan siguin 
acomiadades.

El Vallès Oriental, en procés 
de desindustrialització
Joan Mas
@jmasautonell

Els corredors 
biològics de la zona 
podrien desaparèixer 
a causa de la cons-
trucció de noves bar-
reres urbanístiques 
/ GORKA LEIZA
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El circuit va perdre 6,7 
milions d’euros l’any 
2015 / GORKA LEIZA

El Circuit de Barcelona-Catalunya, ubicat entre els muni-
cipis de Montmeló, Granollers i Parets del Vallès, és una 
infraestructura deficitària que, des de fa temps, arros-

sega greus dificultats econòmiques. Des de 2009, el traçat del 
Vallès Oriental suma unes pèrdues de 31 milions d’euros. Molts 
dels diners esvaïts en les inversions fetes al circuit no són de 
procedència privada: any rere any, les institucions públiques 
catalanes hi injecten quantitats milionàries per assegurar que 
el recinte tingui viabilitat.

Circuits de Catalunya SL és la societat mercantil que s’en-
carrega de la gestió i l’explotació del circuit. Es tracta d’una 
empresa dependent de la Generalitat, que n’és la institució 
matriu i l’accionista principal amb un 72% de participacions. 
L’Ajuntament de Montmeló també hi té un 10% d’accions, 
mentre que la resta de capital està en mans privades: el Reial 
Automòbil Club de Catalunya (RACC) és el tercer accionista 
del circuit i posseeix un 18% del capital social de la companyia 
explotadora del traçat vallesà.

Les donacions de capital públic al circuit
No obstant això, la rendibilitat econòmica no és el punt fort 
de Circuits de Catalunya SL. Segons les dades exposades als 
documents de comptes de la Generalitat, la companyia va tenir 
un pressupost total de gairebé 39 milions d’euros pel 2015. 
Una part important dels fons van procedir directament de les 
institucions públiques: la Generalitat va aportar cinc milions 
d’euros a través del Departament d’Empresa i Ocupació, l’Ajun-

tament de Barcelona liderat per Convergència es va comprome-
tre a posar-hi quatre milions d’euros i la Diputació de Barcelona 
va concedir dos milions més a la companyia.

Tot i les aportacions de capital públic, Circuits de Catalunya 
SL ha perdut gairebé quinze milions d’euros, 7,9 el 2014 i uns 
6,7 el 2015. Les fuites de diners, però, no han impedit que l’es-

El dèficit permanent 
del circuit de Catalunya
Des de l’esclat de la crisi i malgrat les enormes aportacions de diner públic que han fet les 
institucions, el traçat del Vallès Oriental arrossega pèrdues valorades en desenes de milions d’euros

Joan Mas
@jmasautonell

pai de carreres vallesà obtingués una nova ajuda econòmica: la 
companyia pública Avançsa, pertanyent a la Generalitat i cen-
trada en la promoció industrial, li va entregar 2,5 milions més 
a finals de l’any passat.

El preu de la Fórmula 1
Entre les despeses principals del circuit del Vallès Oriental, hi 
ha un contracte milionari per acollir un gran premi de Fórmula 
1. El 2007, abans de l’esclat de la crisi econòmica, el govern 
català es va gastar prop de tretze milions per organitzar la 
prova d’automobilisme. L’any següent, l’administració catalana 
va haver de pagar gairebé el doble de diners per la celebració de 
la mateixa competició. Les xifres exposades, però, són només 
aproximades: la quota concreta anual per allotjar un gran 
premi al circuit està sotmesa a una clàusula de confidencialitat. 
La Generalitat no ha revelat mai la quantitat exacta de diners 
que paga per fer que una prova del campionat del món de Fór-
mula 1 i de motociclisme es continuï celebrant a Catalunya.

Les institucions públiques catalanes i els càrrecs gestors de 
Circuits de Catalunya SL valoren l’impacte econòmic de les 
competicions celebrades al recinte en centenars de milions 
d’euros. Però diverses veus ciutadanes i partits polítics recla-
men una reducció de les aportacions de capital que es fan al 
circuit. El desembre passat, per exemple, l’Ajuntament de Bar-
celona va retallar a la meitat l’ajuda econòmica que preveia des-
tinar al traçat vallesà l’any 2016. Mentre que l’anterior equip 
de govern de Xavier Trias havia acordat una entrega de quatre 
milions d’euros anuals, el consistori liderat per Ada Colau va 
decidir que només hi aportaria dos milions./ GERARD CASADEVALL
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Alguns dels catorze plans 
directors urbanístics en marxa a 
Catalunya han estat assenyalats 

per plataformes ecologistes, 
veïnals, sindicats o partits polítics 

El pla que preveu la construcció 
de BCN World és un dels punts 

calents d’aquesta legislatura, tant 
a l’acord entre Junts pel Sí i la 

CUP com dins del govern

Les zones forestals 
es veuen afectades 
pels grans projectes 
urbanístics / G. L.

L’anomenat Espai Motor, que afecta els municipis 
vallesans de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, 
s’emmarca en el Pla Director Urbanístic (PDU) del Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya, impulsat i liderat pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest PDU, però, no és l’únic que ha generat un moviment 
d’oposició i alerta entre el veïnat i els moviments locals.

Els PDU són instruments legals que formen part de la pla-
nificació urbanística del territori. Estableixen unes directrius 
per executar directament projectes d’àmbit supramunicipal 
que, en un principi, responen a necessitats específiques d’una 
zona determinada o a un pla de desenvolupament d’especial 
rellevància social o econòmica per a un territori. Alguns dels 
catorze PDU que actualment estan en marxa a Catalunya han 
estat assenyalats per diverses plataformes ecologistes, veïnals, 
sindicats o partits polítics per motius diversos. Un d’ells és l’im-

Projectes urbanístics 
al punt de mira
Alguns plantejaments estratègics impulsats per la Generalitat de 
Catalunya, com el de l’Espai Motor amenacen l’ecosistema i imposen 
models econòmics a la carta

pacte negatiu pel medi ambient; un altre, la manca de transpa-
rència i informació en els processos de tramitació. Un tercer 
és la imposició de models econòmics fets a mida de les grans 
empreses, que amaguen processos d’especulació urbanística i 
impliquen un model de creixement econòmic poc sostenible. A 
més del PDU del circuit, destaquem dos projectes més.

El joc de BCN World
De tots els PDU que té en marxa la Generalitat, el de BCN World 
és el que ha generat més polèmica i una oposició més forta fins 
ara. El projecte de macrocomplex de casinos, parcs temàtics 
i hotels previst al Camp de Tarragona –que ha estat impulsat 
per La Caixa i Veremonte– es va presentar com el pla B davant 
la fugida de l’Eurovegas del magnat Adelson. Des de l’inici, ha 
comptat amb el suport de Convergència i del PSC i també ha 
estat avalat pel PP i Ciutadans.

Des de l’any 2012, l’Assemblea Aturem BCN World, que 
compta amb el suport de més de 60 entitats i col·lectius, ha 
marcat la seva oposició frontal a un projecte que obre els bra-
ços a l’especulació immobiliària, rep operadors de casinos acu-
sats d’evasió fiscal, blanqueig de capitals i, fins i tot vinculacions 
amb màfies. També s’ha denunciat la manca de transparència 
i d’informes tècnics en la tramitació legislativa o la possibilitat 
que es fomenti una contractació laboral temporal i precària.

El PDU de BCN World és un dels punts calents d’aquesta 
legislatura, tant a l’acord entre Junts pel Sí i la CUP com dins del 
govern. La CUP planteja paralitzar el projecte i esperar que se 
celebrin eleccions constituents per decidir en funció de la com-
posició del nou Parlament, ERC vol reformular-lo per manca de 
viabilitat i CDC referma el seu compromís i planteja una votació 
al territori per decidir si el projecte tira endavant i en quines 
condicions. L’Assemblea Aturem BCN World continua dema-
nant el compliment de l’acord de Junts pel Sí i la CUP per aturar 
el PDU i recorda que ja es va fer una votació al multireferèndum 
del maig de 2014: el no al projecte va guanyar per més del 70% 
(amb una participació de 2.192 persones).

Amenaça a l’ecosistema del delta de Llobregat
Juntament amb el PDU del Circuit de Barcelona-Catalunya, 
també es va aprovar definitivament i sense fer massa soroll 
el Pla Director Urbanístic Delta del Llobregat. Es tracta d’un 
projecte impulsat per la Generalitat i els ajuntaments de 
Gavà, Viladecans i Sant Boi, que van signar un conveni per 
impulsar-lo. Aquest plantejament urbanístic ha rebut fortes 
crítiques d’organitzacions ecologistes i entitats en defensa del 
territori com Ecologistes en Acció, la Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural (DEPANA) o SOS Delta i dels partits polítics 
ERC, ICV-EUiA i la CUP.

El projecte obre la requalificació de 162 hectàrees 
d’aquests tres municipis per a sòl industrial, hoteler i comer-
cial. Segons les entitats ambientalistes, implicaria una nova 
amenaça a l’ecosistema del Delta, afectaria l’agricultura –un 
sector clau a la zona– i reduiria els espais qualificats per a 
equipaments comunitaris.

Víctor Yustres
@victoryus3
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Si les condicions laborals no han parat d'empitjorar durant els 
darrers trenta-cinc anys, com s'explica que aquest procés no 
solament no hagi provocat un augment de la conflictivitat 

laboral, sinó que hagi vingut acompanyat d'un declivi pronunciat 
en l'afiliació sindical i les mobilitzacions de les persones treballa-
dores? Amb l'objectiu de buscar solucions que revitalitzin la lluita 
obrera, ja fa anys que acadèmiques i sindicalistes intenten trobar 
respostes a un problema altament complex. Les causes que s'han 
identificat fins ara es podrien agrupar en dos blocs. El primer asse-
nyala com a culpables les dinàmiques de l'anomenat “sindicalisme 
de concertació” –encarnat en les centrals majoritàries UGT i CCOO– 
i el règim de relacions laborals sorgit dels pactes de la Moncloa de 
1977. És un model que ha rebut un ventall ampli de crítiques, entre 
altres motius, perquè es considera un sindicalisme delegacionista 
que cerca el pacte, funciona de manera jeràrquica i dóna poc pes a 
la mobilització. Per altra banda, un segon bloc explicatiu es fixa en 
la incapacitat dels plantejaments i les estructures sindicals, ancora-
des al segle XX, a l'hora d'adaptar-se a les transformacions del model 
productiu capitalista, com són la fragmentació de la classe obrera 
i l'emergència de la temporalitat, les beques o el treball gratuït en 
forma de pràctiques. Tot plegat ha portat a una pèrdua de confiança 
en l'acció sindical per part de segments molt importants de la classe 
treballadora, que ha vist reduïda significativament la seva força.

Sindicalisme de concertació o sindicalisme de classe
A l'article El sindicalisme dels sans-culottes i les pétreleuses, 
publicat el 2014 a la revista Perspectives, Isa Benítez –llicenci-

ada en sociologia i responsable d'Organització de la Coordina-
dora Obrera Sindical (COS)– i Jordi Juan –advocat laboralista 
del Col·lectiu Ronda i encarregat d'Acció Social de la COS– 
estableixen un binomi entre el sindicalisme de concentració i 
el de classe. Les autores detallen unes característiques antagò-
niques que els separen des de l'arrel: mentre l'objectiu de fons 
dels sindicats pactistes és “un acord de pacificació social entre 
classes segons un determinat estat de correlació de forces”, el 
sindicalisme de classe cerca “l'abolició del treball assalariat a 
través de la lluita de classes”.

Conversem amb Ermengol Gassiot, professor i secretari 
general de la CGT catalana, i Oscar Murciano, informàtic i secre-
tari d'Acció Social del mateix sindicat. A parer seu, el sindica-
lisme es pot tornar a enfortir, però ha de començar per posar el 
conflicte al centre. Segons Gassiot, “des del punt de vista de la 
concertació, la raó de ser del sindicat és representar el treballa-
dor en la recerca de pactes amb l'empresa”. I continua: “Nosal-
tres, en canvi, veiem el sindicalisme com el màxim exponent 
de l'organització de la classe obrera, de la seva identitat col·lec-
tiva. Per tant, un cop reconeixem que ens exploten a través del 
treball, busquem apoderar-nos per resoldre aquesta situació”.

“El conflicte no és dolent ni bo, simplement existeix”, argu-
menta Gassiot. A parer seu: “No hi ha acord possible amb la 
classe explotadora; com a màxim, pactes puntuals nascuts 
de la nostra capacitat d'exercir coacció sobre els patrons. Els 
mecanismes legals es poden aprofitar en un moment determi-
nat, però no són el nostre marc. Som conscients que aquestes 
normes han estat definides pel poder contra el qual lluitem. Les 
nostres normes, les decidim nosaltres”.

Assemblearisme i acció directa
Davant les grans estructures i les relacions jeràrquiques prò-
pies dels sindicats de concertació, els de classe volen apostar 
per l'assemblearisme, l'horitzontalitat i l'autonomia. “L'as-
semblea ha de ser el nucli de l'acció col·lectiva. S'han de 
reduir lideratges i protagonismes i acabar amb la cultura de 
la delegació”, afirma el secretari general de la CGT. “Nosal-
tres mateixos hem de posar-nos a treballar en aquest sentit a 
escala interna. Què fem amb els comitès d'empresa? Caldrà 
que ens replantegem si continuen sent útils. Potser podríem 
recuperar la idea original de buidar-los de contingut... En la 
mesura que siguem prou fortes, podrem acabar amb els comi-
tès i el debat que va trencar el moviment anarcosindicalista 
quedarà obsolet. Quan siguem capaços d'agafar el patró i sac-
sejar-lo una mica nosaltres, no caldrà que demanem que ho 
faci un jutge”, afirma.

“L'assemblea va vinculada a les pràctiques d'acció 
directa”, comenta Gassiot. “I acció directa no només sig-
nifica cremar un contenidor –que també–, sinó que vol dir 
que les persones afectades són qui defineix el problema i 
estableix una metodologia per resoldre'l amb els seus propis 
mitjans”. Pel sindicalisme de concertació, la mobilització és 
“marginal, predictible i coreografiada”, per a un sindicat de 
classe és “contínua i imprevisible”.

Adaptar-se a la realitat
“El sindicalisme no ha estat capaç de respondre davant la crei-
xent precarització del treball perquè no vol assumir la nova 
realitat laboral postfordista: les estructures sindicals són con-
servadores per definició”, opina Murciano. Segons explica: 
“L'empresa ha estat el nucli atomitzador del sindicalisme, 

Míting de la CNT a 
Montjuïc, Barcelona, 
l’any 1977

Segments amplis de treballadores 
han perdut la confiança en unes 

estructures sindicals que no s’adapten 
a una realitat de fragmentació, 

temporalitat i treball gratuït

Segons Ermengol Gassiot, de la CGT: 
“No hi ha acord possible amb la classe 

explotadora; com a màxim, pactes 
puntuals nascuts de la nostra capacitat 

d’exercir coacció sobre els patrons”

Autonomia obrera 2.0
Un recull d’estratègies noves i renovades per trencar amb la cultura de la delegació i adaptar les 
estructures sindicals al model productiu postfordista



però ja no podem pensar en aquest termes. Aquest àtom ser-
veix per a la gran indústria, on continua sent funcional, però 
ja no representa la majoria de les treballadores, sobretot aque-
lles més explotades, atrapades en dinàmiques de temporali-
tat, rotació o atur, que poden veure els sindicats com quelcom 
exclusiu de determinats sectors amb unes condicions laborals 
relativament protegides”.

“Als sectors hiperfragmentats i precaritzats, com el de la 
informàtica, hi predomina la temporalitat. D'altra banda, en 
una mateixa sala de les oficines de Hewlett-Packard, hi poden 
haver treballadors de vint empreses diferents. Una manera 
d'afrontar-ho pot ser organitzar-nos a escala de sector. Així, si 
saltem d'una empresa a l'altra, mantenim al mateix espai de 
lluita”, afirma Murciano. Segons, Gassiot: “L'exemple del món 
de l'hostaleria ens hauria de fer reaccionar: el principal sector 
de producció capitalista a Barcelona és l'oferta d'oci turístic i el 
sindicalisme hi té molt poca força”.

Vinculació amb el territori
A banda de l'organització sectorial, una altra eina que ajuda 
a revifar el sindicalisme és la territorialització de les lluites. 
Això enllaça amb els sindicats de barri, però també amb les 
assemblees que tenen la base en un espai de treball compartit. 
“A l'aeroport, per exemple, trobem petites seccions sindicals 
a les aerolínies, cada empresa de handling, el Bus Turístic, 
la Renfe... Però si ens plantegem l'aeroport com un conjunt, 
veiem la necessitat d'una organització sindical comuna de totes 
aquelles persones que hi treballen”, analitza Gassiot.

Un altre aspecte de la crisi sindical és que el model fordista 
ignora el treball domèstic i de cures, la feina voluntària o les 
economies informals; estudiants, aturades, pensionistes i jubi-
lades també en queden fora. “Cal que el sindicalisme torni a ser 
percebut com una eina útil per un sector de la població que ara 
el veu com alguna cosa aliena, pròpia de grups concrets com els 
treballadors del Metro. Això pot fer que la gent adopti actituds 
antisindicals”, conclouen Murciano i Gassiot, que destaquen 
la futilitat que la realitat s'adapti als plantejaments propis: “El 
que ha de fer el moviment sindical és adaptar-se al sistema per 
poder combatre'l millor, com ha fet sempre”.
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Segons Oscar Murciano, secretari 
d’Acció Social de la CGT, “no es trac-
ta de fer un nou sindicalisme, sinó de 
recuperar-lo”. L’organització per sec-
tors s’assembla molt als sindicats de 
ram de la CNT de principis del segle 
XX; els sindicats de barri recorden els 
Comitès de Barriada cenetistes dels 
anys trenta. No obstant això, tot i que 
comparteixen una anàlisi econòmica 
d’arrel marxista i una herència anar-
cosindicalista, els nous models sin-
dicals tendeixen a assumir postures 
no identitàries. L’aposta és deixar les 

sigles en segon terme per aconse-
guir una unitat d’acció basada en les 
assemblees.

Un tret distintiu del sindicalisme 
del segle XXI és l’ús de les xarxes so-
cials com a eina d’organització i acció 
col·lectiva. Són molt útils per posar 
en contacte treballadores d’un mateix 
sector que mai no havien compartit es-
pai. Els grups de Whatsapp van ser el 
canal comunicatiu que va fer possible 
la vaga de Movistar. La pàgina de Face-
book de Las Kellys ha donat a conèixer 
les condicions laborals paupèrrimes de 

Recuperar la força passada 
amb les eines d’avui

“En la mesura del que és possible, cal 
intentar que el conflicte traspassi els 
murs del lloc de treball”, explica Oscar 
Murciano, de la CGT. “El conflicte ha 
de sortir al carrer per generar un co-
rrent solidari que n’incrementi la força. 
Aquest suport extern representa un 
afegit d’energia necessari per mantenir 
una lluita laboral. Tota vaga que s’ha 
guanyat, des de sempre, és aquella 
que s’ha socialitzat”, assegura el mem-
bre de la CGT, que il·lustra l’argument 
amb els casos recents de Panrico i 
Movistar. “A Panrico, els vaguistes van 
decidir aïllar-se conscientment i van 
passar mesos a la porta del polígon. 
Van resistir heroicament, però, final-
ment, el seu esforç no va tenir fruits: ja 

no pressionaven l’empresa, sinó que es 
pressionaven a si mateixos”, opina. En 
el cas de Movistar, “a través de la mira-
da sectorial, l’ús de les xarxes socials i 
la generació d’una empatia molt forta 
amb els moviments socials, s’ha acon-
seguit posar una de les principals mul-
tinacionals de l’Estat entre les cordes. 
L’empresa està preparada per resistir 
una vaga de la plantilla, però no un 
conflicte general que també la pressio-
ni des de fora”, explica. La socialització 
no ha de tenir necessàriament res a 
veure amb megaconflictes. Amb tot, 
Murciano remarca que “independent-
ment de la gent i les organitzacions 
que s’hi sumin, en un conflicte, qui ha 
de decidir és sempre la plantilla”.

La socialització del conflicte 

Els pactes de la Mon-
cloa van suposar un 
cisma del moviment 
sindical a l’Estat 
espanyol
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Els darrers anys, han nascut diferents xarxes solidàries per 
fer front a les problemàtiques compartides en àmbits quo-
tidians com el treball i l'habitatge. Aquestes assemblees 

beuen de l'experiència de la Seattle Solidarity Network (SeaSol), 
que arrenca el 2007, s'estén a altres ciutats dels Estats Units i creua 
l'Atlàntic fins a arribar a París o Barcelona. L'any 2012, l’editorial 
Klinamen traduïa la tasca de la SeaSol al llibre Red de solidari-
dad de Seattle: Una experencia de apoyo mutuo y acción directa, 
fet que va facilitar la difusió de la idea a l'Estat espanyol. L'obra 
inclou una guia per teixir una xarxa solidària a qualsevol barri o 
poble i basada en els principis del suport mutu, l'acció directa i 
l'horitzontalitat. El document comença amb una clara declaració 
d’intencions: “Només podrem arribar a una situació propera a la 
revolució social quan aconseguim dotar-nos de la consciència de 
classe necessària per plantejar una alternativa pràctica real sense 
intermediaris ni jerarquies al poder establert”.

La SeaSol va ser fundada per un grup d'activistes, la majoria 
militants anarquistes i membres del sindicat llibertari Industrial 
Workers of the World (IWW), que estaven cansades de la inoperàn-
cia de les organitzacions anarquistes formals. Per tornar a dotar el 
moviment llibertari d'un paper actiu i positiu, van decidir crear una 
xarxa sense marques ideològiques, basada en el suport mutu per 
afrontar els problemes del dia a dia. Prenent l'habitatge i el treball 
com a eixos principals d'intervenció, van començar a dur a terme 
amb èxit les primeres campanyes contra els abusos de l'empresa-
riat i les propietàries de cases. L’element clau del model és que les 
afectades són qui pren les decisions i desenvolupa l'acció col·lectiva, 
sense delegar ni respondre davant de cap autoritat central. La vin-

Les llavors del 
model de Seattle
Una xarxa de solidaritat creada a la ciutat americana ha inspirat 

nombroses iniciatives de suport mutu. Ara han arribat a casa nostra

culació al territori enforteix els llaços comunitaris i, alhora, permet 
un coneixement més proper dels punts forts i febles dels possibles 
adversaris a l'hora de negociar.

Guia per teixir una xarxa de solidaritat
A Red de solidaridad de Seattle: Una experencia de apoyo mutuo 
y acción directa, s'especifica com construir una rèplica de la SeaSol, 
s'explica com delimitar i enfocar la lluita i s'ofereixen instruccions 
pràctiques per ajudar a organitzar assemblees i formular reivindi-
cacions. Els autors argumenten que, abans que res, cal plantejar-se 
quin és el problema, què ha de fer el cap o la persona propietària per 
solucionar-lo i quin marge de temps li donarà la xarxa abans de dur 
a terme l'acció següent. A partir d’aquí, la guia enumera estratègies i 
tàctiques diverses: piquets, escraches, enganxades de cartells, reu-
nions setmanals, ús de les xarxes socials, fulls volants a les bústies...

A l'article “Per què cal començar una xarxa de solidaritat?”, un 
membre de la xarxa de Seattle, John E. Jacobsen, opina: “Sovint, 
la gent acusa els anarquistes d’oposar-se a tot tipus d’organització, 
però alguns de nosaltres responem ràpidament que no estem en 
contra de totes, tan sols de les existents”. Les xarxes de solidari-
tat han permès, afirma: “Guanyar lluites contra caps i propietaris, 
atreure nous treballadors, enfortir-nos i establir una presència esta-
ble i positiva a la comunitat”. L'èxit de la recepta de Seattle és evi-
dent. De 25 conflictes, indica Jacobsen, se n’han guanyat 22. Tot i 
que l’origen del moviment es troba als entorns llibertaris, la SeaSol 
no és una organització anarquista ni cal que ho siguin les persones 
que en formen part. L’únic requisit és seguir tres principis bàsics ja 
esmentats: horitzontalitat, suport mutu i acció directa.

Un model fàcilment exportable
Alguns dels trets de la SeaSol han aparegut al 15-M i a la PAH. A 
diversos barris de Barcelona, ara mateix, trobem projectes que 
s'inspiren explícitament en el model de Seattle. A diferents ritmes, 

Dani Font / Marc Rude
@danilfas / @marcrude

Cansades de la inoperància de les 
organitzacions anarquistes formals, 

un grup d’activistes va crear una xarxa 
amb l’habitatge i el treball com a eixos 

principals d’intervenció

Un manual, ‘Red de solidaridad de 
Seattle: una experiencia de apoyo 

mutuo y acción directa’, inclou 
instruccions pràctiques per organitzar 
assemblees i formular reivindicacions

Veïnes del barri de 
Gràcia (Barcelona) 
s’han implicat per 
la readmissió d’un 
treballador acomia-
dat per la cadena 
de supermercats 
Bonpreu 
/ VICTOR SERRI
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es comencen a definir xarxes de solidaritat a Gràcia, Vallcarca i el 
Poble-sec. La de Gràcia, anomenada La Precària, va ser impulsada 
la primavera passada per un grup de joves del Casal Popular Tres 
Lliris i es va consolidar després de la convocatòria d'una manifesta-
ció contra la precarietat laboral juvenil. “Prèviament, vam fer una 
recerca i vam contactar amb professionals de l'hostaleria, amb les 
quals ens vam posar d'acord per dur a terme accions als llocs de 
treball”, explica Ana Abrain. Aquesta membre de La Precària, advo-
cada laboralista, afirma: “Un col·lectiu de joves es va convertir en 
quelcom més gran: un grup de suport mutu que funciona com una 
assemblea oberta i intenta donar solucions col·lectives als conflictes 
laborals que afecten una sola treballadora”.

En un barri en què el teixit productiu està conformat princi-
palment per comerços i establiments hostalers, el model sindical 
industrial té poca capacitat d'acció: solen ser empreses tan petites 
que no tenen comitè i tendeixen a la contractació temporal de tre-
balladores. “Volem arribar als llocs on els sindicats convencionals 
no arriben. No obstant això, treballem amb aquells que considerem 
combatius: CGT, CNT i COS. Considerem que la nostra tasca i la seva 
són complementàries”, comenta Abrain.

Fins avui, La Precària ha gestionat dos conflictes laborals, un per 
defensar una treballadora de la cafeteria Nabucco Tiramisú –que va 
acabar en victòria– i un altre que exigeix la readmissió d'un empleat 
al supermercat Bonpreu, encara en marxa. La xarxa també ha creat 
una pàgina de Facebook anomenada Informer de la Precarietat a 
Gràcia, on es publiquen informacions anònimes que envien treba-
lladores explotades als negocis de la vila. “Gràcies a aquestes apor-
tacions, les veïnes del barri s'assabenten del que passa i es genera 
debat i consciència de classe. A més, és clar, l'eina també té una 
funció de pressió i boicot cap a l'empresa”, conclou Abrain.

A Poble-sec i a Vallcarca, també es gesten projectes similars. 
Des del col·lectiu Heura Negra-Assemblea Llibertària de Vall-
carca, Iru Moner, lampista de professió, coincideix amb Abrain 

A principis de 2013, un grup de mes-
tres i professores va decidir fer 
front comú contra les polítiques 

educatives del Govern balear, llavors diri-
git pel líder del PP a les Illes, José Ramón 
Bauzá. Des de l’Assemblea de Docents, 
vinculen els orígens d’aquestes mobilitza-
cions al 15-M: “Va criticar les mancances 
democràtiques dels models clàssics de 
representació i va popularitzar l’assem-
blea com a forma de presa de decisions. 
Segurament, això va facilitar el naixement 
de l’Assemblea de Docents com a proposta 
autònoma. Tot i així, propostes de l’època 
del 15-M com Docents Indignats mai no es 
van arribar a desenvolupar a Mallorca”.

A l’hora d’organitzar-se, les particula-
ritats locals són protagonistes. “L’Assem-
blea de Docents s’ha articulat de manera 
autònoma a cadascuna de les quatre 
illes. El que tenim en comú és la presa 
de decisions en assemblea i l’existència 
d’una coordinació insular. A cada illa es 
decideix si hi ha d’haver comissions de 
treball i quines han de ser. A la coordina-
dora balear, les delegacions de Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera prenen 
els acords per consens”, explica el col-
lectiu. “Durant tota la vaga indefinida, 
ha funcionat el comitè de vaga, que en 
teoria estava format per vuit persones, 
escollides per participar a les negocia-
cions, però que a la pràctica sempre ha 
estat un òrgan molt més ampli i on totes 
les comissions han estat representades”. 
Ara, una vegada desconvocada la vaga, 

s’ha creat una coordinadora provisional 
que posarà en marxa un debat sobre el 
futur model organitzatiu de l’assemblea.

Com en el cas de Seattle i les altres xar-
xes de suport, l’Assemblea de Docents deixa 
de banda les disputes ideològiques: l’únic 
requisit per formar-ne part és considerar-se 
afectada pel que es percep com una injustí-
cia. “És una assemblea de treballadors i tre-
balladores on hi té cabuda tot el professorat 
en actiu, estigui sindicat o no”, comenten. 
Respecte a les grans centrals sindicals... des-
confiança. “En tot aquest procés, el paper 
dels sindicats tradicionals ha estat qüestio-
nat, especialment quan l’assemblea va deci-
dir convocar la vaga indefinida i ells se’n 
van desmarcar”. Posteriorment, la vaga 
ha dut a la creació de nous sindicats, que 
han obtingut bons resultats a les eleccions 
als comitès del sector educatiu –Alternativa 
Docent, segona força i Unió Obrera Balear, 
tercera. Es va proposar que l’Assemblea de 
Docents es presentés a les eleccions sindi-
cals, però la idea es va descartar perquè 
protegir el caràcter inclusiu de l’assemblea. 
Va ser aleshores quan un grup de docents va 
promoure les dues candidatures, que s’han 
compromès a consultar tots els assumptes 
importants a l’assemblea.

La vaga general indefinida i la manifesta-
ció que la va donar a conèixer van tenir un 
gran seguiment. Aquesta última, és consi-
derada la protesta més multitudinària de la 
història de les Illes Balears. El canvi polític al 
govern insular ha comportat una disminu-
ció de la tensió. Segons l’assemblea, s’han 
aconseguit èxits però queden reptes per 
assolir: “S’han aconseguit la meitat dels deu 
punts del programa de la nostra plataforma, 
però els altres cinc encara no”.

Les docents balears 
contra el govern
La vaga general indefinida del professorat contra 
les reformes eductives de Bauzá (PP) ha deixat 
petja a la cultura política de les Illes

Dani Font / Marc Rude
@danilfas / @marcrude

en la importància “d’implicar-se en el dia a dia de la gent del 
barri”. Per a Heura Negra: “L’habitatge i la feina són els aspectes 
més essencials de la vida de la gent i, per tant, esdevenen els nos-
tres principals eixos d'acció política”. Moner reitera la importàn-
cia de treballar des del barri en un context en què “molta gent, 
sobretot els joves, veu el sindicalisme com quelcom llunyà”. Per 
altra banda, recalca: “Aquestes xarxes de suport sindical recu-
peren el que ja feia la CNT als anys trenta: emprendre la lluita 
sindical des de la proximitat, fet que permet establir llaços comu-
nitaris i relacions de coneixença entre les treballadores. Això és 
el que volem tornar a fer, solidaritat obrera”.

La Precària, una xarxa del barri de 
Gràcia de Barcelona, s’ha consolidat 
després de la convocatòria d’una 
manifestació contra la precarietat 
laboral juvenil

Una imatge de la 
vaga general del 
29 de març de 
2012 / RAMON 
FORNELL
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Quaranta anys després de l’inici de la transició es-
panyola, què ens permet fer una anàlisi del que 
va representar?

Diversos factors han obligat a revisar aquell període. Principal-
ment, la crisi econòmica, però també la corrupció que ha asso-
lat –i continua fent-ho– tota l’etapa constitucional. Ara, estem 
en un moment de desconstrucció del relat, perquè el que ens 
van explicar des de la historiografia oficial és mentida o tan sols 
un 10% és veritat. La resta, el 90%, s’ha ocultat tot i que afecta 
l’actual panorama polític.

Què s’ha silenciat?
Primer, cal dir que la transició comprèn des de la mort del 
general Franco, el 1975, fins a la victòria del PSOE l’octubre de 
1982. La dreta, però, situa el seu inici l'any 1969, quan Franco va 
nomenar el rei Joan Carles I com el seu successor. Això retrata 
el plantejament que hi havia per part d’aquests sectors de la 
societat perquè, a diferència del que s’ha dit, el rei s’oposava 
a la legalització del Partit Comunista. Va ser Adolfo Suárez qui 
va permetre que es pogués presentar a les eleccions de 1977. 
Igualment, no s’ha explicat bé l’intent de cop d’Estat del 23-F ni 
la gestió dels pactes per modelar aquest procés històric. Tot va 
ser cuinat per un cercle reduït de set persones. Les cúpules dels 
partits no en sabien res i els seus líders, gairebé res.

Va ser una transacció entre les elits per repartir-se el poder?
Això vindrà després amb la casta que en sortirà. En aquell 
moment, hi havia el vell règim repintat i les forces de l’oposició 

que no estaven en condicions de canviar les tornes. És a dir: la 
tesi que no hi havia vencedors ni vençuts és rotundament falsa. 
Sempre guanya algú i, en aquest cas, qui va guanyar va ser la 
classe política provinent del franquisme. També és mentida el 
debat entre reforma o ruptura, perquè l’esquerra no estava en 
condicions d’assolir la ruptura.

Per tant, els dirigents provinents del franquisme es va 
adequar al nou règim polític sense problemes?
El fil de continuïtat amb la dictadura estava garantit amb la 
figura del rei. Però la garantia que ningú no miraria enrere 
encara va ser més important. Es va perpetrar una amnistia suc-
cessiva, de manera que no es buscarien els responsables dels 
40 anys de dictadura ni es discutiria res del que havien suposat.

A El precio de la Transición (Akal, 2015), afirmes que ca-
lien “còmplices i comparses” per rubricar aquest pro-
cés. A quins actors et refereixes?
Els poders fàctics, especialment l’Església, la magistratura, el 
rei i l’exèrcit. Van actuar de facilitadors perquè l’hegemonia 
de la dreta fos indiscutible. Marcaven les línies roges i, amb 
el seu poder, van fer fora Aldolfo Suárez i van liquidar el seu 
partit. No va ser l’esquerra qui va expulsar Suárez, sinó Lan-
delino Lavilla i altres tentacles de la dreta, com Carles Ferrer 
Salat, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón o la pròpia CEOE, 
que no en tenien prou amb ell.

Però, després va venir el PSOE...
Perquè la maniobra se’ls va escapar de les mans. Creien que, 
liquidant Suárez i amb el 23-F, la inseguretat social faria que 
la població basculés cap a posicions més conservadores. Però 
l’efecte va ser el contrari: una majoria de la societat va donar 

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

Gregorio Morán, periodista i escriptor

“Amb la classe obrera activa, la 
transició hauria estat diferent”

Segons la crònica oficial, la transició es-
panyola va ser pacífica i modèlica, però 
la quantitat de víctimes que hi va haver 
i els peatges polítics posteriors indiquen 
tot el contrari. L’any 1991, Gregorio Mo-
rán en va fer una lectura crítica a El pre-
cio de la Transición, cosa que li va costar 
l’ostracisme dels mitjans afins al poder. 
“Algú que avui és tertulià va afirmar que 
personatges com jo no teníem dret de 
viure a Espanya”, explica. Del contro-
vertit assaig, n’ha publicat una reedició 
actualitzada un quart de segle després. 
Exmilitant del Partit Comunista d’Espa-
nya (PCE) durant el franquisme, Morán 
ha esdevingut una rara avis dins la pre-
msa de masses: els seus escrits incomo-
den l’establishment, però la seva prosa 
incisiva ha seduït diaris tan dispars com 
els desapareguts Opinión i Diario 16 o La 
Vanguardia, on cada setmana escriu una 
columna. Als seus llibres, desmunta els 
mites de la transició i radiografia les fal-
sedats versades sobre una etapa que en-
cara condiciona la nostra vida col·lectiva.



suport a la nova generació de polítics representada per Felipe 
González i Alfonso Guerra. Ells van canalitzar l’esperança de la 
gent, de manera similar al qua fan avui Pablo Iglesias i Podem. 
Per tant, la idea que la dreta va ser molt generosa durant la tran-
sició és mentida: qui més concessions va fer va ser l’esquerra.

Davant el soroll de sabres, l’esquerra va acceptar la decapi-
tació de Suárez i una reforma pactada amb el franquisme?
No tenia l’envergadura per derruir el règim ni condicionar-lo. 
I l’ambient psicològic tampoc no era l’adequat. La mort de 
Franco al llit hi havia contribuït decididament. El seu traspàs 
lent i el seu enterrament solemne van provocar una mena de 
compassió o síndrome d’Estocolm cap al dictador, davant el 
qual l’esquerra va interioritzar que no l’havia pogut derrotar. 
Així ho van viure els seus dirigents, immersos en la tessitura 
d’intentar negociar les condicions d’aquesta derrota.

L’esquerra no es veia capaç de forçar cap canvi profund?
Aquí es va equivocar, perquè podria haver arribat molt més 
lluny. Hi havia el temor de la pressió del rei i els sectors reac-
cionaris de l’Estat i es van arraconar massa temes, entre els 
quals hi havia la reforma de les estructures judicials i policials 
provinents del franquisme o el tipus de construcció dels partits 
polítics. Aquests elements són clau en la posterior aparició de 
la corrupció. Més que trair el poble, l’esquerra va mostrar una 
gran incompetència, reblada per una colla de dirigents pels 
quals la política es reduïa a la retòrica. Fer política significa 
astúcia i tractar amb milions de persones.

Quins van ser-ne els resultats?
Per Adolfo Suárez, descobrir què era l’esquerra; per Santiago 
Carrillo, ser admès al club dels set que van pilotar el procés; per 

Felipe González, el començament d’una fulgurant carrera polí-
tica. En canvi, va representar la liquidació de la classe obrera. 
Si aquesta hagués tingut un paper actiu, la transició hauria 
estat diferent. Malauradament, amb els Pactes de la Moncloa 
i la posterior vaga general de 1977, la classe obrera va quedar 
desmantellada a base de deixar-se comprar. Va ser així amb la 
desindustrialització de la mineria a Astúries, on els obrers van 
acceptar grans indemnitzacions.

Podríem dir que, en pro de la llibertat, es va crear un cli-
ma polític acrític?
Al llibre, afirmo que, entre els dirigents progressistes, “es va 
abandonar la coherència per no ser radicals i l’ètica per esde-
venir professionals”. Encara ho estem pagant. Però també 
diria una altra cosa: a banda de l’engany sobre el passat i els 
acords assolits d’esquena a la població, es va consolidar una 
classe política molt mediocre. Hi destacava un personatge com 
Rodolfo Martín Villa, a qui alguns definíem com “aquell noi que 
mai no va baixar d’un cotxe oficial del franquisme”.

Martín Villa encarna la transició?
N’és el màxim exponent... i això que està darrere de dos fets 
especialment greus. Un és la matança dels cinc obrers a Vitòria 
el 3 de març de 1976, quan ell ocupava el Ministeri de Relacions 
Sindicals. Després, hi ha la crema de la documentació històrica 
del Movimiento Nacional, que va eliminar les proves del que 
havia significat el franquisme. 

Excepte una minoria, tothom es va acomodar a la nova 
situació?
La prova la tenim amb el diari El País, que va contractar un 
magistrat del Tribunal d’Ordre Públic (TOP) com a advocat 

L’esquerra no tenia l’envergadura 
per derruir el règim ni condicionar-
lo: la mort de Franco al llit i el seu 
enterrament solemne van provocar 
una mena de síndrome d’Estocolm

A banda de l’engany sobre el passat 
i els acords assolits d’esquena a 
la població, en aquell període 
històric, es va consolidar una classe 
política molt mediocre

“

”
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dels seus treballadors. És a dir, per defensar la plantilla, el buc 
insigne de la nova època va buscar un exresponsable de l’apa-
rell d’excepció franquista. I ningú no ho va discutir, sinó que 
més aviat va ser aplaudit, senyal que anàvem molt malament.

Un altre dels preus va ser enterrar la reivindicació de la 
república?
Es va iniciar una etapa en què qualsevol persona que s’atrevís a 
reivindicar el passat es convertia en un perill per a la democrà-
cia. Tot consistia a imposar una “veritat històrica o responsa-
ble”. Revisar l’etapa anterior feia que t’acusessin de perjudicar 
l’estabilitat. I això provocava, per exemple, que historiadors ofi-
cials com Javier Tusell afirmessin sense vergonya que la Guerra 
Civil s’havia produït per una mala lectura dels resultats electo-
rals del febrer del 36. Sota la màxima, àmpliament difosa, que 
les dues Espanyes es van reconciliar, de cop i volta tothom pas-
sava a ser un patriota, un lluitador pel país i les seves llibertats. 
Ara, es repeteixen discursos similars: es diu contínuament que 
les decisions s’adopten pel bé d’Espanya. Darrere d’aquesta 
impostura, sempre s’hi han amagat interessos mesquins.

L’intent de cop d’Estat de 1981 va servir per blindar la transició?
Va servir perquè cadascú es posés a lloc. Només cal veure 
la quantitat de membres del Moviment Comunista (MC), la 
Lliga Comunista Revolucionària (LCR) i altres organitzacions 
maoistes que es van incorporar en massa al PSOE. Mai no s’ha 
vist un fenomen de ressituació similar. I això confirmava el 
triomf dels poders fàctics: havien aconseguit tornar a imposar 

la por a la societat. Tant és així que, acte seguit, va venir la 
promulgació de la Llei sobre protecció civil del dret a l’honor 
(1/1982), creada per Leoplodo Calvo Sotelo perquè la premsa 
hagués de tractar exquisidament els militars jutjats pel 23-F. 
Avui, aquesta norma continua emparant els mafiosos d’Espa-
nya. Per tant, més que triomfar, l’intent de cop d’Estat –o “cop 
de timó”, com va afirmar el mateix Josep Tarradellas– va ser 
eficaç pels poders fàctics.

En l’àmbit de la governança, quins efectes va provocar 
que encara arrosseguem?
Va evitar que es qüestionessin les estructures creades durant la 
transició, que han afavorit els privilegis i les pautes de funciona-
ment impunes. En definitiva: va propiciar un sistema corrupte i 
una intel·lectualitat formada per animadors que, en lloc d’esti-
mular l’oposició i la crítica, van abonar-se a les prebendes i els 
favors econòmics. En general, diria que la transició va aconse-
guir la desmobilització social i que els partits polítics esdevin-
guessin un substitutori de la societat.

Quins altres paranys assenyalaries?
Destacaria la reforma econòmica dels exministres socialistes 
Miguel Boyer i Carlos Solchaga, impulsada entre finals dels 80 i 
principis dels 90. Va assentar un dogma: no hi havia polítiques 
d’esquerres ni de dretes, sinó polítiques bones i dolentes. En 
paraules del mateix Solchaga, les bones eren les que perme-
tien que, a Espanya, et poguessis fer ric en molt poc temps. 
Els resultats d’aquest esquema han estat la bombolla immobi-
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A la transició, qualsevol persona 
que s’atrevís a reivindicar el passat 
republicà es convertia en un perill 
per a la democràcia. T’acusaven de 

perjudicar l’estabilitat

El 23-F va evitar que es 
qüestionessin les estructures que 

s’havien creat i va propiciar un 
sistema corrupte i una intel·lectualitat 

formada per animadors 

“

”

FOTOGRAFIES DE L’ENTREVISTA:
ARIANA NALDA



liària i l’estafa bancària, que el PSOE va promoure i que el PP 
va reforçar posteriorment, fet que va donar peu al saqueig i les 
pràctiques criminals que hem conegut els últims anys.

Quan avui es parla d’impugnar el règim del 78, és la de-
mostració que ens trobem a les portes d’una segona 
transició?
Parlar de transició té sentit quan es passa d’una dictadura a 
una democràcia, però no és el cas. També em pregunto a què 
es refereixen els líders de Podem i determinats opinadors quan 
parlen d’iniciar una segona etapa, perquè apel·lar al període 
viscut entre 1975 i 1982 significa considerar-lo rellevant, quan, 
al capdavall, no va reportar canvis profunds.

En el context actual, veus factible derogar la llei d’amnis-
tia de 1977, com reclamen diverses instàncies interna-
cionals, i depurar les errades emanades del franquisme?
Actualment, el debat es planteja entre conservadorisme i trans-
formació, que la meva generació ja no farà perquè ha fracassat 
políticament, per bé que econòmicament molta d’ella se n’ha 
aprofitat a bastament. El que cal és convertir l’Estat espanyol, 
que avui és una paròdia, en un Estat normal. Això implicaria 
suprimir el model de partits sorgit de la transició i el clien-
telisme consegüent que arrosseguem des d’aleshores. Més que 
una transició, això seria un sanejament.

En mans de qui recau aquesta tasca?
Només una nova fornada de polítics pot aconseguir-ho, 

però, abans, ha de deixar d’apel·lar a la transició, perquè és 
una antigalla. A més, la vella classe política encara utilitza 
aquest període històric com a xantatge per impedir que es 
promoguin canvis substancials.

Tan malament ho han fet les velles generacions?
A l’estranger, es pregunten què ha passat amb la socialde-
mocràcia espanyola. I la resposta és que, mentre la social-
democràcia nòrdica prové d’un recorregut de dècades, el 
PSOE no tenia bases sòlides ni militants amb prou prepa-
ració. Només cal recordar la presència a les seves files de 
l’exdirector general de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, i altres 
personatges, la majoria dels quals eren una colla de trepes. 
Ha passat el mateix amb els sindicats UGT i Comissions 
Obreres, que es van apoltronar gràcies a les subvencions. 
La classe obrera clàssica ha desaparegut, mentre ells encara 
viuen dels Pactes de la Moncloa.

Ha faltat massa crítica per contestar l’arquitectura políti-
ca i econòmica creada durant aquell període?
Sens dubte. Fins i tot els mitjans de comunicació no tenen 
les costures d’aleshores. Estan carregats de deutes i no es 
volen portar malament perquè depenen dels bancs. Només 
cal veure com van tractar la darrera crisi financera. Mereixeria 
una tesi doctoral sencera perquè ha estat un veritable escàn-
dol. Hi insisteixo: només obviant la transició, les noves gene-
racions poden obrir un horitzó d’esperança i treure’ns del pou 
en què estem ficats.
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Irala i Mullor: 
quan els diners 
escombren 
els ideals
La transició espanyola deixa algunes 
empremtes reveladores de l’amnèsia 
pactada, ja sigui per la incapacitat de 
propiciar una catarsi democràtica o 
per la negligència en aquest propò-
sit. La coherència es va transformar 
en conveniència i es van sacrificar els 
canvis estructurals que havien de per-
metre una veritable ruptura amb la dic-
tadura. No es van rellevar els coman-
daments de l’exèrcit ni es va purgar la 
policia política ni es va acabar amb els 
òrgans de la magistratura o amb els 
privilegis de l’Església segellats durant 
la llarga nit del franquisme.

Gregorio Morán repassa aquest 
procés, durant el qual les classes tre-
balladores van defallir en l’intent de 
superar els sistemes de dominació. 
Mentrestant, es va forjar una “unió 
instrumental” entre els dirigents de 
la transició, que a partir de llavors es 
van repartir el poder polític i financer.

Morán cita el cas de Xabier de Irala i 
Ángel Mullor, dos empresaris de tradi-
cions oposades. Fill de l’oligarquia bas-
ca, Irala s’havia distingit per les seves 
tesis reaccionàries, mentre que Mullor, 
militant del Partit Comunista, havia arri-
bat a ser el cap de seguretat de San-
tiago Carrillo. A l’escalf de les reformes 
econòmiques impulsades pels governs 
de Felipe González, tots dos van ser es-
collits com a màxims responsables de 
la companyia Iberia amb l’arribada del 
nou executiu del Partit Popular, presidit 
per José María Aznar, l’any 1996.

Aquella unió impossible, que va 
desencadenar la privatització de 
l’empresa, evidenciava que “el factor 
que unia els vencedors de la transició 
no va ser la Constitució de 1978, sinó 
els negocis”, diu Gregorio Morán. Re-
presentants de la mateixa generació, 
Irala i Mullor van gaudir d’un període 
en què, per damunt de les creences 
i el passat, es va imposar l’afany per 
l’èxit a qualsevol preu. “I aquell pro-
blema inicialment residual ha conver-
tit Espanya en un país de corruptes. 
És un tumor maligne que afecta la so-
cietat sencera”, conclou l’escriptor.
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Fa més de deu anys, en algunes zones rurals d’Osona, on 
les grans operadores de telecomunicacions no oferien 
cap tipus de cobertura, es va començar a establir una 

xarxa de comunicacions a base de comuns: cada masia aïllada 
pagava la seva pròpia antena per anar creant un teixit d’in-
terconnexions. El resultat, Guifi.net, es considera la xarxa 
comunitària més gran del món amb diferència i, des de fa 
temps, és reconegut per la Comissió Europea pel seu model 
de gestió i inversió. Encara que aquest projecte sigui molt 
pragmàtic en les seves ambicions, ens recorda que hi ha un 
model econòmic alternatiu a la gestió privada, tan caracterís-
tica en el sector de les telecomunicacions.

Diferències amb les telecomunicacions ‘mainstream’
Avui en dia, es podrien diferenciar tres possibles models de ges-
tió pel que fa a infraestructures de telecomunicacions: estatal, 
privada i de comuns. En el primer model, l’Estat ho coordina 
tot, com els antics monopolis estatals dels serveis telefònics. El 
segon, que va substituir el primer, confia que les companyies 
privades ofereixen el producte al millor preu quan competei-
xen en el lliure mercat. Actualment, és el sistema dominant dins 
el sector, però hi ha molts interrogants pel que fa a l’eficiència 
de costos d’aquest model: cada companyia té la seva xarxa de 
fibres òptiques i de telefonia mòbil i això provoca un sobrecost 

Telecomunicacions 
basades en els comuns
Guifi.net ofereix una alternativa als serveis d’accés a Internet convencionals: una xarxa de banda 
ampla lliure, oberta i neutral que es vertebra a través de la interconnexió entre les seves usuàries

enorme i innecessari. El model també tendeix a la creació d’es-
tructures de gestió opaques, fortament jerarquitzades i menys 
eficients. A més, genera condicions laborals o mediambientals 
negatives per a la societat. Un tercer model de gestió és el dels 
comuns, on s’ha de situar Guifi.net.

“El sistema de gestió de recursos en comuns existeix des que 
l’ésser humà es va fer sedentari. En si mateix, no té res de revo-
lucionari”, ens explica Roger Baig, treballador de la Fundació 
Guifi.net i investigador a la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). “En moltes civilitzacions, per construir el sistema de 
regadiu amb conductes d’aigua, cada agricultor era responsa-
ble de la seva part del rec, però, a la vegada, els uns depenien 
dels altres perquè la infraestructura era utilitzada per tothom, 
era de profit comú, de comuns. El model de desenvolupament i 
gestió de les telecomunicacions que fa Guifi.net va en la mateixa 
línia. Cada usuari és propietari i responsable de la seva part de 
la xarxa; a la vegada, tothom en depèn”, afirma. És tot un canvi 
de paradigma en relació amb la lògica de l’economia del lliure 
mercat. En la lògica de la gestió de comuns, no es crea l’activitat 
perquè l’amo de la infraestructura rebi uns beneficis: l’activi-
tat està pensada perquè tothom pugui participar a la xarxa de 
manera lliure, oberta i neutra.

Guifi.net s’ha d’entendre com un projecte col·lectiu i par-
ticipatiu per a la creació d’una infraestructura bàsica “de la 
gent, amb la gent i per a la gent”, amb una autèntica visió 
democràtica de fons. El 2008, el projecte va crear una fun-
dació per regular, facilitar i organitzar la participació de cada 
persona, organització o empresa a l’estructura comuna, per 
eixamplar i millorar la xarxa. “De la mateixa manera que el 
pagès de la comunitat construeix la seva part del rec per on 
passa l’aigua, amb Guifi.net, el ciutadà construeix un node a 
la teulada (o podria continuar el cable de fibra òptica) per on 
passen bits”, exemplifica Baig.

“Els avantatges, comparats amb el sistema actual privat, 
són aclaparadors”, comenta Roger Pueyo, també treballador 
de la Fundació Guifi.net i investigador a la UPC. “En primer 
lloc, el sistema és molt més econòmic, per l’eficiència del 
model de gestió i per l’absència de motius lucratius. No es vol 
fer negoci en el sentit de l’economia liberal, es vol crear un 
servei”, afirma. Pueyo destaca un altre avantatge: “El model 
de gestió distribuïda garanteix molt millor la privacitat de les 
dades, que es queden en un nivell local. Això dificulta l’en-
registrament massiu d’informació. I la possibilitat d’utilitzar 
software i hardware lliure evita la introducció de portes del 
darrere perquè algú faci de Gran Germà”.

Com funciona la xarxa?
Oriol Rico es va apuntar a Guifi.net el 2015. Es va comprar una 
antena, la va posar a la teulada del seu pis del barri de Sants de 

Guifi.net, es considera la xarxa 
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La connexió de cada 
llar es pot convertir 

en un node de la xar-
xa / BRAIS G. ROUCO
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Barcelona i va instal·lar el firmware. Tot i això, els servei no va 
funcionar de seguida. “Recordo que ja eren les deu de la nit i 
vaig comentar el problema per la llista de correus de la meva 
zona. De seguida, algú em va ajudar explicant-me els passos 
que havia de fer perquè funcionés. És el més significatiu de la 
filosofia de Guifi.net: darrere dels trastos de l’electrònica, hi 
ha persones”, explica.

La gent que forma part de la xarxa es pot trobar cada set-
mana en una zona diferent de Barcelona o en altres parts del 
territori per ajudar-se amb els diferents dubtes que sorgeixen o 
parlar de noves evolucions. En una mena de tallers de repara-
cions, GuifiLab, les persones sense gaires coneixements poden 
fer consultes a membres amb més experiència. Rico explica que 
li encanta orientar les nouvingudes per ajudar-les, però també 
perquè això beneficia el projecte i, indirectament, el beneficia 
a ell mateix: “Com més antenes o connexions amb fibra hi hagi, 

més ràpida i estable serà la xarxa perquè hi haurà més camins 
per accedir a la sortida d’Internet”.

A Guifi.net, hi conviuen els sistemes de connexió sense fils 
–més flexibles, assequibles i fàcils d’instal·lar– i el cablejat de 
fibra òptica. Aquest últim sistema és més estable, però també 
més difícil de desplegar i, a més, necessita més permisos admi-
nistratius. En aquest moment, hi ha 30.000 nodes o punts de 
connexió operatius a Catalunya. També hi ha més de 500 usuà-
ries de fibra òptica en algunes zones rurals.

Tota la infraestructura permet molt més que l’accés a Inter-
net. Es poden connectar discs durs (que poden fer de núvol 
d’una comunitat amb garanties de seguretat de dades), càme-
res i sensors de tot tipus, que es poden consultar en qualse-
vol moment. Comptar amb una infraestructura lliure i oberta 
amplia el ventall d’opcions, mentre que les xarxes privades 
generen dinàmiques de dependència i limitacions tècniques.

Estem davant un canvi important del 
mercat de les telecomunicacions? Es 
podria organitzar aquesta activitat se-
guint el model de comuns a una escala 
més gran? Tècnicament i legalment, és 
perfectament factible. Un sol cable de 
fibra té la capacitat de transportar el 
trànsit de dades de tot Catalunya i molt 
més; i el cost del cable és d’un euro el 
metre. El model de negoci que han im-
posat les companyies de telecomunica-

cions és una mina d’or basada en una 
relació desproporcionada entre el cost 
real del servei i el preu que paguen les 
usuàries. Una clienta que paga 40 euros 
cada mes per tenir accés a Internet po-
dria tenir un servei més complet, més 
sostenible, més segur i més ràpid –en-
tre d’altres consideracions– per molt 
menys de vint euros mensuals.

Wouter Tebbens, cofundador i di-
rector del Freeknowledge Institute, 

amb seu a Amsterdam, explica que 
les petites comunitats, poblacions 
o barris poden organitzar perfecta-
ment la seva petita xarxa d’Internet. 
“N’existeixen a diferents ciutats euro-
pees. Un grup de vint persones pot 
reunir els diners per fer la connexió 
amb fibra òptica i la inversió es pot 
amortitzar en un any o dos”. La di-
ferència que té Catalunya amb Guifi.
net, segons l’holandès, és que funcio-

na “a més gran escala i també dóna 
oportunitats de negoci dins d’una 
estructura de comuns democràtica”. 
Hi ha empreses amb més de vint tre-
balladores que donen servei a milers 
de persones de Guifi.net. El model de 
comuns pot dinamitzar l’economia en 
general creant serveis sobre la xarxa, 
però basant-se en valors com la de-
mocràcia, la transparència i la soste-
nibilitat.

Les petites comuni-
tats i barris poden 
organitzar xarxes 
de telecomunicació 
pròpies / B. G. R.

Moltes petites xarxes locals interconnectades

A una mena de tallers de 
reparacions, GuifiLab, les persones 
sense gaires coneixements poden 
fer consultes a les membres amb 
més experiència

Actualment, hi ha 30.000 nodes 
o punts de connexió operatius a 
Catalunya. També hi ha més de 
500 usuàries de fibra òptica en 
algunes zones rurals



Noves lluites a la Turquia 
de la revolució fracassada
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Si la revolta de Gezi va ser una revolució fracassada, ara 
mateix, Turquia està vivint les condicions apocalípti-
ques d’una contrarevolució. En pocs mesos, tres atemp-

tats a la capital del país han provocat gairebé 200 morts: les 
polítiques del poder tenen un preu molt alt per a la població. 
Aquestes morts mostren el fracàs de l’Estat turc a l’hora de 
gestionar la situació internacional i també el descontentament 
intern. Per resoldre aquests problemes, l’Estat ha trobat una 
solució: augmentar la repressió.

Un sistema repressiu del primer món
L’animadversió de l’Estat turc envers el moviment d’esquer-
res no ha canviat gaire respecte al clima posterior al cop d’es-
tat de 1980. Però sí que han canviat els mètodes repressius. 
Es pot dir que el govern va fer una bona lectura després de 
la revolta de Gezi i va integrar totes les eines necessàries a la 
seva política de prevenció repressiva d’un altre aixecament 
popular. El control de l’accés a Internet i les xarxes socials és 
una de les seves estratègies.

Persones d’arreu del món es van assabentar del bloqueig 
de l’accés a YouTube a Turquia durant el 2008 i el 2009. Però 
ningú no sap que, ara mateix, l’Estat no posa aquest tipus d’obs-
tacles, fàcilment superables, perquè pot utilitzar els mecanis-
mes propis de YouTube per eliminar continguts. Quan mirem 
les dades dels informes de transparència de Google, veiem que 
Turquia és el segon país que fa més demandes d’eliminació de 
continguts, just després de Rússia, però supera tots els països a 
Twitter, segons les dades d’aquesta xarxa social. El fet que paï-
sos com la Xina i l’Iran no apareguin en aquestes estadístiques 
assenyala una realitat molt important: l’Estat turc no usa tècni-
ques pròpies dels països obertament opressius, sinó estratègies 

Baybars Külebi / Pelin Doğan
Activistes a @occupygezi_bcn
@gullabi

semblants a les emprades pels països del primer món. Turquia 
representa el pitjor de l’autoritarisme postmodern i postindus-
trial, però compleix els requisits mínims per mantenir una apa-
rença democràtica.

El trencament entre govern i gulenistes
Avui, a Turquia, la llibertat d’expressió és el tema més contestat 
i que provoca més reaccions. L’apropiació governamental del 
diari opositor Zaman, un dels més grans del país, va provocar 
respostes internacionals. Però cal recordar que els propietaris 
del diari són una secta, els gulenistes, socis del poder polític 
fins al 17 de desembre de 2014. Amb mecanismes similars als 
usats per l’Opus Dei, aquest grup vol aconseguir el poder mit-
jançant l’ocupació de les places importants a les institucions 
administratives, sobretot les relacionades amb els mecanismes 
de repressió, com la força policial i judicial.

També cal recordar que els gulenistes van tenir un paper 
molt important, més que el del partit de la Justícia i el Desenvo-
lupament (AKP), en la repressió de la premsa; en alguns casos, 
fins i tot contra els desitjos d’aquest partit. El cas més impor-
tant d’aquella època va ser l’empresonament del periodista 
Ahmet ık pel seu llibre mamın Ordusu (en català, L’exèrcit de 
l’imam), en què investigava l’organització dels gulenistes dins 
la policia. El desacord entre ambdós sectors es va convertir 
en una guerra quan l’Estat va tancar els cursos extraescolars, 
que suposaven una gran part dels ingressos de la secta. Com a 
reacció, els gulenistes van difondre proves de la corrupció dels 
ministres i d’Erdogan. El públic va poder escoltar les converses 
entre el president i el seu fill sobre com rebre els suborns. Lla-
vors, el govern va bloquejar YouTube per impedir la difusió de 
les gravacions i va acusar els gulenistes de conspiració.

Lluita per controlar la informació
La guerra entre el partit i la secta és temporal, o almenys 
recent, mentre que la repressió dels mitjans de comunica-
ció d’esquerres és permanent. Per exemple, un dels portals 
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En un context d’acostament entre l’Estat turc i la UE, les autores revisen les tècniques repressives 
usades pel govern liderat per Recep Tayip Erdogan. Ho fan des de la perspectiva de l’activisme 
posterior a la revolta del parc Gezi que va tenir lloc l’any 2013



informatius més importants, Sendika.org, ha de canviar el 
seu domini constantment per evitar els bloquejos. També 
han tingut lloc casos tan greus com la detenció de dos perio-
distes, Can Dündar i Erdem Gül, per publicar una notícia 
que vinculava Turquia al transport d’armes destinades a 
l’oposició siriana. L’Estat va rebutjar les acusacions, però, 
alhora, va iniciar un procés jurídic per revelació de secrets 
estatals. Afortunadament, el Tribunal Constitucional va 
ordenar l’alliberament dels dos periodistes. Poc després, 
Erdogan va declarar que havia deixat de respectar el tribu-
nal per aquell veredicte.

Avui en dia, l’AKP necessita més que mai el control dels mit-
jans de comunicació. La causa és la guerra al Kurdistan turc. Els 
tocs de queda i les morts de civils són incidents molt greus i difí-
cils de justificar, tant a l’interior del país com davant la comuni-
tat internacional. Per aquest motiu, el govern no vol periodistes 
a la zona en conflicte: ho exemplifica la detenció de tres perio-
distes de Vice, perseguits malgrat que eren estrangers. Al final, 
Jake Hanrahan i Philip Pendlebury van ser expulsats, mentre 
que Mohammed Resool, un kurd iraquià, va ser retingut a la 
presó durant 131 dies acusat de terrorisme.

Com a activistes de Turquia, sabem que aquesta mena de 
repressió contra els mitjans de comunicació no s’exerceix 
només amb la força bruta, sinó també amb l’amenaça econò-
mica. Durant els seus tretze anys al poder, l’AKP ha construït 
una xarxa corporativista. Una part molt important del seu dis-
curs és el desenvolupisme: l’Estat està disposat a invertir en 
grans projectes d’infraestructura, d’energia i urbanístics. Per 
poder accedir als fons públics, les companyies han de tenir una 
bona relació amb el partit del govern.

Desenvolupisme i pactes amb la UE
Una pràctica molt obscena de les grans corporacions és com-
prar els mitjans de comunicació, com els diaris o els canals de 
televisió, per fer emissions favorables a la política del govern. 
Una bona eina per visualitzar els vincles entre corporacions, 
mitjans i Estat és el web creat per activistes Mülksüzle tirme 
A ları (Xarxes de Despossessió, amb l’adreça mulkuzlestirme.
org). Els documents que difon revelen la relació entre els 
propietaris de mitjans de comunicació i els grans projectes 
urbanístics o de construcció d’infraestructures. Les proves 

/ LLUÍS RÀFOLS

de suborns publicades pels gulenistes demostren la veracitat 
d’aquests lligams.

Hi ha una correlació considerable entre la llibertat d’ex-
pressió i dos grans temes importants per als activistes: el 
medi ambient i el dret a la ciutat. Perquè l’oposició ciutadana 
sigui forta, és imprescindible tenir una premsa independent 
i crítica. Cal esmentar que aquests temes sempre han estat 
prioritaris, també per l’activisme previ a l’esclat de Gezi. La 
diferència rau en les tècniques de resistència i d’organització 
emprades. Eines com direncevre.org (El medi ambient resis-
teix) i mulkuzlestirme.org aporten recursos importants. I la 
plataforma Defensa de la Ciutat (Kent Savunması) continua 
aturant les obres il·legals dels plans urbanístics, de la mateixa 
manera que els veïns afectats lluiten contra els projectes de 
construcció de preses hidroelèctriques.

Els i les activistes estan lluitant en un ambient cada dia més 
hostil. Cada atemptat que vivim implica l’establiment de l’estat 
d’excepció amb més freqüència. Un exemple d’això va ser la reac-
ció oficial davant una declaració de pau formulada per més d’un 
miler de docents, que van demanar que s’aturessin les operacions 
al Kurdistan turc. El Ministeri de Justícia va denegar la demanda 
de la fiscalia d’iniciar un procés judicial per insults a l’Estat i va 
aconsellar procedir amb l’acusació de suport al terrorisme.

Les negociacions sobre l’entrada de Turquia a la UE havien 
quedat suspeses, però la situació dels refugiats i la proposta 
del govern Erdogan de retornar (és a dir, expulsar) els que són 
rebutjats per la UE pot establir una relació més propera entre 
ambdós actors. L’AKP considera que aquestes negociacions 
legitimen la repressió interna, la guerra contra el poble kurd i 
la transgressió de la llibertat d’expressió. La UE té tanta por de 
la immigració que esdevé còmplice de l’Estat turc quan aquest 
reprimeix l’oposició popular interna.

En resum, l’espai activista revolucionari continua viu al país, 
encara que estigui sota una situació més repressiva. Però les 
lluites mai no estan desconnectades dels esdeveniments que 
tenen lloc fora del país, especialment dels que ocorren als països 
europeus. Per això, es fa necessària una oposició popular sense 
fronteres. A part de les accions solidàries a Europa, cal investi-
gar com es donen suport mutu els poders globals. Només així, 
podrem convertir l’estratègia de la resistència interna en una 
lluita internacionalista i construir nous fronts de contrapoder.
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El grup armat Al-Xabab va 
créixer a remolc de les intervencions 
dels EUA a Somàlia
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El govern turc s’enfronta a una nova 
onada de protestes: la lluita 
ecologista a la regió de Ceratteppe

L’Argentina cruix en un canvi de rumb accelerat. El govern 
de Mauricio Macri gira el timó en sec. Rere una façana 
que proclama centre i pacte, l’entesa electoral Cambi-

emos repeteix la recepta neoliberal dels noranta (devaluació, 
endeutament, aprimament de l’Estat) i es presagia un escenari 
de repressió. Amb el suport del poder mediàtic, una nova semàn-
tica va trepitjant el relat kirchnerista anterior. Mentrestant, el 
carrer s’escalfa. Els acomiadaments massius, un augment del 
preu de la llum de fins el 700% i una pèrdua notable de poder 
adquisitiu acompanyen l’endeutament futur... i els beneficis mul-
timilionaris atorgats a l’empresariat del camp i la megamineria.

Una derrota imprevista
Va ser un guió inesperat. Dividit i confiat, el Frente por la Vic-
toria (FpV) de Cristina Fernández de Kirchner no va lluitar a 
fons i es va adonar de la derrota a les eleccions de novembre 
tard. Cambiemos, suma de la Propuesta Republicana (PRO) de 
Macri i de la Unión Cívica Radical, va guanyar el pols sobre la 
paraula canvi golejant a les xarxes socials. Amb minoria al Con-
grés, Macri i l’anomenat govern dels CEO han fet ús de decrets 
de necessitat i urgència durant tot el recés estival. L’1 de març, 
a l’inici de les sessions parlamentàries, el discurs presidencial 
va ser duríssim: no es va centrar a concretar propostes, sinó a 
fustigar el govern anterior i arrasar-ne l’imaginari.

El retorn a l’ortodòxia neoliberal exigeix canvis ràpids i 
totals a l’Argentina. El discurs electoral de Cambiemos, acolo-
rit, ensucrat i inclusiu, aparella la gestió anterior amb parau-
les com desastre, caos o corrupció. No solament es tracta de 
fragmentar un adversari en KO, sinó, sobretot, de guanyar 
crèdit per aplicar mesures dràstiques. La devaluació ha estat 
qualsevol cosa menys progressiva. La caiguda del peso fins un 

Jordi Relaño
@jordirelao
Buenos Aires

60%, amb la finalitat teòrica d’“augmentar exportacions”, ha 
esperonat l’asimetria d’una inflació que ja era altíssima. Segons 
el Consell Nacional d’Investigacions Científiques i Tècniques 
argentí, el poder adquisitiu ha caigut un 24% entre les famí-
lies més vulnerables i un 13% entre les que tenen més recursos. 
Mentre aliments com la carn s’han encarit un 40%, els salaris 
seran modulats per qui defensava obertament abaixar els sous 
“perquè són un cost més”.

Eliminació dels aranzels
El nou govern argentí tampoc no ha dubtat a eliminar tots els 
aranzels a l’exportació. Només la soja, puntal transgènic de 
l’economia que va ser implantat a l’era Ménem i estimulat pel 
kirchnerisme, pagarà encara un 30% i abaixarà 5 punts anuals. 
L’economista Joseph Stiglitz ha descrit la mesura com “una gran 
transferència als rics amb un gran cost pels treballadors ordina-
ris”. Diversos mitjans xifren en 4.000 milions de dòlars el que 
l’Estat deixarà de recaptar al camp el 2016. En comparació, els 
223 milions de dòlars que s’estalviaran les transnacionals mega-
mineres semblen xavalla. Greenpeace considera que aquesta 
mesura és un “premi al descontrol” d’un sector que vulnera la 
llei de glaceres i periglaceres protegides per la UNESCO.

A aquests estímuls, Cambiemos hi afegirà el cost de pagar el 
deute als creditors voltors. S’abonaran entre el 75% i el 80% dels 
interessos acumulats. Un pagament que Adolfo Pérez Esquivel, 
premi Nobel de la Pau argentí, titlla “d’injust, il·legítim i tacat de 
sang perquè ve de la dictadura”. Per satisfer els pagaments, Alfonso 
Prat Gay, ministre d’Hisenda i Finances i home fort de la banca 
JP Morgan, ha anunciat l’emissió de deute per 12.500 milions de 
dòlars. Cambiemos ja té vots al Congrés per tombar les lleis Cerrojo 
i Pago Soberano i tornar a l’espiral de deute. La fragmentació de 
les diputades del FpV i el vot favorable de disset governadores (de 
24) apunten a un acord al Senat, encara dominat pel kirchnerisme.

Cambiemos descriu l’Estat com un ens corromput i sobredi-
mensionat. Això serveix de base perquè el govern impulsi el 
seu aprimament. Almenys 22.000 treballadores públiques han 

L’impacte de les retallades és 
desigual: el poder adquisitiu ha 

caigut un 24% entre les famílies més 
vulnerables i un 13% entre les que 

tenen més recursos

Les rebaixes d’impostos als sectors 
del camp i de la mineria faran 

que l’Estat deixi de recaptar 
més de 4.000 milions de dòlars 

durant l’any 2016

Macri accelera 
el gir neoliberal

El nou govern argentí repeteix la fórmula dels anys noranta de 
devaluació, endeutament, aprimament de l’Estat i repressió
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50.000 persones es 
van manifestar amb 
motiu d’una aturada 

nacional de personal 
estatal / AGUSTINA 

COPPARI - FACCIÓN

estat acomiadades per decret, segons dades del sindicat de tre-
balladores estatals ATE. Milers de noms van aparèixer en llistes 
negres. La policia o agents de seguretat privada van filtrar l’ac-
cés als centres de treball. Un estudi vinculat a la central sindical 
CTA-Autónoma augmenta la xifra d’acomiadaments a 50.000, 
comptabilitzant també els del sector privat. Les xifres podrien 
continuar creixent tenint en compte que, el mes de març, fina-
litzen milers de pròrrogues contractuals i també, segons aler-
tava el partit trotskista FIT, pel desmantellament de sectors eco-
nòmics més vulnerables, un altre fruit de les noves polítiques.

L’acomiadament de treballadores públiques s’ha relatat 
com una croada contra les ñoquis”; segons el govern actual, el 
kirchnerisme contractava “persones sense tasques assignades 
per camuflar les xifres d’atur”: museòlogues, científiques del 
complex ARSAT, personal de centres culturals com el CCK o 
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De moment, l’estabilitat del nou govern 
sembla garantida al Congrés. Sergio 
Massa, líder del Frente Renovador –pe-
ronisme de centredreta distanciat del 
kirchnerisme–, està disposat a fer de 
flotador i donarà suport a molts dels 
decrets emprats fins ara “per respon-
sabilitat”. Massa va acompanyar Macri 
a Davos com a líder de l’oposició, mal-
grat que aquest era el lloc d’un kirch-
nerisme que ara comença a fragmen-
tar-se i també a assajar l’autocrítica. 

Cambiemos podrà negociar en mino-
ria. Aprofitant les escissions, els vots 
del Frente Renovador i les necessitats 
de finançament de les governadores 
del FpV, es podrien reeditar majories 
com les que van facilitar l’endeuta-
ment. Mentre l’administració Macri 
adopta una política que Nicolás del 
Caño, líder del Partit dels Treballadors 
Socialistes (del bloc FIT), qualifica de 
contractiva, Barack Obama ha beneït 
el viratge argentí amb una visita oficial.

Un escenari d’estabilitat 
parlamentària

fins i tot persones amb necessitats especials, protegides... El 
degoteig de manifestacions i testimonis mostra que, rere l’es-
tigma de ñoquis” o de greix militant, hi ha treballadores que 
han presentat memòries d’activitats acurades sense rebre res-
posta. La seva versió ha estat silenciada, o ridiculitzada, pels 
mitjans del nou oficialisme.

Purga mediàtica
La derogació de la llei de mitjans, aprovada el 2009 amb només 
tres vots en contra, va ser una de les primeres mesures del nou 
govern. A banda d’acabar amb una llei antimonopoli que limitava 
el poder de l’omnipresent Grupo Clarín, Macri ha redistribuït la 
publicitat estatal per beneficiar una corporació que l’havia afavo-
rit durant la campanya electoral. A través d’una purga indirecta, 
s’estan silenciant les veus que no han canviat el discurs, tant de 

persones (el locutor Victor Hugo) com de projectes multimèdia 
sencers (el Grupo Veintrés). Abans de les eleccions, els mitjans 
privats afavorien Cambiemos. Ara, el govern controla els mitjans 
estatals, mimats pel kirchnerisme com a contrapoder mediàtic.

L’alineament informatiu explica casos d’invisibilització fla-
grant. El degoteig de protestes contra l’estigmatització de les 
treballadores o els actes contra l’empresonament sense judici 
de Milagro Sala han estat constants. Sala és dirigent de la Tupak 
Amaru a Jujuy i diputada a l’assemblea parlamentària del bloc 
comercial Mercosur. Ha rebut el suport d’Amnistia Internacio-
nal i de l’ONU, però això no li ha evitat el linxament per part 
dels mitjans i del nou governador a Jujuy, Gerado Morales, per-
tanyent a Cambiemos, que dóna per certes les denúncies sense 
proves i l’acusa de participar en tres homicidis.

Protocol Antipiquets
L’augment del preu de la llum, fins un 700% a Buenos Aires, va 
més enllà de la fi d’un subsidi que era universal. La seva reti-
rada total desprotegeix aquelles que el necessitaven i serveix 
com a preludi d’un probable augment dels preus del gas i del 
transport públic. Tot plegat ha fet que els partits del FpV i del 
FIT hagin començat a convergir, tot i marcar diferències al car-
rer. La resposta governamental “per posar ordre” és el Protocol 
Antipiquets de Patricia Büllrich, ministra de Seguretat.

Qüestionat durament pel Centro de Estudios Legales y Soci-
ales, el protocol relega el lloc de les periodistes durant les pro-
testes “a una àrea determinada” i no prohibeix explícitament l’ús 
d’armes de foc. Dir a l’Argentina combativa que “els piqueteros 
tindran cinc minuts abans de ser desallotjats” és tota una provo-
cació. O un intent d’atemorir i canviar el focus. El 24 de febrer, 
50.000 treballadores estatals van protagonitzar una aturada naci-
onal confluent. L’assistència va ser superior a l’esperada. Mitjans 
oficialistes com Clarín o La Nación coincidien a titular: “El centre 
(de Buenos Aires) va ser un caos i no es va aplicar el Protocol”.

Amb el Protocol Antipiquets apuntant el carrer, l’expresidenta 
Cristina Fernández i Axel Kicillof, exministre d’Economia, seran 
citats a declarar a l’abril. El cas Nisman, amb l’exespia Antonio 
Stiuso modificant les seves declaracions prèvies, podria tenir 
un gir rapidíssim. Els tribunals prendran protagonisme. Però el 
focus del conflicte no se centra solament a l’Argentina: al Brasil, la 
presidenta Rousseff i l’expresident Lula es debaten al circ mediàtic 
d’una oposició tocada de ple per la justícia. En tot cas, les imatges 
d’un pesquer xinès metrallat a les costes argentines semblen sug-
gerir la fi d’una Amèrica Llatina contrahegemònica.

El periodista 
acomiadat Victor 
Hugo dirigint-se a 
una Plaza de Mayo 
desbordada / A. 
C. - FACCIÓN

Concentració a la Plaza 
de Mayo contra l’aco-
miadament del perio-

dista kirchnerista Victor 
Hugo i per la llibertat 

d’expressió / LUCÍA 
PRIETO - FACCIÓN
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Camp Raso és el nom amb què es coneix el complex mili-
tar d’Al-Xabab, situat 200 quilòmetres al nord de Moga-
discio, capital de Somàlia. El 7 de març passat, el Pen-

tàgon va revelar que, dos dies abans, la defensa estatunidenca 
havia dut a terme un atac contra aquesta base i havia acabat 
amb la vida de prop de 150 membres del grup armat.

Mitjançant una combinació de drones i aeronaus regulars, 
l’exèrcit dels EUA va bombardejar el que es considerava un dels 
principals camps d’entrenament de la milícia islamista. Segons 
oficials del Pentàgon, l’atac ha representat el cop més dur que 
ha rebut Al-Xabab des de l’inici de la campanya del govern dels 
Estats Units (EUA) contra l’organització.

Les mateixes fonts han assenyalat el doble èxit de l’atac. 
Per una banda, es va acabar amb una remesa de soldats recent 
entrenats, l’objectiu dels quals hauria estat atemptar contra les 
tropes dels EUA i la Unió Africana presents a la regió. Per l’altra, 
sempre segons el Pentàgon, no hi va haver víctimes civils, tot i 
que això no ha estat verificat per cap font objectiva.

No obstant això, malgrat que el govern estatunidenc ha par-
lat d’èxit, aquesta victòria és qüestionable. Com en el cas dels 
talibans a l’Afganistan o de la insurgència iraquiana, els Estats 
Units han contribuït a crear l’enemic al qual estan combatent. 
En aquest context, és difícil parlar de victòries.

El naixement d’Al-Xabab
Somàlia és la representació més clara d’un Estat fallit. És un 
país on la maquinària estatal no aconsegueix oferir els serveis 
que li corresponen, no té el control de tot el territori del país, 

Lluís Torres
@La_Directa

Segons el periodista Jeremy Scahill, 
la CIA va augmentar el poder de 

diversos senyors de la guerra locals 
pagant-los per la captura o l’assassinat 

de possibles territoristes

Aquest increment de la inestabilitat 
va provocar una resposta islamista, 

tant de grups moderats com 
d’organitzacions violentes, de la qual 

Al-Xabab és la cara més extrema 

Al-Xabab, un producte de 
la guerra contra el terror
El grup que ‘imposa el terror’ a tota l’Àfrica oriental va créixer a remolc de les intervencions militars dels EUA a Somàlia

no és l’única autoritat política i, el més important, no és l’únic 
actor amb capacitat per utilitzar la força. Gràcies al suport mili-
tar i polític internacional, l’any 2012, es va poder conformar 
el primer Parlament des de feia dues dècades, amb un govern 
presidit per Hassan Sheikh Mohamud, i la situació ha tendit a 
estabilitzar-se. Al-Xabab, però, es manté com la principal ame-
naça del país i, també, de la veïna Kenya.

Es pot dir que el punt de partida d’aquesta situació el trobem 
l’any 1991, quan un cop d’Estat va provocar la caiguda del règim 
dictatorial de Siad Barre. A partir d’aquell moment, el buit de 
poder va donar lloc a les lluites entre clans i tribus rivals. El sor-
giment de diversos senyors de la guerra va submergir Somàlia 
en un estat de caos permanent.

Enmig d’aquest panorama, també van florir diverses milícies 
islamistes, entre elles, Al-Xabab, una organització fonamenta-
lista que pretén convertir el país en un califat islàmic i que, per 
aconseguir aquest objectiu, legitima l’ús del terrorisme. L’arrel 
de l’organització és una milícia anterior, Al-Ittihad al-Islamiyya, 
que va ser derrotada l’any 1997. Arran de la derrota, alguns 
membres d’aquest grup van viatjar a l’Afganistan per rebre 
entrenament militar de la mà d’Al-Qaida i van tornar a Somàlia 
per formar Al-Xabab l’any 2001.

Els errors d’una guerra global
Després dels atemptats de l'11-S, el vicepresident dels Estats 
Units, Dick Cheney, i el secretari de defensa, Donald Rums-
feld, van ser els principals impulsors d’una política de defensa 
molt agressiva, coneguda amb el nom de guerra global contra 
el terror. A Somàlia, aquesta política es va començar a notar 
el mateix any 2001. Perseguint qualsevol persona sospitosa de 
terrorisme, els Estats Units van començar una guerra per dele-
gació al país, liderada per la principal agència d’intel·ligència 
nord-americana: la CIA.

Tal com relata el periodista d’investigació Jeremy Scahill, la 
CIA va utilitzar diversos senyors de la guerra locals. A canvi de 
finançament, aquests grups executaven operacions de captura 
i assassinats selectius de possibles terroristes. En poc temps, 
aquells governadors i les seves milícies, que ja eren repudiades 

Persones que escapen 
d’una explosió al 
centre de Mogadiscio 
/ FEISAL OMAR

Rebels del Front 
d’Alliberament Nacio-

nal d’Ogaden 
/ JONATHAN AL-

PEYRIE
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per la ciutadania, van començar una campanya de segrestos i 
matances indiscriminades contra una població civil terroritzada.

Davant d’aquesta situació, l’any 2004 va néixer la Unió de Tri-
bunals Islàmics (UTI), un conjunt de milícies que van iniciar una 
gihad per recuperar l’ordre i acabar amb el caos instaurat pels 
senyors de la guerra. A les files de la UTI, s’hi van sumar perso-
nes molt diferents: combatents, imams o líders tribals que, a més 
de voler recuperar el país de mans dels senyors de la guerra, van 
crear legislació i administrar justícia als territoris que conquerien.

El que caracteritzava la UTI era la diversitat. Tot i que l’or-
ganització estava dominada per sector moderats, tots els grups 
que volguessin recuperar el control del país hi eren benvinguts. 
Això incloïa organitzacions islamistes radicals com els mem-
bres d’Al-Xabab, que en aquell moment eren una part residual 
del conjunt. De fet, la coalició es mantenia unida simplement 
per l’existència d’un objectiu comú.

Finalment, el 2006, la UTI va expulsar els senyors de la 
guerra i va prendre el control de Mogadiscio. Per primera 
vegada en dècades, Somàlia es va convertir en un Estat amb un 
cert ordre, cosa que suposà un alliberament per a la població 

civil. Acte seguit, el líder de la UTI, el xeic Sharif, va enviar una 
carta a les Nacions Unides, els Estats Units, la Unió Europea, 
la Lliga Àrab i la Unió Africana, en què expressava la voluntat 
de l’organització de “començar una relació d’amistat amb la 
comunitat internacional”. A més d’això, Sharif oferia als Estats 
Units l’ajuda de la UTI en la lluita contra el terrorisme. També 
convidà un inspector de l'ONU al país perquè comprovés que 
no hi havia terroristes integrats a la coalició.

La creació d'un monstre
No obstant això, l’administració Bush no estava disposada a 
acceptar el govern de la UTI, per molt que aquest mostrés bona 
voluntat i hagués portat una fràgil estabilitat a Somàlia, situa-
ció de la qual feia dècades que no gaudia. A finals de 2006, els 
Estats Units van patrocinar la invasió de Somàlia per part d’Eti-
òpia. La participació estatunidenca es basava en el lideratge de 
la guerra a través de la CIA, en l’enviament de diners per coste-
jar la campanya al govern etíop i en el desplegament de forces 
d’operacions especials sobre el terreny. Etiòpia va usar entre 
40.000 i 50.000 soldats, que van provocar la mort de 6.000 

Una zona geoestratègica vital
Tal com informa Carlos Martín a través 
de l’Institut Espanyol d’Estudis Estra-
tègics, Somàlia té una importància 
geoestratègica vital. Aquesta regió és 
el nexe d’unió entre el mar Roig i l’oceà 
Índic i, per tant, controla el lloc de pas 
necessari per totes aquelles embarca-

cions que vulguin travessar el canal de 
Suez. Es calcula que prop d’un 20% 
del comerç marítim mundial passa per 
aquesta ruta anualment. El tràfic co-
mercial inclou la majoria de les impor-
tacions de petroli europees i gran part 
del comerç entre Europa i l’Àsia.

civils només a Mogadiscio. Més de 600.000 persones van ser 
desplaçades. Les detencions sumàries, la tortura, la violació i 
els assassinats extrajudicials van ser alguns dels crims comesos 
durant aquesta guerra, segons van denunciar organitzacions 
com Amnistia Internacional o Human Rights Watch.

La història de la relació entre Somàlia i Etiòpia és un relat 
marcat pels conflictes polítics i territorials, que van arribar al 
seu auge durant la sagnant guerra d’Ogaden (1977-1978). Tenint 
aquest passat ben present i davant del terror provocat per les 
forces etíops, el ressentiment de la població somali va arribar 
al seu punt àlgid. Per si això no fos suficient, els Estats Units 
van instaurar un govern satèl·lit al país, el Govern Federal de 
Transició, i van reincorporar molts dels senyors de la guerra 
patrocinats per la CIA, fet que va provocar una nova situació 
de caos. Tots aquests factors van atiar la radicalització de la 
població i de la UTI, que es va desintegrar en dos grans blocs en 
conflicte armat: els moderats, que es van incorporar al govern 
federal, i els radicalitzats, que es van unir a les files d’Al-Xabab.

Aquest nou panorama d’inestabilitat va ser una oportunitat 
d’or per Al-Qaida, que, l’any 2008, va aprofitar el desconten-
tament de la població per fer una crida a la gihad en suport 
d’Al-Xabab. Finalment, durant el 2009, diversos membres d'Al-
Qaida es van integrar a les files del grup somali i, un any després, 
Al-Xabab va anunciar la seva unió oficial a la guerra del grup de 
Bin Laden. Des de llavors, gràcies a l'ofensiva de l'exèrcit somali, 
les tropes de la Unió Africana i el suport dels EUA, Al-Xabab ha 
perdut terreny, però això no ha impedit que mantingui una 
força militar potent. Durant aquest procés, a més, Al-Xabab ha 
passat de ser una força residual a convertir-se en la milícia més 
temuda de la banya d’Àfrica i de tota l'Àfrica oriental. Ara fa un 
any, l'abril de 2015, el grup terrorista va atacar la Universitat de 
Garissa, al nord de Kenya, on va assassinar 148 estudiants. En 
paraules de Daveed Gartenstein-Ross, analista sobre antiterro-
risme i assessor de defensa del govern dels EUA: “Tots els passos 
que van fer els Estats Units van beneficiar Al-Xabab”.

Combatents d’Al-Xa-
bab durant un entrena-
ment / MOHAMED 
SHEIKH NOR
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Els fronts d'oposició al president turc Tayir Receyp Erdo-
gan creixen a un ritme gairebé diari. El govern es troba 
enmig d'una cruenta ofensiva militar contra les milícies 

kurdes quan tan sols falta un mes pel tercer aniversari de les 
protestes del parc Gezi d'Istanbul, que van provocar el sorgi-
ment d'un moviment social i antigovernamental que, d'alesho-
res ençà, s'ha expandit a d'altres ciutats del país. En aquest con-
text, ressorgeix amb força un vell conflicte miner i ambiental a 
les regions turques de la mar Negra.

Artvin és una regió situada al nord-est de l’Estat, a la penín-
sula d'Anatòlia, propera a la frontera amb Geòrgia. Influen-
ciada pels climes humits provinents de la mar Negra i a les 
faldes del riu Çoruh, la regió disposa d'una riquesa natural 
única, amb boscos, cascades, llacs i grans altiplans. Enmig de 
tanta abundància, destaca la petita zona de Cerattepe, que 
alberga dues mil espècies diferents de plantes i centenars 
d'espècies animals i abasteix tota la província d'aigua pota-
ble. Tanmateix, fa 25 anys que Cerattepe lluita contra el sector 
miner, que s'intenta obrir pas a la regió.

Tota la regió de la mar negra disposa de grans reserves mine-
rals, amb diverses explotacions en funcionament i d'altres en 
procés de construcció. A Cerattepe, sobretot, hi ha or, plata i 
coure, si bé, fins ara, la seva població ha resistit els diversos 
intents d'iniciar-ne l'extracció. L’any 1989, ho va provar Comino 

Guille Larios
@La_Directa

La regió alberga dues mil espècies de 
plantes i centenars d’espècies animals; 

a més, abasteix la província d’aigua 
potable. El sector miner, però, vol 

explotar les reserves d’or, plata i coure

L’Associació Verda d’Artvin ha 
interposat una demanda judicial 

contra el projecte, encapçalat per 
un conglomerat d’empreses acusat 

públicament de frau fiscal

La policia va llançar 
pilotes de goma i gasos 
lacrimògens contra les 
opositores als plans de 
Cengiz Holding 
/ MUHAMMET KAÇAR 
- DHA

Un nou front mediambiental per a Erdogan
A Ceratteppe, al nord-est de Turquia, s’obre un nou escenari de lluita contra l’explotació minera d’una zona d’alt valor natural

Management Services; el 2003, ho va fer l'empresa canadenca 
Inmet Mining. Però les protestes, la resistència organitzada i les 
accions judicials interposades per la població d'Artvin, consti-
tuïda en l'Associació Verda d'Artvin (AVA), van aconseguir revo-
car la llicència d'explotació.

Ofensiva governamental
L'empresa turca Cengiz Holding, pròxima a l’AKP d’Erdogan, va 
iniciar una nova ofensiva. Tres anys abans, el ministre d'Energia 
i Recursos Naturals turc, Taner Yıldızl, ja havia aplanat el camí 
i, gràcies a una modificació legislativa feta a mida, va tornar a 
autoritzar els projectes miners a la regió de Cerattepe. Cengiz 
Holding va adquirir els drets d'explotació de reserves mineres 
a la zona per 30 milions d'euros.

L'AVA ha denunciat que l'explotació minera d'aquest espai 
suposarà la destrucció de l'ecosistema i la vida a la regió a causa, 
entre d'altres, de la contaminació de l'aigua que resulta del pro-
cés químic de separació de l'or, que es du a terme amb cianur.

Les habitants de la regió s'han mantingut en alerta des que els 
bulldozers de la companyia van arribar a la regió, el febrer de 2015. 
Nombroses manifestants van bloquejar les carreteres d'accés a 
Cerattepe. Fins a 5.000 policies van arribar a Arvin des de ciutats 
veïnes per reobrir els accessos, van atacar les manifestants amb gas 
lacrimogen i pilotes de goma i van practicar arrestos aleatoris.

Malgrat la forta repressió i el setge policial i militar a la regió, 
les manifestacions s’han succeït diàriament a Artvin i altres loca-
litats. Paral·lelament, el president Erdogan ha llançat un missatge 
de criminalització de la protesta preocupant: “Els manifestants 
d'Artvin són terroristes que ataquen la pau de Turquia i pretenen 
reactivar el moviment de Gezi Park a tot el país”.

Una empresa acusada de frau fiscal
Cengiz Holding és un conglomerat d'empreses que ha crescut 
paral·lelament a la consolidació del poder de l'AKP. El grup 
opera a sectors estratègics com el turisme, les infraestructures 
i l'energia. Actualment, és responsable de la construcció del ter-
cer aeroport d'Istanbul o de la primera planta nuclear del país. 
Alhora, ha estat acusada públicament de frau fiscal. Segons reve-
laven uns documents confidencials publicats al portal Sendika.
org, l'empresa va evitar el pagament impositiu de 140 milions 
d'euros l'any 2010. La majoria absoluta de l'AKP al Parlament, 
però, va tombar la creació d'una comissió d'investigació del cas.

A Cerattepe, la companyia va presentar informes d'impacte 
natural ambigus i va iniciar els treballs de perimetratge de manera 
il·legal. Com destaca una de les portaveus de l'AVA, Ne e Kara-
han: “Hem interposat una demanda que encara està pendent de 
resoldre's als tribunals”. El mateix primer ministre, Ahmet Davu-
toglu, es va reunir amb representants d’aquesta associació i amb 
càrrecs polítics de la regió per abordar el conflicte i va dema-
nar l'aturada de les activitats de la mina fins que acabi el procés 
judicial. Tanmateix, s’han filtrat unes converses telefòniques del 
propietari de la companyia, Mehmet Cengiz, sobre el cas, en què 
aquest afirmava: “Anem a fotre'ls tot el poble”.
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L’amor a les obres d’art, o als diners 
que poden proporcionar, ha derivat en 
tota mena de furts i estafes

30
“Quan el racisme de cap de setmana 
truca a la porta“, un nou text literari de 
la iniciativa Relats Rals

Carla Chillida i Elias Taño són les dues potències que es 
van vincular per crear la companyia de teatre valenci-
ana A tiro hecho. El seu últim treball, El mercado es más 

libre que tú, es va estrenar el desembre passat i ja s’ha tornat 
a programar a València i a Madrid amb èxit de crítica i públic. 
Mentre les entrevistem, alternen les veus pròpies, les col·lecti-
ves i les referències que obren mons possibles. La seva aposta 
passa per dessacralitzar el text. I per convertir el teatre en una 
veu col·lectiva, en un espill de la varietat de vides que habiten 
dintre el moviment social que s’oposa al TTIP (Acord Transat-
làntic de Comerç i Inversió, per les seues sigles en anglés).

El mercado es más libre que tú s’inicia amb una escena 
de trànsit en un mercat de carrer ple de mercaderies a preu 
popular. És una evident crítica als conceptes de mercat i de 
neoliberalisme. Les actrius de la companyia es mouen entre 
la gent fins que la llum va minvant i comença la música. A 
partir d’aquí i amb el treball en directe del músic Don Rogelio 
(Tumba swing), es va aixecant una contrahistòria del neolibe-
ralisme i de la construcció cultural i política de l’actual idea 
d’Europa. Al centre, s’hi alternen els cossos de Carla, Paula, 
Marga i Yamira, mentre els visuals d’Elias complementen la 
construcció multisensorial de l’obra.

El ritme de l’obra és volgudament precipitat, propi de la 
música rock. S’alternen els estímuls visuals i la ironia dels textos 
de Miguel Brieva. La música en directe i els cossos en moviment 
complementen el quadre: “És el ritme del capitalisme. Va cap 
endavant i, si et perds, ningú para. No hi ha qui mire enrere”, 

Marc Delcan Albors
@La_Directa

diuen. Aquesta acceleració brutal esdevé poesia en una escena 
que simbolitza les paranoies esquizofrèniques del consumisme 
i les pressions sobre el cos. “Hem volgut afrontar el tema des 
de la sàtira, ens hem impregnat del que significa una societat 
capitalista: aqueix ritme de la publicitat, els gags, els vídeos de 
Youtube, el fet d’usar i tirar, el lliure comerç. La gent reconeix 
el ritme i veu l’absurd de la societat. Es tracta de ficar sàtira per 
evidenciar tot aqueix món on vivim”, expliquen.

“Els processos, per a nosaltres, són un procés d’autoapre-
nentatge molt gran”, afirmen les membres del col·lectiu. I així, 
pel que fa al TTIP, també es tracta de camins “que són durs d’as-
sumir, que no són fàcils perquè remouen les bases on ens hem 
educat”. El que significa el TTIP no és altra cosa que “la domi-
nació des d’un context capitalista sobre les formes de vida; la 
culturització de l’imperialisme; som poc conscients que això 
ocorre i que la idea d’Europa va ser creada a partir d’una base 
cultural i econòmica nord-americana”.

Amb sols cinc anys d’existència, la companyia ja ha mun-
tat quatre obres diferents. Totes elles parteixen de la potèn-
cia quotidiana per poetitzar la vida, els objectes més petits 
convertits en símbols de lluita. A la primera obra, No te Sal-
ves, es recuperava la poesia i la vida de Mario Benedetti per 
acompanyar-la de música i ball. A Ladran luego cabalgamos, 
es posava en escena una acampada salpebrada de memòries i 
de referents revolucionaris del segle passat. Donde las papas 
queman oferia una conversa musical, a ritme de cançó d’au-
tor, entre Victor Jara i Violeta Parra. A tiro hecho va presen-
tar aquest muntatge en una intensa gira per sales i festivals 
de carrer a Xile. I és justament dels països del Sud d’on han 
aprés el que pot significar el teatre com a espectacle públic, 
popular i amb vocació transformadora.
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Amb el seu darrer muntatge, A 
tiro hecho critica els conceptes 
de mercat i neoliberalisme tot 

aixcant una contrahistòria de la 
construcció europea

A través del dinamisme actoral i de la 
música, les autores volen reproduir 

el ritme d’un capitalisme que “va cap 
endavant i, si et perds, ningú no para. 

No hi ha qui mire enrere”

Fer del teatre 
una experiència 

comunitària
‘El mercado es más libre que tú’, una proposta contra el TTIP, és l’obra més 

recent de la companyia dramatúrgica A tiro hecho, establerta a València
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Conjunt de cartells 
d‘‘El mercado es más 
libre que tú’, l’ultima 
producció d’A tiro 
hecho / COL·LECTIU 
A TIRO HECHO

Una representació 
al Teatro del Barrio 

(Madrid) / DANISLUG 
TORRES I BRUNO 

MARÍN

Com arriba ‘El mercado es más 
libre que tu’?
A tiro hecho: El projecte sorgeix 

perquè una activista d’ATTAC havia vist el 
nostre treball i ens va plantejar fer una obra 
contra el TTIP. Ella ens va plantejar açò fa 
un any, per a un congrés que s’havia de fer 
a París el mes següent d’haver-nos escrit... 
Ens va ser completament impossible, òbvi-
ament. Però ens va quedar la il·lusió que ens 
va fer que, des d’un grup d’activistes, ens 
cridaren per a fer una obra sobre una temà-
tica concreta. De sobte, vam trobar una uti-
litat molt directa al treball que fem. Moltes 
vegades, en cultura, ens plantegem si el que 
fem serveix per a alguna cosa.... I, de sobte, 
veiem que un grup que està mobilitzat ens 
crida. Quan ens plantejàrem fer una nova 
obra, vam saber que havíem de treballar 
des d’ací. En concret, partim dels tractats 
de lliure comerç que existeixen, dels diver-
sos tractats signats pels EUA, per criticar el 
capitalisme tal com es configura avui.

Diríeu que feu teatre físic o teatre polític?
ATH: Fem teatre físic perquè, d’alguna 
manera, venim de la dansa. I representar 
teatre polític no era una pretensió des del 
principi: ens vam adonar progressivament 
que era el que fèiem i que aquest compo-

nent anava a més. Nosaltres tenim l’opor-
tunitat de crear els nostres propis projectes 
i portem les nostres inquietuds ací. Estem 
en el món de l’activisme i intentem sumar. 
El teatre polític pot ser una comèdia, un 
musical... mentre la seua preocupació siga 
denunciar el poder.

Les obres tenen en comú la importància 
dels cossos com a mecanismes d’expres-
sió emocional. Veieu la dansa, el movi-
ment, com a part d’una aposta política?
ATH: En un principi, vam integrar aquests 
elements perquè formaven part dels estu-
dis i les eines que podíem aportar. Però sí 
que hem vist que l’ús del cos, fins i tot l’ús 
extrem del cos, és una forma de compromís 
polític. Hi ha certs discursos de les nostres 
obres que no es podrien dir sense estar 
suada, cansada. I és una manera de vin-
cular-nos amb la classe treballadora: usar 
el cos, desgastar-nos físicament. Nosaltres 
treballem, no solament diem textos. És 
una forma de treball col·lectiu, que ens fa 
dependre els uns dels altres. És una forma 
de compromís, de lluitar en escena. Com 
deia Karl Marx: “La força de treball és aque-
lla que naix dels nervis i els músculs”. Nosal-
tres els gastem al nostre teatre.

I quina és la semblança entre el teatre i 
la realitat? Com habitem els dos indrets?
ATH: Amb aquesta última obra, volíem 
transgredir més en el sentit formal, volíem 

intentar fer que no estiguem en un teatre, 
sinó que entrem directament en el capita-
lisme a cara descoberta. El camí obert per 
l’obra sobre Victor Jara era dessacralitzar 
al màxim l’espai teatral, també com una 
manera de recuperar el públic perdut. El 
teatre s’ha fet una cosa tan mística, tan inac-
cessible, que fa por entrar-hi. Però els espec-
tadors d’El mercado es más libre que tú 
trepitgen l’escenari abans que les mateixes 
actrius. Prenem una cervesa juntes abans 
de començar. No hi ha problema perquè la 
nostra concentració prèvia és conèixer el 
públic. El teatre genera una distància molt 
estranya i volem trencar-la per convertir-lo 
en una experiència comunitària. Durant la 
representació, intentem que aqueix ambi-
ent inicial estiga en la resta de l’espectacle, 
que vaja cap a una experiència més popu-
lar, no tan intel·lectual o d’alta cultura.

Com es rep el vostre teatre. Heu notat 
algun canvi a escala institucional?
ATH: Encara no ho sabem. Ara mateix, 
ens està contactant gent que no està 
directament vinculada al teatre, sinó que 
pertany a la campanya contra el TTIP. Des 
de les sales, no ens arriben moltes ofertes. 
Des de les campanyes polititzades, sí que 
mostren interès perquè veuen el nostre 
muntatge com una eina per sensibilitzar. 
A banda de fer l’obra, hi ha la inquietud 
de dialogar, de construir alguna cosa cap 
avant, de generar espais.

ENTREVISTA A TIRO HECHO, COMPANYIA DE TEATRE POLÍTIC

“Estem en el món de 
l’activisme i intentem sumar”
M. D. A.
@La_Directa
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Des de fa més de vint anys, les filles del milionari Julio Muñoz 
Ramonet mantenen un litigi amb l’Ajuntament de Barce-
lona: les germanes es neguen a retornar al consistori uns 

quadres que el seu pare va deixar en herència a la ciutat. El pròxim 
8 d’abril, s’inaugurarà una exposició sobre aquest afer local. Cinc 
fotògrafs mostraran la seva visió del conflicte precisament a Can 
Batlló, recinte industrial on trobem l’origen de la riquesa familiar.

Estafes sonades i estafadores llegendàries
El cartell del Sónar 2005 va homenatjar lladres tan diferents com El 
Dioni –ídol popular que va fugir al Brasil, on esdevingué composi-
tor musical, amb una furgoneta blindada que transportava 298 mili-
ons de pessetes– o el falsificador Elmyr de Hory. La llegenda sobre 
aquest darrer, immortalitzat per Orson Welles a Fraude, diu que 
molts dels quadres penjats a les sales de museus internacionals, teò-
ricament pintats per Modigliani, Picasso o Manet, van ser suplantats 
amb còpies pintades per l’hongarès. Els originals estarien decorant 
domicilis o sales secretes d’una jet set fetitxista que aprecia en sole-
dat l’aura de les obres autèntiques.

Fa pocs anys, el Códice Calixtino va desaparèixer de la catedral 
de Santiago de Compostel·la. De valor incalculable i datada el segle 
XII, aquesta obra es considera la primera guia del camí de Santiago. 
Per entendre com es podia haver produït el robatori, la premsa 
va entrevistar Erik el Belga, el lladre d’art viu –i ara confident de 
la policia – de més renom en el context espanyol. “M’hauria agra-
dat robar La Pilarica” o “Jo no robava, simplement recollia obres 
que l’Església no sabia apreciar” són algunes frases que han sortit 
de la boca del belga, que va titular la seva autobiografia Por amor 
al arte. Segons ell, la desaparició del Códice calia atribuir-la a un 
magnat aliat amb algú que coneixia molt bé les interioritats de la 
catedral. Quan es va desvetllar tot, el gran milionari en qüestió no 
va aparèixer: el culpable de tot plegat és l’avui exelectricista de la 
catedral. Entre reparacions d’endolls i espelmes elèctriques, aquest 
reconegut cleptòman va aprofitar un descuit per endur-se el volum.

Segurament, un dels robatoris d’art més recordats i recents va 
tenir lloc a Noruega. A punta de pistola, dos homes van entrar dins 
un museu. Van atemorir el públic de la sala amb un “¡Se sienten 

Joan Miquel Gual
@joanomada

El robatori com una 
de les belles arts

L’amor a les obres d’art, o als diners que poden proporcionar, ha derivat en furts, 
atracaments i estafes de tota mena. Entre els casos més particulars, trobem un 

litigi judicial sobre part de l’herència del milionari Julio Muñoz Ramonet

coño!” exclamat en noruec. El crit d’Edward Munch es devia mirar 
l’escena entre escandalitzat i horroritzat, amb la seva expressió 
habitual, i els lladres el van despenjar, juntament amb la Madonna 
del mateix autor. La banda va sortir corrent amb els quadres sota el 
braç: a la porta principal, els esperava un Audi, que va arrencar a 
tot gas. L’escena ja és força còmica per si mateixa, més pròpia d’un 
pal del Vaquilla i el Torete que no pas de l’imaginari civilitzat nord- 
europeu. Però encara és més hilarant el fet que El crit ja hagués 
estat robat no massa temps enrere, el 1994. Una de les deu obres 
d’art més cares del món, valorada en 120 milions de dòlars en sub-
hasta, va ser sostreta en dues ocasions en poc més de deu anys.

El cop artístic més mainstream, però, va ser el robatori de 
la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. Es pot dir que va ser la 
desaparició del quadre, aleshores poc conegut, la que el va 
catapultar a l’star system de la pintura. Un dia, Vicenzo Perug-
gia va entrar al museu del Louvre, que estava tancat, i es va 
endur la peça. Fins al dia següent, ningú no es va adonar que 
el quadre no hi era. La Mona Lisa va romandre desapareguda 
durant dos anys. De manera fascinant i surrealista, els relats de 
l’època expliquen que el públic contemplava embadalit el buit 
a la paret que havia deixat La Gioconda.

Les germanes Muñoz Villalonga i els quadres robats
Elmyr de Hory, l’electricista gallec, Erik el Belga, els noruecs de bar-
riada i Vicenzo Peruggia tenen una cosa en comú. Són els rostres 
coneguts d’una trama molt més àmplia de compravenda il·legal 
d’obres d’art. En canvi, les cares dels potencials compradors –sem-
pre milionaris– d’aquest mercat resten en l’anonimat.

I així arribem al nus central d’aquest escrit: les germanes 
Muñoz Villalonga i el litigi en el qual estan implicades. Julio Muñoz 
Ramonet, gran industrial feixista i propietari de Can Batlló durant 
els anys 40 i 50, va deixar una col·lecció d’art –que compta amb 
obres importants– i un palau ubicat al carrer Muntaner en herèn-
cia al patrimoni públic de Barcelona. És coneguda la frustració 
de l’empresari per no haver tingut cap fill amb Carmen de Villa-
longa, tieta àvia de l’expresident de Telefónica Juan Villalonga. 
Del matrimoni, en van néixer quatre filles –Carmen, Alexandra, 
Helena i Isabel–, que van rebre en testament una considerable 
suma provinent dels negocis tèrbols del seu progenitor. Però, 
pel que sembla, totes elles havien posat Déu per testimoni –com 
Scarlett O’Hara a Allò que el vent s’endugué– que els quadres de 

Les filles d’un gran industrial 
feixista estan imputades per 

sostreure una col·lecció artística 
que el seu pare havia llegat a 

l’Ajuntament de Barcelona

Una mostra combina l’ús de 
documents, la investigació 

històrica i l’especulació creativa 
per tractar del passat i el present 

d’aquesta família 

Una de les sèries 
fotogràfiques tracta de 

la prostituta Carmen 
Broto, assassinada en 

circumstàncies poc 
clares, i Muñoz Ramo-
net / JOAN TEIXIDOR



Directa 404 22 de març de 2016 EXPRESSIONS  29

Goya i El Greco no serien de titularitat pública si ho podien evi-
tar. Les Muñoz Villalonga tenen un advocat de primera línia, el 
penalista Cristóbal Martell, habituat a tractar casos de corrupció. 
El seu currículum inclou clients com Josep Lluís Nuñez, Leo Messi, 
Jordi Pujol i Ferrusola i aquest quartet femení. Curiosament, les 
germanes s’enfronten a la fundació que porta els cognoms de son 
pare: la Fundación Muñoz Ramonet, que vetlla perquè els quadres 
tornin a ser patrimoni públic.

Entre les hereves, trobem Isabel Muñoz, una reconegudís-
sima fotògrafa. Ha guanyat dues vegades el premi de fotoperio-
disme World Press Photo. Ella vol sacsejar les consciències del 
primer món amb imatges sobre el drama de la immigració, sobre 
el dolor aliè produït a països com Mèxic, el Congo o Cambodja. 
Respecte a la seva mostra sobre aquesta temàtica, titulada La 
bèstia, va declarar: “A molts els interessa que la bèstia continuï 
existint perquè, així, allunyen del seu país el problema de la vio-
lència, les màfies i la corrupció, contra les quals són incapaces 
de lluitar”. Potser seria interessant convidar-la a debatre sobre 
el contrast entre la riquesa obscena del seu pare i la pobresa de 
les barraques i el proletariat que treballava a fàbriques com Can 
Batlló. En aquella època, les lleis migratòries expulsaven de la 

metròpoli tanta mà d’obra migrant com era possible. La conne-
xió entre el passat familiar a l’Espanya franquista i allò que la 
fotògrafa Isabel Muñoz avui anomena la bèstia sembla evident.

L’exposició
La mostra sobre la família Muñoz Ramonet, De cognom, Espoli, 
s’exhibirà entre el 8 d’abril i el 8 de maig. Es tracta d’una segona 
versió del treball de cinc fotògrafs (Xavi Piera, Faustí Llucià, Gabri-
ele Merolli, Joan Teixidor i Álvaro Sánchez Montañés), que ja es va 
exposar a la sala Barcelona Visions en el marc de la BCNegra 2015. 
La proposta es va inspirar en diversos llibres, com la novel·la Si te 
dicen que caí o la biografia Muñoz Ramonet, societat il·limitada, 
per mostrar una postguerra de misèria, estraperlo i corrupció.

L’aportació principal de CCCC (Cassius Clay Cooperativa Cultu-
ral) ha estat portar aquestes sèries fotogràfiques a un dels indrets on 
trobem l’origen de la fortuna de la família Muñoz Ramonet: l’antiga 
fàbrica de Can Batlló. També s’ha recopilat molt material d’hemero-
teca que fa dialogar les imatges amb diversos continguts documen-
tals. El missatge de l’exposició és ben clar: retorneu els quadres al 
patrimoni de la ciutat. Retorneu-nos-els.

Algunes de les fotografies que es poden veure van ser captades, 
precisament, després que –tal com informà el majordom– un tràiler 
es dirigís al palau del carrer Muntaner per carregar un total de 853 
peces. El palau que mostren els fotògrafs va ser l’indret on es van 
rodar escenes del film Blancanieves, de Pablo Berger, i té alguna 
similitud visual amb el robatori de la Mona Lisa: a les parets, hi ha 
les marques buides deixades per l’absència de quadres com L’anun-
ciació d’El Greco i La virgen del Pilar con Santiago y tres figuras 
de Goya, taxats en set milions d’euros. Per suplantar aquest buit, 
l’exposició incorporarà les còpies corresponents.

Julio Muñoz Ramonet 
a la colònia tèxtil de 
Còdol Dret / FONS 
RAQUEL CASTELLÀ I 
PEREARNAU

Interior del palau, sota 
control de la ciutat 

després de 17 anys de 
lluita judicial / X. P.

INFORMACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ
TÍTOL: De cognom, Espoli / 
De apellido, Expolio
DATES: 8 d’abril - 8 de maig
ESPAI: Can Batlló (gratuïta)

Jardí del palau 
ubicat al carrer 
Muntaner 282 de 
Barcelona, heretat 
pel consistori de 
la ciutat / XAVI 
PIERA
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Aquest text forma part de #RELATSREALS, una iniciativa de SOS Racisme que la Directa acull en la seva edició de 
paper. El seu objectiu és informar i sensibilitzar a través de la difusió de casos atesos pel Servei d’Atenció i Denúncies 
de SOS Racisme Catalunya. S’utilitzen noms falsos per mantenir l’anonimat de la persona agredida, però és l’única 
dada fictícia. Tots els fets que s’hi narren són reals. Més informació a www.sosracisme.org i al twitter @SOSRacis

En Jose dormia amb la dona i els fills 
al seu pis de lloguer, a Sabadell. Era 
setembre i tenien la finestra oberta 

per deixar córrer l’aire. Tot d’una, va sen-
tir uns joves que feien xivarri. El soroll 
era molt proper. Ja no va poder dormir. I 
la seva dona, tampoc.

Les gresques van continuar cada cap 
de setmana. Aviat va descobrir que, al 1r 
2a, just sota de casa, s’havia inaugurat un 
club de cànnabis de dubtosa legalitat. En 
Jose va baixar a queixar-se:

-Escoltin, visc al pis de dalt. Tinc dues 
criatures petites que no poden dormir. 
Els demanaria que baixessin el volum... 
En cas contrari, explicaré a l’Ajuntament 
què fan en aquest local.

–Ens està amenaçant? No som delin-
qüents! –i van tancar-li la porta als mor-
ros.

En Jose, veient que els joves no entra-
rien en raó, va acudir al servei de medi-
ació de l’Ajuntament i va concertar una 
trobada. Cap d’ells no va comparèixer.

Música a tot drap, rondes de pipa, 
gossos i motos rugint en plena matinada 
sota el portal... La situació era insosteni-
ble. La seva dona, amb qui s’havien ficat 
en més d’una ocasió, només es calmava a 
força de Diazepam. Els nens tenien por i 
havien modificat les seves pautes de son. 
I ell se sentia responsable de protegir la 
seva família.

El mes de desembre, una forta tem-
pesta va tallar la llum de tot l’edifici. Eren 
les tres de la matinada quan uns cops els 
van despertar bruscament:

–Panchitos, fills de puta, enceneu el 
llum, enceneu el llum! –cridaven, donant 
cops d’escombra contra el sostre.

Quan el racisme de cap de 
setmana truca a la porta
Mònica López Mas
@nuvoldestiu

Va voler denunciar els fets als Mossos 
d’Esquadra, però li van dir que, si no 
sabia identificar-los, no podien fer-hi res. 
Sense més remei, va tornar a apostar pel 
diàleg. Ple de coratge, va baixar i va picar 
novament al timbre:

–Panchito, vine aquí, et rebentarem el 
crani! –el jove més arrogant havia sortit a 
rebre’l amb un pal de ferro.

La seva dona i una veïna van reaccio-
nar ràpidament i van trucar a la policia. 
Davant dels Mossos, els joves van inten-
tar agredir en Jose. Els policies s’ho van 
prendre amb calma:

–Doni’ns la seva documentació –li va 
semblar injust; a qui havien d’identificar 
era a aquells incívics, no a ell. Senyor, no 
pot sentir-se agredit amb insults racistes 
perquè el seu NIE diu que vostè és espa-
nyol.

–Putu sudaca de merda... Empreso-
neu-lo! –va cridar el jove– Haurien d’aga-
far-los, posar-los en una pastera i envi-
ar-los tots al seu país!

–Agent, deia que no puc sentir-me 
agredit? Ha sentit bé què em diuen?

Al final, el club va caure per si sol i van 
tancar el local. Però els cops a la porta, 
els pixats al replà, les trucades al timbre 
i les pedrades a les persianes no van ces-
sar. Per a més inri, un dels nois del club 
va denunciar en Jose, qui va deixar de 
pagar un mes de lloguer per poder sufra-
gar les despeses de l’advocat. Van absol-
dre ambdues parts, ja que la policia va 
declarar que no havia vist ni sentit res. 
Va tornar un cop més a l’Ajuntament, 
aquesta vegada per reunir-se amb l’ofi-
cina de convivència: només li van sug-
gerir que abandonés el seu domicili.

Desesperat i amb una possible ordre 
de desnonament al clatell, va sortir a bus-
car aliats. Va trobar la Fedelatina, que el 
va posar en contacte amb el cònsol de 

l’Equador i amb el Servei d’Atenció i 
Denúncies (SAID) de SOS Racisme. La 
pressió diplomàtica que va exercir el còn-
sol i l’assessorament legal ofert des de 
SOS Racisme van permetre denunciar el 
cas i convocar una reunió seriosa amb el 
tinent d’alcalde, els Mossos d’Esquadra i 
l’associació de veïns del barri, que final-
ment es va posicionar al seu favor. Allà 
reunits, els Mossos van reconèixer que 
havien actuat amb negligència, tot i que 
no van adoptar cap tipus de mesura cor-
rectora. Finalment, va ser en Jose mateix 
qui va aconseguir reunir les matrícules 
de les motos i els cotxes dels joves per 
interposar la denúncia.

Des que es va obrir el procés judicial, 
l’assetjament ha minvat. Però en Jose té 
por de perdre el judici perquè està con-
vençut que, si venç la impunitat, torna-
ran a la càrrega.

“–Putu sudaca de 
merda... Empresoneu-
lo! –va cridar el jove– 
Haurien d’agafar-los, 
posar-los en una 
pastera i enviar-los tots 
al seu país!”

En Jose dorm amb un 
ull pendent del que 
passa al replà / SOS 

RACISME
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Pau Alabajos torna als escenaris amb L’amor i la feroci-
tat (Bureo Músiques, 2016), un disc produït a Nashville 
per Brad Jones. El valencià manté aquella vibració per 

les melodies sense edulcorants que busquen l’emoció directa a 
base d’ambients clàssics. En aquesta ocasió, fa una passa més 
i experimenta amb sonoritats properes al folk americà i el pop 
d’estructura senzilla. Fins i tot, deixa espai per encabir contra-
punts del rock transfronterer.

L’escolta de l’elapé descol·loca a l’inici, però, com tota obra 
ben treballada, guanya certeses a mesura que avança la seva 
digestió. El missatge de fons es manté intacte: la vida com a com-
promís exponencial cap a un mateix i el propi entorn. És en les 
formes que el cantautor va explorant. Una vegada més, Alabajos 
assumeix el repte de commoure a través de la música, parlant 
clar i sense embuts quan el cos li ho demana. Però també obrint 
la porta als viatges que només podem fer cadascú de nosaltres.

El músic eleva una crida optimista a mantenir la mobi-
lització als carrers i fa una esmena a la totalitat a la Cons-

Joan Gener Barbany
@en_joan

Cançons en primera persona del plural

En la historiografia de l’Estat espanyol, el gènere biogràfic 
no gaudeix del prestigi que té a França, la Gran Bretanya 
o els Estats Units. A això, cal afegir-hi l’injust menyspreu 

dels acadèmics espanyols cap als intel·lectuals autodidactes, 
freqüents en el moviment anarquista, com Abel Paz, Antònia 
Fontanillas, Francisco Carrasquer, Josep Viadiu, Eusebi Carbó, 
Sara Berenguer o José Peirats.

L’historiador i hispanista Chris Ealham ha ofert diversos 
relats que entrellacen aquests personatges amb les fites histò-
riques del moviment obrer. Ha estat autor de La lucha por Bar-
celona. Clase, cultura y conflicto. 1898-1937 (2005) i coeditor, 
al costat de Michael Richards, d’España fragmentada. Historia 
cultural y Guerra Civil española, 1936-1939.  També ha traduït, 
juntament amb Paul Sharkey, La CNT en la revolución espa-
nyola, obra de Josep Peirats. Ara, ha publicat la biografia del 
mateix Peirats, Vivir la anarquía, vivir la utopía. L’assaig esdevé 
una bella tela en què la vida del militant anarquista es fon i 

José Peirats, el rajoler indestructible
Agustín Guillamón
@agcsas

RESSENYES

titució espanyola i el règim del 78 amb un títol prou il·lus-
tratiu “La transició modèlica i la mare que m’ha parit”. 
L’enregistrament inclou un cant que deixa nus els estralls 
dels governs del Partit Popular al País Valencià, però també 
cançons a una intimitat compartida, a les absències que 
provoquen les distàncies i el cel que és cada cos. Aparei-
xen, a més, dos homenatges a tercers: les musicacions dels 
poemes “M’aclame a tu” –un text de Vicent Andrés Estellés 
que ja havia estat adaptat per Ovidi Montollor– i “Sóller”, de 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

A aquestes alçades de la partida, tenint present la ubicació 
geogràfica, el temps col·lectiu d’una generació i les conseqüèn-
cies d’un sistema amb respiració assistida, haurien de quedar 
pocs dubtes de la capacitat d’aquest músic per donar sentit a 
l’ofici de fer i cantar cançons per ser viscudes en primera per-
sona del plural.

CD

Pau Alabajos
L’amor i la ferocitat
Editora: Bureo Músiques

confon amb la història de la CNT, des de la seva fundació fins a 
la fi dels anys vuitanta.

Rajoler de professió, Peirats va ser un home excepcional 
dins l’organització a la qual va pertànyer. Igual que ho van ser 
Eusebi Carbó, Domingo Canela, Joan Peiró, Dionís Eroles, Aure-
lio Fernández, Buenaventura Durruti, Horacio Prieto, Àngel 
Pestaña i tants d’altres, majoritàriament agitadors moguts 
per un orgull de classe que els feia millors. En aquest sentit, 
aquest retrat apareix com un cop de tralla al mediocre món 
de la Sagrada Història Oficial, carregat de fal·làcies i infàmies 
contra la classe obrera. Ealham ens presenta el Peirats militant, 
home d’acció, periodista i historiador. Un tot inseparable per-
què, com diu l’autor, va ser exemple i síntesi d’aquells obrers 
disciplinats i austers que van lluitar, fins al seu últim alè, per un 
món més just per a tothom.

LLIBRE

Vivir la anarquía, vivir la utopía
Autor: Chris Ealham
Editorial: Alianza
Pàgines: 360

Karl Polanyi   
La gran 
transformación  
col·lecció assaig

Enric Mèlich   
A cada cual
su exilio  
col·lecció memòria

Tavo Burat   
Fray Dulcino
y Margarita  
col·lecció libèl·lula

Paul Lafargue   
El derecho
a la pereza  
col·lecció libèl·lula
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Quan comences a exercir de reporter?
Jo provinc d’una família d’esquerres molt impli-
cada en la propaganda contra el règim de Pinochet. 

Fèiem grafits i grans murals que, a més del vessant artístic, 
tenien un missatge contundent. A la frontera amb Bolívia, 
vaig conèixer periodistes de la zona, gràcies als quals vaig 
començar a imprimir fanzins, fulls volants i altres eines amb 
què difoníem el rebuig a la dictadura i a l’Operació Còndor, 
que aleshores desmantellava els moviments de resistència 
al neoliberalisme.

La teva formació és autodidacta?
És autodidacta per necessitat. No només respecte a la propa-
ganda, també en la forma d’organitzar l’agitació i de relacio-
nar-me amb altres col·lectius. Així va passar el 2004, quan, 
tretze anys després d’exiliar-me a Bèlgica, vaig tornar a Xile per 
completar la meva formació. Allà, amb altres periodistes, vaig 
fundar el sindicat de l’Associació de Reporters Independents 
(ARI). El nostre objectiu era assolir una credencial per treballar 
al carrer, ja que l’ofensiva privatitzadora del govern de Ricardo 
Lagos, que rebia el suport de l’administració Bush, aixecava 
moltes protestes arreu del país.

L’arribada de la socialista Michelle Bachelet al Palacio de 
La Moneda, l’any 2006, va permetre canviar les coses?
Gens ni mica. Va heretar l’agenda neopinochetista i va pro-
moure la fusió dels diferents cossos i serveis d’intel·ligència en 
l’OS-9, que d’aleshores ençà actua com a policia política.

Es manté la cultura repressiva dins els cossos policials?
Des de l’època de Pincohet, la policia opera com un poder a 
l’ombra dins l’Estat, fi ns al punt que rep diners provinents de la 
venda del coure. Si el govern de Bachelet fos realment progres-
sista –ja no dic revolucionari–, hauria depurat aquests sectors. 
Contràriament, s’abona a la teoria de l’enemic intern per com-
batre els maputxes al nord o el moviment estudiantil a Santi-

ago. I tothom qui qüestiona l’ordre és objecte d’investigació o 
és silenciat pels mitjans ofi cials.

Hi ha semblances amb la llei mordassa que ha aprovat el 
PP a l’Estat espanyol?
Hi ha un clar mimetisme. Xile és un laboratori de les mesures que 
s’apliquen contra els moviments socials. Si abans havia incorpo-
rat elements del franquisme, ara ha servit perquè el govern espa-
nyol s’inspiri en les pràctiques adoptades durant la dictadura de 
Pinochet i, més tard, pel govern de Sebastián Piñera.

Quins col·lectius són els més castigats?
Principalment, els maputxes: els carabiners han adquirit blin-
dats per controlar-los després que anunciessin la voluntat d’as-
solir l’autonomia i que exigissin la sortida de les multinacionals 
dels seus territoris. També s’ha sofi sticat la policia civil, per a la 
qual Bachelet ha comprat armament a l’Estat d’Israel.

És complicat actuar en aquest escenari?
A Xile, la llibertat de premsa és una autèntica quimera. No sols 
perquè ens arresten amb arguments puerils, sinó perquè el 
98% dels mitjans són controlats per grans consorcis. Cap d’ells 
no cobrirà les vagues a les farmàcies o als supermercats Lidl, 
ja que Walmart, que en té la propietat, els amenaçaria de reti-
rar-los la publicitat. Només ho farem els mitjans independents, 
tal com van fer les ràdios lliures i populars durant la dictadura.

Davant d’aquesta pressió, heu canviat la manera de treballar?
Mirem de protegir-nos perquè sabem que les càmeres inclo-
uen metadades i això fa que els serveis d’intel·ligència puguin 
saber el dia i l’hora en què s’ha tirat una foto i quantes unitats 
de Nikon o Canon venudes al món estan en mans de reporters 
xilens. Per evitar-ho, hem recorregut als hackers, que ens han 
ensenyat a encriptar els discs durs i a organitzar-nos millor. 
Amb el suport d’aquests moviments, ens sentim acompanyats i 
podem continuar la nostra tasca de denúncia.

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“La llei mordassa s’inspira en 
les pràctiques de Pinochet”

/ ARI-SINDICATO

inDirecta

Pavel Ilic
Mediactivista xilè

Pavel Ilic va acabar l’adoles-
cència llançant fulls volants 
en defensa de la democràcia 
a Xile. Eren els últims anys de 
la dictadura. Arran de la sor-
tida pactada amb el règim de 
Pinochet, ell i el seu pare van 
decidir exiliar-se després de 
veure que els acords havien 
desprotegit moltes militants 
comunistes, per les quals 
l’única oportunitat va ser fugir 
a Europa. Des de Bèlgica, Ilic 
va contactar amb el projecte 
contrainformatiu Indymedia 
i es va començar a formar 
en periodisme. També va 
impulsar diversos col·lectius 
de suport al poble maputxe 
i a l’estudiantat xilè, ja que, 
explica: “Malgrat la llunyania, 
m’implico com a reporter i 
també com a militant”. Per 
aquest mediactivista –així 
es defineix–, la tasca de la 
gent que fa de comunicadora 
hauria de ser “parlar dels ab-
sents”: no només de les per-
sones que van desaparèixer 
durant la dictadura, sinó tam-
bé dels col·lectius invisibles 
que pateixen l’actual sistema 
capitalista. D’aquí a un temps, 
Ilic vol tornar a Xile per alter-
nar el periodisme amb la feina 
d’auxiliar clínic, una doble 
activitat adreçada als sectors 
més crítics i depauperats del 
país sud-americà.


