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VOLEM SABER LA TEVA OPINIÓ: Quin article t’ha agradat més del número? Què hi trobes a faltar? 
Quins canvis hi faries? Quins temes no toquem i podríem tractar? 

ESCRIU-NOS a directa@directa.cat PARTICIPA! #Directa405

informació cultural que us oferim. Els canvis més tangibles just 
ara comencen a caminar. Destaca, sobretot, la creació de noves 
subseccions. La pàgina 30 de la revista en paper pren dos camins 
nous, que ja heu pogut veure als darrers números. Un cop al 
mes, la transformem en una col·laboració amb SOS Racisme i 
expliquem Relats Reals, que són elaboracions literàries de situa-
cions reals de racisme. L'altre sender que pren és el de procurar 
establir diàlegs amb diferents agents per interrogar-nos sobre la 
relació entre transformació social i cultura i potenciar-la.

Al web, procurem tenir-hi temes d'actualitat, per bé que 
moltes vegades és complicat. Des de coordinació, però, crèiem 
necessari que hi hagués una guia setmanal permanent, una 
compromís amb la detecció i la difusió d'oferta cultural trans-
formadora. Trobareu aquestes recomanacions a les xarxes soci-
als i al web, identificades amb un bàner: Directa Recomana.

D'altra banda, hem engegat una col·laboració amb diferents 
escriptores i editores independents, que es concretarà al web 
sota la forma d'articles d'opinió i de debat. És el que hem ano-
menat Batalla de les idees. L'objectiu d'aquest espai és obrir un 
altre horitzó de reflexió al voltant del paper de la cultura en 
la transformació social. Cada article anirà acompanyat d'una 
il·lustració feta per les col·laboradores habituals. 

Ara bé, aquesta nova etapa que mirem de parir amb tanta 
il·lusió no seria possible sense les col·laboradores. És per això 
que, amb tot el nostre agraïment, els dediquem aquesta entrega 
de Comunitat Directa.

Estimades subscriptores, lectores, amigues i col·laboradores, 
com bé sabeu, la DIRECTA està immersa en un període de trans-
formació general. El procés de cooperativització va endavant, 

es consoliden els equips d'investigació i el servei de distribució s'ha 
actualitzat, entre altres processos que han de millorar tant la quali-
tat del mitjà com la manera de relacionar-nos amb vosaltres.

Des de l'inici de curs, la secció de cultura, Expressions, també 
ha procurat pujar un esglaó més pel que fa als continguts i a la 
seva organització interna. Durant aquest hivern, s'han fet reuni-
ons per consolidar un equip de coordinació ampli i transversal 
que pogués assumir i fer créixer cadascuna de les parts de la 

Misael Alerm
@MisaelAlerm

Expressions: 
pujar un 

esglaó més

Aquesta setmana hem fet públic el cartell del desè aniver-
sari de la DIRECTA, que celebrarem el dia 30 d'abril a partir 
de les set del vespre. És un aniversari doblement dolç: 

celebrarem la primera dècada i presentarem la nova estructura 
cooperativa, un pas endavant cap a la consolidació de la DIRECTA 
com a projecte de totes. Aquesta presentació, que durarà una hora 
i un quart, inclourà tastets del treball que ja hem fet i alguns dels 
ingredients que ens guiaran en la nova etapa. Ho farem acompa-
nyades per les persones, les entitats i els moviments socials que 
sempre han donat suport al projecte. Algunes d'elles, ara mateix, 
també ens estan donant un cop de mà imprescindible per comen-
çar a escriure el relat de la nova DIRECTA de propietat col·lectiva. 
Creiem que serà un moment especial i per això volem compar-
tir-lo amb totes vosaltres. Reserveu la data a l'agenda!

A partir de les deu de la nit, gaudirem de les actuacions d'Ana 
Tijoux, Marinah d'Ojos de Brujo i Mash Masters. Ana Tijoux és una 
rapera xilena reconeguda arreu del món, que ve en format acústic, 
tot i que ha preparat més d'una sorpresa especialment per aquesta 
data. Marinah és l'antiga líder del grup de mestissatge Ojos de Brujo, 
que convertirà l'aniversari de la DIRECTA en una festa en tota regla. 
Tancaran la nit els punxadiscos de Castelló Mash Masters, uns espe-
cialistes dels sons tropicals que faran trencar més d'un maluc.

Les entrades encara no s'han posat a la venda. Les subscriptores 
sereu les primeres de saber on podeu comprar-les.

Redacció
@La_Directa

Dues xifres i una cooperativa



Al voltant de l’Internet 2.0, les marques han trobat un terreny fèrtil per desenvolupar es-
tratègies de màrqueting en què la publicitat es confon amb el contingut no comercial. La 
publicitat encoberta s’estén tant a l’àmbit web com a les xarxes socials i els grans anun-
ciants troben la manera de no perdre el control dins els nous escenaris comunicatius.

Adrián Crespo
@crespix

Els consumidors 
cerquen informació 
a una Internet que 
barreja les opinions 
desinteressades i els 
continguts patrocinats 
/ DANIEL KOEBE Natalia Escaño viu a Barcelona i és una de les persones 

que té més seguidores a Pinterest de tot el món. Un 
milió cent mil persones d’arreu del planeta troba inte-

ressant el que aquesta dissenyadora i il·lustradora penja als tau-
lells del seu perfil en una xarxa social que, si bé al nostre país 
encara no és massiva, als Estats Units té ja milions d’usuàries. 
Va obrir el compte fa cinc anys i, quan l’èxit de la plataforma es 
va disparar, ella ja el tenia farcit de contingut.

“M’imagino que vaig tenir la sort d’estar al lloc indicat en el 
moment adequat. Vaig ser de les primeres a Espanya i, fins i tot, 
arreu del món que va tenir tants seguidors. I les marques se’n 
van adonar de seguida”, explica Escaño. Durant les setmanes 
en què les seves seguidores augmentaven a un ritme de fins a 
vint mil al dia, va rebre l’oferta d’una marca i una altra i una 
altra per promocionar –o pinejar, en l’argot del ram– el seus 
productes o serveis. Al cap de ben poc, HelloSociety, una agèn-
cia d’influencers –persones amb popularitat i pes a la xarxa– de 
Los Angeles, va decidir que ella influïa –i molt– i li va proposar 

Els grans anunciants 
envaeixen Internet
Les marques aprofiten la manca de regulació pel que fa a la publicitat encoberta utilitzant tècniques com 
el ‘branded content’ –la generació de continguts no explícitament publicitaris per part de les mateixes 
empreses– o les anomenades ‘influencers’, persones amb influència i popularitat a la xarxa

incorporar-se a la seva cartera. L’agència seria la seva represen-
tant davant les marques.

Escaño ens explica que, fa unes setmanes, li van dir que hi 
havia una campanya de L’Oréal que podia encaixar amb el seu 
perfil. La marca li va passar un resum amb les condicions: el 
nombre d’imatges que calia compartir, algunes fetes per ella 
mateixa i altres, de recurs, subministrades per l’empresa. 
També s’indicava com havien de ser les fotografies –d’orienta-
ció vertical, amb el producte destacant sobre un fons neutre– i 
el ritme d’aparició dels pins. Finalment, s’hi indicava el preu: 
“Si són pocs pins, es pacta un preu per cadascun, que acostuma 
anar dels 20 als 35 euros”, ens diu. La influencer afirma que les 
campanyes completes, amb un nombre de pins determinats en 
un temps fix, “poden anar dels vuit-cents als tres mil euros”.

En aquest cas, Escaño va crear un tauler nou, específic per 
la campanya. El presentava com una campanya col·laborativa 
amb L’Oréal, però molt sovint no s’indica que, darrere d’un 
contingut, hi ha una marca que ha pagat diners. “Et fan camu-
flar el contingut als taulells que tenen més seguidors perquè la 
gent ho vegi de rebot”, afirma.

Passa el mateix a Twitter. Un usuari amb més de vint-i-cinc mil 
seguidors que fonamentalment piula sobre esports, @_SuperGar-
cia_, va rebre una correu electrònic d’una agència de comunicació 
que li oferia introduir-lo en una llista d’usuaris de Twitter interes-
sats en aquests temes. Li explicaven que “últimament s’ha posat 
de moda pagar a usuaris que facin tuits relacionats amb un tema 
que interessi al client, però que no sembli publicitat”. Oferien 
“uns 300 euros al mes” a canvi que l’usuari escrivís, per exemple, 
“sobre la concessió d’Aigües de Barcelona a Acciona i no a Agbar”.

Són només dos exemples de com les marques fan servir pla-
taformes aparentment horitzontals, com les xarxes socials, per 
influir sobre futures consumidores. No solament ho fan a través 
dels perfils corporatius, tractant el públic de tu a tu, sinó que 
es comuniquen a través d’aquelles persones que les mateixes 
usuàries han escollit com a referents. Com més amagada i més 
dissimulada sigui la intenció comercial, millor. No obstant això, 
Escaño defensa que, tot i que ven el seu espai a les marques, una 
influencer ha de tenir criteri i ensenyar les coses que li agraden. 
“Si m’ofereixen merdes, no les agafo. També es tracta d’acon-
seguir seguidors i de mantenir-los”, resumeix. “Si m’ofereixen 
una milionada en un moment donat, accepto”, concedeix, però 
afirma que ha rebutjat altres marques que li han plantejat les 
mateixes condicions que les ofertes per L’Oreal en la campanya 
esmentada. “No encaixava en el meu perfil”, diu.

De la publicitat segmentada a l’’storytelling’
L’ús i la gestió de les influencers només és una de les estratègies 
que fan servir les marques més avançades en el món 2.0. Unes 
estratègies que dilueixen el límit entre allò que és estrictament 
publicitari i allò que no ho és, tal com ens diu el responsable 

A xarxes socials com Pinterest 
o Twitter, les empreses paguen 

perquè usuàries amb moltes 
seguidores facin referència als 

seus productes 

La comunicació corporativa es fa a 
través de persones que les usuàries 

han escollit com a referents. Com 
més amagada i més dissimulada 

sigui la intenció comercial, millor

ESTIRANT DEL FIL  3Directa 405 5 d’abril de 2016

Continua a la pàgina següent >>>



4  ESTIRANT DEL FIL Directa 405 5 d’abril de 2016

de comunicació d’una important empresa del sector de l’ense-
nyament privat. Les empreses són presents a Internet perma-
nentment. La publicitat, entesa com una forma de comunicació 
explícitament orientada a vendre, se’ls ha fet petita. Ara, es pri-
oritzen les estratègies pull davant de les push, és a dir, aquelles 
que, en lloc d’empènyer a consumir, estiren del fil subtilment. 
La mateixa persona consumidora, que ni tan sols sap que ho 
serà, s’acosta a la marca interessada i per propi peu.

Qualsevol estratègia global de comunicació contempla la 
publicitat de tota la vida, és clar. La clàssica tira publicitària 
continua present als llocs web i les empreses continuen enviant 
correus electrònics publicitaris massius. Això sí, ara, les mar-
ques poden perfilar els seus públics fins a extrems quirúrgics: 
gràcies a la infinita quantitat de dades que oferim diàriament a 
les xarxes socials i a Google, és molt fàcil que les consumido-
res potencials rebem anuncis fets a mida.  “Google, ara mateix, 
no és un cercador. Encara que l’empresa no t’ho digui, és una 
agència de publicitat”, ens diu la nostra font al sector.

“El pastís de la publicitat online és seu”, precisament per 
la seva capacitat de conèixer les possibles consumidores i de 
crear segments de públics molt detallats. Si una marca està 
interessada a arribar a dones franceses de 23 anys interessa-
des per la roba esportiva, pot fer que siguin aquestes i només 
aquestes les que rebin un anunci, per exemple, a través de 
Youtube, que és propietat de Google. Això suposa un aug-
ment de l’eficàcia impressionant i un gran estalvi econòmic”, 
explica. Xarxes socials tant potents com Facebook intenten 
fer el mateix amb les seves usuàries. I tot perquè, encara que 
no vulguem, quan naveguem, quan interactuem a la xarxa, les 
marques confien que seguirem pautes: “Tot i que pensis que 
tu, com a usuari, vas a la teva bola, tens un patró de compor-
tament com a consumidor”, afirma la font.

Un canvi de model
Però, com dèiem, dins l’acció global de les grans marques, hi 
ha tècniques molt menys explícites que un banner i que mar-
quen la pauta global de la comunicació comercial. Segons Isi-

dro Jiménez, de l’organització Consume hasta morir, aquesta 
tendència té a veure amb l’evolució d’Internet i els seus con-
tinguts. En una primera fase, “les universitats i els mitjans són 
els primers que ocupen la xarxa”; a partir dels anys 1998 i 
1999, les empreses hi comencen a entrar amb força. I, cap al 
2006-2007, es comença a parlar de storytelling. Les marques 
s’adonen que, per ser poderoses dins el flamant món 2.0, no 
poden dependre només d’insercions publicitàries a diaris i 
altres mitjans: les companyies han de passar a ser proveïdores 
de contingut no comercial. Han de fer la revista elles mateixes, 
han de generar interès per si mateixes.

L’experta en comunicació corporativa i blocaire Cristina 
Aced ho atribueix –portant-ho a l’extrem– al fet que “la publi-
citat ja no és creïble, el màrqueting es fa a curt termini i molts 
intermediaris (com els diaris) estan morint”. I així, quan el 
periodisme sembla estar en crisi, les agències de publicitat i 
les marques comencen a contractar periodistes perquè escri-
guin contingut informatiu al seu servei, perquè facin blocs i 
webs que parlin de tendències, d’esports de risc, de famosos. 
La marca ja no vol vendre un producte, sinó una experiència. 
I el consumidor d’aquell producte, formalment periodístic 
però eminentment comercial, associarà tot allò a una marca 
a la qual serà fidel. Qui parla de mitjans de comunicació –o 
de periodisme de marques, com l’anomena la gent que el 
defensa–, parla de festivals de música, de sèries de ficció difo-
ses per YouTube o d’esdeveniments esportius. És el que ano-
menen branded content, un contingut impulsat per les matei-
xes marques i que vol amagar la seva intenció publicitària.

L’objectiu és oferir contingut de qualitat, que interessi per 
si mateix i estigui aparentment desvinculat de la marca. Estra-
tègia pull, de llançar l’ham perquè les mateixes usuàries anem 
a buscar-lo. Tot i que no és ben bé branded content, la nostra 
font d’una empresa d’ensenyament ens explica que, a través 
de les xarxes socials, ofereixen manuals de diferents temàti-
ques. De bon començament, ningú no intenta vendre res de 
manera explícita, sinó que unes professores ofereixen contin-
guts que interessen les usuàries gratuïtament: a poc a poc, el 
possible alumnat s’anirà acostant i preguntant i es pot conver-
tir en client. Això són les campanyes de lead nurturing. I tot 

>>> Ve de la pàgina anterior

La publicitat massiva segueix 
usant-se, però les empreses poden 

dirigir-se a un públic molt definit 
gràcies a la informació acumulada 

per les xarxes socials i Google

Les companyies també són 
proveïdores de continguts 

aparentment desvinculats de la seva 
marca: llencen l’ham perquè les 

mateixes usuàries busquin el producte
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plegat preocupa la gent de Consume hasta morir: al cap i a la 
fi, el banner invasiu, el pop-up molest, segons Isidro Jiménez, 
“és la part innocent” –o la dolenta, segons les agències– de la 
publicitat online. El problema és quan tens vint periodistes 
fent continguts com si aquests no fossin publicitaris.

Però, per comunicar en tot moment i arreu, com diuen els 
gurus del màrqueting, les marques no es poden conformar 
generant el seu propi contingut. El següent pas és aconseguir 
que el contingut el desenvolupin altres. Les empreses fan un 
salt qualitatiu, segons Jiménez, quan passen de voler tenir totes 
un bloc a adonar-se que ja hi ha centenars de mitjans digitals, 
centenars de blocaires i, finalment, centenars de perfils a les 
xarxes socials que poden fer aquesta feina. I aquí apareixen els 
influencers de què parlàvem abans, però també els blocaires i 
tots els petits mitjans que tracten continguts diversos a la xarxa.

Un exemple de blocaire molt de moda és el que parla de 
cuina i receptes. És habitual, segons les denúncies rebudes 
per Consume hasta morir, que les marques d’alimentació 
facin ofertes a aquestes redactores perquè incloguin referèn-
cies als seus productes. Segons Jiménez, no hi acostuma a 
haver acords econòmics, però se les convida a esdeveniments 
de la marca, a tallers gratuïts o a viatges a París amb l’ex-
cusa d’una trobada. Si bé les marques ja feien ús d’aquestes 
pràctiques amb periodistes als mitjans tradicionals, cosa que 
era reprovable perquè incomplia el codi deontològic, ara no 
suposa cap problema, segons Jiménez, perquè les persones 
que escriuen aquests blocs, tot i que tinguin milers de visites, 
ni tan sols són professionals.

En un buit legal
Jiménez recorda com un moment important quan es va inten-
tar acotar el product placement, la pràctica de col·locar mar-
ques als decorats de pel·lícules i sèries de televisió. Va funci-
onar amb les ficcions de producció espanyola, que quedaven 
incloses a la llei. Però, què passava amb tota la producció inter-
nacional que s’emetia a l’Estat? Tothom veia injust, segons 
Jiménez, que un episodi de Ventdelplà no pogués introduir 
una llauna de refresc mentre que CSI publicitava tot tipus de 
marques. Segons Jiménez, “això és el que passa amb Internet, 

però a l’engròs”. En primer lloc perquè, com diu l’advocat 
Josep Jover, la legislació en publicitat es podia aplicar quan 
parlaves d’un anunciant “a un mercat captiu”. Quan parlem 
de continguts produïts a altres països però que gràcies a la 
xarxa els reben consumidors d’aquí, el dret internacional no 
ofereix una legislació específica i les multinacionals tenen via 
lliure per escollir la normativa estatal que més les convingui. 
Per altra banda, el camp és infinit i, com diu Jiménez, “és gai-
rebé impossible distingir, des del punt de vista del lector, on 
hi ha contingut publicitari i on hi ha contingut elaborat perquè 
totes les empreses treballen perquè sigui indistingible”.

El discurs publicitari defensa l’autoregulació, la perspicàcia 
de les mateixes consumidores per distingir la trampa, i l’interès 
intrínsec que té qualsevol producte publicitari ben fet, encara 
que no es reconegui com a tal. Segons Jiménez, el sector publi-
citari es defensa dient que, si la informació és interessant, la 
pràctica no ha de ser necessàriament dolenta. Per al grup Con-
sume hasta morir, el problema és que hi ha gent que, efectiva-
ment, “pot ser enganyada”. Autocontrol, l’associació que hau-
ria de vetllar per la comunicació comercial, és un organisme 
privat d’autoregulació creat per marques i anunciants.

Paradoxalment, els únics frens que reben les marques a 
les seves pràctiques publicitàries encobertes procedeixen 
de xarxes socials com Facebook o Pinterest. Quan aquestes 
plataformes –espais semiprivats, com les defineix Jiménez– 
s’adonen que altres empreses aprofiten el seu espai per treu-
re’n benefici, ho prohibeixen i hi posen barreres. És com si 
una persona espontània passegés per un centre comercial 
per vendre el seu producte.

Com ens explicava Escaño, Pinterest està a punt d’iniciar 
Pinterest Advertising perquè totes les marques que s’hi vulguin 
anunciar hagin de passar irremeiablement (o fins que, feta la 
llei, es faci la trampa) per la seva caixa registradora. En aquest 
sentit, Facebook va ser una de les xarxes socials pioneres. En 
qualsevol cas, és una batalla entre anunciants i plataformes, 
els dos grans tipus de monstre empresarial a l’entorn 2.0. En 
darrera instància, en aquesta batalla, ningú no mira per prote-
gir els drets de les usuàries davant la publicitat encoberta. La 
prioritat és no perdre cap possibilitat de negoci.

La publicitat conven-
cional segueix exis-
tint, però el sector ha 
desenvolupat noves 
estratègies

El dret internacional no ofereix una 
legislació específica sobre publicitat 
encoberta i les multinacionals tenen 
via lliure per escollir la normativa 
estatal que més els convingui

Paradoxalment, els únics frens 
procedeixen de les mateixes xarxes 
socials: volen que les empreses que 
vulguin anunciar-se hagin de passar 
per la seva caixa registradora
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A través de la seva marca estrella, Fortuna, l’empresa 
Tabacalera va promoure la campanya publicitària For 
0,7% l’any 1999. La companyia apel·lava a la solidaritat 

amb els països del sud prometent una inversió del 0,7% de les 
seves vendes a projectes de cooperació i desenvolupament. En 
poc temps, diverses organitzacions, entre elles la Plataforma 
0,7, van destapar que la campanya era un projecte buit reves-
tit de reivindicació i de solidaritat: no hi havia cap projecte 
definit per repartir els diners ni uns criteris clars per decidir 
com s’escollirien les campanyes o organitzacions a les quals es 
destinarien. Aquest model de campanya, que va ser força cri-
ticat per les entitats i per l’opinió pública, marca l’evolució de 
la publicitat de les grans marques des dels anys 90 fins avui: 
instrumentalització creixent de valors, emocions i discursos de 
caire social i ecologista.

A finals dels anys 90 i sobretot amb el canvi de segle, 
aquest canvi de paradigma es reforça amb l’aparició de la 
responsabilitat social corporativa (RSC). Es tracta d’una 
eina transversal a tots els àmbits d’una empresa que té l’ob-

jectiu que tant la producció com l’organització interna girin 
al voltant de la sostenibilitat ambiental i social. Es vol trans-
metre que l’empresa vol canviar la manera de fer les coses 
i, a través de la difusió de bones pràctiques, comunicar que 
ho està fent bé. Significa un gran canvi de mentalitat que 
afecta diversos àmbits de gestió de l’empresa: drets humans 
i laborals, qüestions mediambientals, lluita contra el frau i 

La responsabilitat social 
corporativa: un rentat 
de cara publicitari
El sector de l’‘advertising’ s’especialitza a potenciar discursos socials i 
ambientals transversals dins les grans empreses per intentar justificar la seva 
sostenibilitat i salvar-ne la reputació

la corrupció, protecció de la salut, interès de les consumi-
dores...

Però, realment, és una transformació de la cultura interna 
de les empreses o, en el fons, es tracta d’una estratègia de màr-
queting social per millorar la reputació de les companyies? “Les 
empreses afegeixen modificacions mínimes, però mai no hi ha 
un canvi radical en la manera de funcionar i operar”, afirma 
Isidro Jiménez, membre del projecte Consume Hasta Morir 
de l’associació Ecologistes en Acció. “El sistema productiu i el 
model de creixement de l’empresa continua sent insostenible, 
però les companyies privades han millorat molt la seva capaci-
tat de fer que el públic cregui el contrari”, afegeix.

L’adaptació de les agències publicitàries ha estat fonamental en 
aquesta nova etapa: s’han especialitzat en la creació de discursos 
i històries complexes i emotives sobre aspectes socials i ambien-
tals i han contractat periodistes i publicistes amb una sensibilitat 
especial i coneixements sobre aquestes temàtiques. El component 
social s’ha tornat indispensable en la comunicació corporativa, 
com mostra el fet que, avui dia, la RSC sigui tot un micromón dins 
l’àmbit de la publicitat, amb congressos i revistes especialitzades, 
premis dedicats només a aquest terreny i una xarxa de professio-
nals altament qualificades. Actualment, és difícil trobar una gran 
empresa que no tingui un departament de RSC.

Paral·lelament a aquest missatge publicitari tan cuidat, 
s’atorguen reconeixements com sortir al llistat de l’anuari de 
Price Water Coopers o rebre el premi European Business Award 
de sostenibilitat corporativa. Amb aquests avals, les empreses 
es poden presentar davant la societat com a líders en sostenibi-
litat, encara que provoquin impacte sobre el medi ambient, les 
treballadores i la societat civil.

L’Observatori de Responsabilitat Corporativa –associació 
creada el 2004 i integrada per diverses  organitzacions com 
la Creu Roja, Intermón Oxfam, Ayuda en Acción o Comissions 
Obreres– va publicar l’informe La RSC en les memòries anuals 
de les empreses de l’IBEX 35 l’any 2013. El text especifica que 
la informació sobre les activitats, els indicadors i el sistema de 
gestió i seguiment de la responsabilitat social corporativa que 
proporcionen les empreses és més aviat escassa i poc rigorosa.

Per combatre el model de consum que intenta vendre la 
RSC, algunes veus expertes com la de Jiménez afirmen que ja 
es podrien aplicar mesures. Per exemple, es podria fer a través 
del suport institucional al petit comerç i també a l’economia 
cooperativa, social i solidària. Hi ha molts àmbits en què es 
poden oferir solucions a mitjà i a llarg termini des del punt de 
vista comunicatiu i publicitari, però també des del punt de vista 
pràctic i operatiu pel que fa al consum. “Cal desmitificar la RSC i 
el seu fals discurs de sostenibilitat i, alhora, plantejar vies alter-
natives. Perquè la crítica només la podem fer acompanyada de 
propostes”, apunta Jiménez.

Víctor Yustres
@victoryus3

Exemples de cam-
panyes de grans 
anunciants que volen 
transmetre valors 
solidaris

A finals dels anys 90, apareix una 
nova estratègia comunicativa: 
l’objectiu és transmetre que 
l’empresa vol canviar la seva manera 
de fer les coses

Els anuncis ara incorporen discursos 
complexos i emotius sobre aspectes 
socials i ambientals per presentar 
les companyies com a líders en 
sostenibilitat
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Contrapublicitat: 
una arma àcida 

i creativa
Irvin Glikk i Jack Nappier, dos artistes de San Francisco, van deci-

dir modificar el missatge de dues tanques que publicitaven una 
crema hidratant de l’empresa Max Factor l’any 1977. L’anunci 

alterat feia una crítica àcida al model de bellesa promogut per la 
companyia nord-americana de productes cosmètics. Així va néixer 
el Billboard Liberation Front, el primer projecte que utilitzava un 
nou mètode artístic de crítica a la societat de consum i la indústria 
de l’advertising: la contrapublicitat. Es tracta d’un moviment que 
es mou entre la denúncia política i l’art reivindicatiu i que es dedica 
a modificar –tant pel que fa a la imatge com al text– campanyes 
publicitàries de grans empreses. N’altera el contingut, però utilitza 
el mateix llenguatge. D’aquesta manera, proposa una crítica o una 
reflexió sobre algun aspecte negatiu de la companyia en particular 
o sobre la invasió quotidiana de la publicitat en general.

Durant els darrers anys, molts col·lectius han denunciat la publi-
citat enganyosa i el model mercantilista i consumista en què vivim 
a través de la contrapublicitat. Adbusters (Canadà), Brandalism 
(Regne Unit), Vermibus (Alemanya), RAP-Résistence à l’Agréssion 
Publicitaire (França), Proyecto Squatters (Argentina) o Consume 
hasta morir (Estat espanyol) són algunes de les organitzacions que 
defensen la contrapublicitat com una expressió política artística 
que ha de treballar per recuperar l’espai públic privatitzat pel màr-
queting corporatiu. “El nostre projecte va néixer l’any 2002 amb 
una vocació experimental, barrejant aspectes de la comunicació 
i el consum”, afirma Isidro Jiménez, membre de Consume hasta 
morir, un projecte de la comissió de consum d’Ecologistes en Acció 
de Madrid. “Tot i que la contrapublicitat que fem té un compo-
nent artístic important, sempre hem intentat fugir de l’àmbit de les 
exposicions, les galeries i els museus. Treballem amb els moviments 
socials”, aclareix. De fet, projectes com Consume hasta morir tenen 
molt bona acollida, també, en l’àmbit docent: una part de la comu-
nitat educativa demana els materials de les campanyes per poder 
tractar-los en algunes de les seves classes.

Crítica ideològica i transgressió estètica
Els projectes de contrapublicitat coincideixen a criticar els rols 
i les imatges que s’amaguen darrere la publicitat, però el grau de 
denúncia del model consumista no és homogeni. Mentre el projecte 
canadenc Adbusters entén la contrapublicitat com una expressió 
de sabotatge cultural que no ha de buscar necessàriament la crítica 
profunda i d’arrel al sistema, Consume hasta morir o el seu projecte 
germà a Catalunya, la revista Malababa –impulsada per l’Observa-
tori de Resistències i Subcultures i de la qual es van publicar tres 
números entre 2006 i 2007–, sí que entenen que els contraanuncis 
han de tenir una càrrega política recognoscible i evident. Moltes 
activistes com Jiménez afirmen que, si la contrapublicitat es buida 
de contingut revolucionari i ideològic, aquesta esdevé poc més que 
un acudit o un exercici de transgressió estètica.

Per això, alguns col·lectius aposten per la celebració del Dia 
Mundial de la Lluita contra l’Opressió Publicitària, que es va cele-
brar el 25 de març passat. Es va fer una crida a fer accions contra-
publicitàries al carrer a les principals ciutats de tot el món –des de 
pintar anuncis fins a retirar panells publicitaris de les marquesines 
o organitzar concentracions. Les diferents accions es van compartir 
de manera viral a través de les xarxes socials.

En un article a Malababa, el doctor en Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació de la UOC, Israel Rodríguez-Giralt, ja apun-
tava el caràcter variat, divers i trencador de la contrapublicitat. “A 
vegades art, a vegades gest polític, a vegades ambdues coses. Aquí 
rau, precisament, la seva principal força i arma de combat quotidi-
ana; una multiplicitat viva que té la força de fer que se’n parli i de 
fer pensar”, escrivia. És, doncs, una arma carregada d’imaginació, 
ironia, creativitat i crítica àcida.

V. Y.
@victoryus3

Una obra recollida al 
llibre ‘Contrapubli-

cidad’, impulsat pel 
projecte Consume 

Hasta Morir
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Jesús Rodríguez
@albertmartnez

L'Ajuntament de Barcelona va convocar una Taula de Ciu-
tat per abordar el fenomen de la venda ambulant irre-
gular. El seu president, Jordi Coronas (ERC), i la regidora 

Laia Ortiz (BeC) van tancar en fals aquest espai de debat el 9 
de març passat: van presentar unes conclusions que no havien 
estat consensuades amb les entitats més representatives dels 
manters, com Tras la Manta, SOS Racisme, l'Espai Immigrant i, 
sobretot, el Sindicat Popular de Venedors Ambulants.

Des d'un primer moment, però, la taula presentava sonores 
absències. Miguel Ángel Fraile, secretari general de la Confedera-
ció del Comerç de Catalunya, havia rebutjat la invitació de negociar 
amb els manters al·legant que no compartiria taula amb “un repre-
sentant de persones que fan una activitat il·lícita i delictiva”. Vicenç 
Gasca, president de la Fundació Barcelona Comerç, es va sumar a la 
negativa afirmant que “els comerciants no tenen res a fer en aques-
tes primeres sessions”. PIMEC Comerç també va tancar la porta al 
diàleg. Aziz Saye, portaveu dels venedors ambulants, no entenia la 
negativa dels comerciants a seure a la taula i afirmava: “Hi ha moltes 
botigues que venen els mateixos productes que nosaltres”. D'on sur-
ten les samarretes i les sabatilles esportives que venen els manters? 
Qui les fabrica? On s'emmagatzemen? Per què la policia i la justícia 
no persegueixen els fabricants? La resposta a aquestes preguntes és 
molt més complexa i sorprenent del que podríem imaginar.

Passejant per la Rambla de Barcelona, ens aturem a les boti-
gues de souvenirs. La majoria d'aparadors exposen les samarre-
tes esportives oficials, que duen una etiqueta de cartolina amb el 

segell del club de futbol i un codi d'autentificació de l'empresa de 
roba esportiva que ostenta la llicència. El preu de venda oscil·la 
entre els 75 i els 85 euros. “No teniu més samarretes?”, pregun-
tem. Ens mostren altres peces que valen 25 euros. Comparem el 
tipus de teixit, les costures, els acabats... i, a simple vista, semblen 
idèntiques. Només hi ha una diferència, no hi ha el logotip de Nike 
a la part frontal. Repetim l'operació a cinc establiments diferents 
i obtenim el mateix desenllaç. Comparem les peces de roba amb 
les que es venen al top manta: realment, semblen les mateixes.

Badalona, epicentre de la distribució
Tot apunta que les botigues de souvenirs i els manters tenen el 
mateix proveïdor. És un secret de domini públic que l'origen de 
tot aquest material es troba al polígon Badalona Sud. Visitem 
la zona per primer cop i quedem impactats. La superfície que 
ocupen els centenars d'empreses especialitzades en la venda i 
la distribució a minoristes és equiparable a la de Mercabarna. 
Un gran cartell dóna la benvinguda a la clientela: Merca China 
Internacional. La senyalització està escrita en català i xinès. A 
l'avinguda del Maresme, un dels principals eixos viaris del polí-
gon, es detecta un flux continu de camions, furgonetes i cotxes 
particulars. Els vehicles més grans arriben des del port de Bar-
celona –terminal de contenidors de l'empresa xinesa Hutchin-
son, la més gran del sud d'Europa– per descarregar milions de 
productes manufacturats al sud-est asiàtic; els vehicles petits 
són de comerciants del sector del tèxtil i de botigues de tot a 
100 i de souvenirs. Observem plaques de matrícula de l'Estat 
espanyol, però també franceses i italianes.

En una de les naus industrials, comprovem com comerci-
ants autòctons (parlen un català perfecte) i venedors ambulants 

Tot apunta que les botigues de 
‘souvenirs’ i els manters tenen el 

mateix proveïdor. És un secret de 
domini públic que l’origen del material 

es troba al polígon Badalona Sud

Greuges, tòpics i mentides 
sobre el ‘top manta’
Les rèpliques de samarretes i sabatilles esportives atribuïdes als venedors ambulants també es comercialitzen a les 
botigues de ‘souvenirs’ de la Rambla de Barcelona. Nike, Adidas i Puma ‘toleren’ que les fàbriques on es manufacturen 
les peces originals facin imitacions per vendre a preu de saldo

Les samarretes del 
‘top manta’ (a baix) es 
venen al polígon Bada-
lona Sud (esquerra) i a 
les botigues de ‘souve-
nirs’ de la Rambla de 
Barcelona (dreta)

/ VICTOR SERRI/ ARIANA NALDA



irregulars –alguns dels que hem conegut al top manta del centre 
de Barcelona– passen per caixa indistintament. Hi ha de tot: 
samarretes, sabatilles esportives, ulleres de sol i bosses de mà. 
La semblança amb els productes originals és extraordinària, 
però no duen estampat el logotip de la marca o el pin de metall 
en el cas de les bosses de mà. En llenguatge tècnic, s'anomenen 
rèpliques i no falsificacions. La diferència és subtil, però, en 
molts casos, la judicatura entén que no hi ha delicte si no hi 
havia “la voluntat d'enganyar el consumidor”. Si, després de 
comprar el producte al majorista, el venedor hi afegeix l'estam-
pació d'un logo de Nike, per exemple, aleshores la peça passa a 
ser considerada una falsificació.

L'observació quotidiana del top manta barceloní ens con-
firma que, darrerament, molts dels venedors estan optant per 
no posar el logotip, és a dir, per vendre les mateixes rèpliques 
que venen les botigues de souvenirs. Quan surten dels magat-
zems de Badalona, els productes s'acumulen als infrahabitatges 
dels venedors ambulants, molts d'ells concentrats al barri del 
Besòs de Barcelona. Els membres de la comunitat senegalesa 
opten per acumular els farcells individuals als pisos de la planta 
baixa dels edificis on viuen, pisos que la Guàrdia Urbana acaba 
considerant magatzems. “Ni són magatzems ni som cap màfia, 
només és solidaritat entre nosaltres, ens ajudem”, assegura el 
portaveu del sindicat de manters.

Decomisos a petició de part
Segons la informació de l'Ajuntament de Badalona, entre el 9 
i el 10 de març d'enguany, la Guàrdia Urbana va decomissar 
972 parells de sabatilles “suposadament” Adidas i es van obrir 
dues diligències penals, en relació amb un import aproximat de 
82.600 euros. En aquest sentit, els últims set mesos, s'han efec-
tuat quatre operacions policials. El resultat: onze imputacions 
–per un presumpte delicte contra la propietat intel·lectual– i el 
decomís de material per un valor estimat d'1,2 milions d'euros.

Els decomisos de material falsificat, en molts casos, es fan 
a instàncies dels pèrits de Nike o Adidas, que acompanyen els 
equips de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia espanyol. 
Als judicis contra els manters, també s'hi presenten aquests 
pèrits, que certifiquen davant del jutge si un producte és una 
falsificació o una rèplica, dos supòsits que tenen conseqüències 
penals molt diferents, sobretot perquè una sentència condem-
natòria pot suposar l'expulsió del país per a un manter. Si els 
pèrits no impulsen l'actuació dels cossos policials o no certi-
fiquen que la còpia dels productes té voluntat d'enganyar el 
consumidor, els processos no tiren endavant. Per què les com-
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Les sabatilles 
esportives surten 
de la fàbrica com 
a rèpliques ‘tole-
rades’. Després, 

altres hi afegeixen 
el logotip de Nike 

/ A. N.

Darrerament, molts 
venedors ambulants 
ofereixen les mateixes 
rèpliques de les 
botigues de ‘souvenirs’, 
sense logotips afegits 
que les converteixin en 
falsificacions

Els membres de la 
comunitat senegalesa 
acumulen els farcells 
individuals als pisos 
de la planta baixa dels 
edificis on viuen, pisos 
que la Guàrdia Urbana 
considera magatzems

panyies haurien de tenir una actuació més benevolent amb els 
grans distribuïdors que amb els manters? L'estructura global 
del negoci pot ajudar a entendre-ho.

Producte oficial i rèplica, un mateix negoci
Els quatre productes estrella dels venedors ambulants són 
les sabatilles esportives, les samarretes de clubs de futbol, les 
bosses de mà i les ulleres de sol. Nike, Adidas i Puma són les 
tres marques que, respectivament, ostenten la llicència per 
fabricar la roba esportiva del FC Barcelona, el Reial Madrid i el 
RCD Espanyol. Nike, per exemple, compta amb 744 centres de 
producció i 998.880 treballadores a 43 països, segons dades 
de la revista especialitzada Modaes. La seva activitat produc-
tiva, però, no es fa a través d'una estructura pròpia, sinó mit-

jançant tercers. El gruix de les subcontractes es troben a la 
Xina, el Vietnam, Tailàndia, Indonèsia, Sri Lanka, el Pakistan, 
Malàisia, Turquia, Mèxic i Cambodja. El 42% de les sabatilles 
esportives es fan a la Xina i un 6% de la producció mundial de 
samarretes surt d'una única factoria de l'empresa Yue Yuen 
Industrial. En aquesta extensa xarxa de fàbriques, on les tre-
balladores reben remuneracions d'entre 50 i 150 euros al mes, 
les sabatilles esportives tenen un cost de producció inferior 
a un euro, tot i que després es vendran als Estats Units i a 
Europa per un preu cent vegades superior.

Yue Yuen Industrial, entre altres, rep el disseny de samar-
retes i sabatilles abans que surtin al mercat per poder fer els 
encàrrecs de la matèria primera. Un cop produïda la remesa 
encarregada per Nike, el material sobrant roman als magat-
zems. La solució a les elevades despeses d'emmagatzematge 
és un win-win per a totes les parts. Nike no rubrica un con-
tracte d'exclusivitat amb la fàbrica –això abarateix la contrac-
tació del servei– i, com a contrapartida, amb l'estoc sobrant, 
es fabriquen samarretes i sabatilles sense la llicència oficial, 
però amb el mateix disseny i els mateixos materials que han 
quedat als magatzems. Nike és permissiva amb aquesta pràc-
tica, ja que això garanteix un mercat més ampli per les tèxtils 
asiàtiques amb qui fabricarà a preu de saldo. És a dir, la pro-
ducció, el transport, la distribució i la venda de moltes rèpli-
ques es fa mitjançant les mateixes empreses que treballen per 
Nike. És el minorista o el manter qui opta per estampar-hi el 
segell de la marca o no.

Paral·lelament a aquest mercat de rèpliques oficials, trobem 
falsificacions més matusseres i de baixa qualitat. El Codi Penal 
estableix com a delicte “l'organització per importar, posseir, 
utilitzar, oferir o introduir productes falsificats en el comerç”. 
A Barcelona, però, la persecució d'aquesta activitat se centra, 
sobretot, a l'últim esglaó de la cadena. Desballestar d'arrel tota 
la cadena d'importació i distribució de les rèpliques, fonamen-
tals per a la posterior falsificació, afectaria el negoci de Nike, 
Adidas o Puma. Aquesta radiografia i el modus operandi dels 
principals operadors de la cadena de producció és extrapolable 
al sector de les bosses de mà o de les ulleres de sol, tot i que a 
una escala més petita.

El polígon indus-
trial Badalona 
Sud ocupa una 
superfície de dos 
quilòmetres qua-
drats   / A. N.
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“Vinga, una, dos, tres i a per ells”, va cridar un 
comandament del grup antimanters de la Guàr-
dia Urbana el dijous 24 de març al migdia, abans 

d’iniciar la persecució d’una quinzena de joves senegalesos que 
havien plantat la manta a la sortida de l’estació de metro de 
Drassanes. “S’han amagat aquí darrere; anaven de paisà i els 
han començat a perseguir”, confirmava el testim oni d’un para-
dista de la Fira Nova Artesania, situada a tocar d’on van passar 
els fets. L’escena va ser calcada a la del dia anterior, quan un 
grup d’agents de paisà va emboscar els venedors, amb la porra 
extensible a la mà, i va provocar una estampida escales avall de 
la boca de metro. El balanç de tots dos dies va ser d’un man-
ter i diverses vianants contusionades per topades i caigudes, 
segons fonts de l’hospital Pere Camps. La Guàrdia Urbana de 
Barcelona assegura que un dels agents també va quedar lesio-
nat. El modus operandi de l’envestida per sorpresa contravé el 

protocol Víctor Alfa, dissenyat pel Comissionat de Seguretat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, per combatre la 
venda ambulant. La guia d’actuació assenyala que només pre-
veu càrregues “en cas de conductes violentes”.

La contundència d’aquesta unitat policial especialitzada s’ha 
intensificat durant les últimes setmanes, paral·lelament a la 
presentació unilateral de les conclusions de la Taula de Ciutat 
sobre el fenomen. El grup especial de la Guàrdia Urbana contra 
la venda ambulant, però, es va crear l’estiu de 2011. Compta amb 
la participació d’agents de paisà i uniformats pertanyents a les 
unitats territorials de Ciutat Vella i l’Eixample i també amb els 
antidisturbis de les Unitats de Suport Policial (abans UPAS). El 
mes d’octubre del primer any de mandat de Trias, els caporals 
Lucas o Orta, així com el seu superior, l’inspector Benito Grana-
dos, ho explicaven amb tot detall a la revista del cos: “La col·la-
boració amb Mossos i CNP també és fonamental per tancar el 
cercle de la venda ambulant, posant setge a les xarxes i punts 
de distribució dins i fora de Barcelona i perseguint els venedors 

Qui persegueix 
els manters de 

Barcelona?
El grup especial contra la venda ambulant creat 
durant l’etapa de Xavier Trias ha protagonitzat la 
majoria d’incidents que els manters qualifiquen 

de “racistes”. Una vintena d’ells han patit el 
trencament de braços o cames

il·legals també per la seva condició d’immigrants sense papers”. 
Els comentaris deixen entreveure un dels objectius finals de les 
intervencions policials. La persecució del top manta, avui dia, 
recau en els mateixos comandaments que van publicar l’escrit. 
0Algunes fonts del consistori neguen que existeixi aquest grup 
d’agents especialitzat, però el testimoni de nombrosos manters 
i el material gràfic que hem pogut recollir ho certifica. També 
continua sent una pràctica habitual que els antidisturbis que hi 
participen no duguin el número d’identificació a la veta adherent 
de l’uniforme. Ho va demostrar el regidor de la CUP Josep Gar-
ganté amb proves fotogràfiques. Recasens es va comprometre a 
investigar i a esmenar aquesta conducta.

Ferits durant les persecucions
“Són ells, els racistes; són els mateixos des de fa anys”, asseguren 
alguns venedors, tot i reconèixer que han percebut una disminu-
ció de la violència policial des de l’arribada de Barcelona en Comú 
al consistori. En un sondeig ràpid entre la cinquantena de vene-
dors que s’han instal·lat al vestíbul de l’estació de metro i tren de la 
plaça de Catalunya, constatem una vintena de víctimes d’aquests 
episodis, que han acabat amb la cama o el braç trencat. Caigudes 
i atropellaments involuntaris per creuar carrers transitats durant 
una persecució, per cops de porra o per l’envestida d’un vehicle 

Jesús Rodríguez
@albertmartnez

Continua sent una pràctica habitual 
que els antidisturbis que participen  
en els operatius no duguin el 
número d’identificació a la veta 
adherent de l’uniforme

Agents de paisà, 
a la imatge supe-

rior, després de la 
persecució del 24 
de març a Drassa-

nes. Un dels po-
licies de la unitat 

antimanters llueix 
la samarreta de 

‘Gunfighters’ / JE-
SÚS RODRÍGUEZ

policial. La casuística és molt diversa. En un dels casos, el consis-
tori va ser condemnat a indemnitzar el manter per responsabilitat 
civil subsidiària. El rescabalament econòmic mai no es va dur a 
terme, ja que el denunciant va ser deportat. Quan mostrem la foto-
grafia de l’agent que va liderar la persecució del 24 de març a les 
Drassanes a una integrant de l’Espai Immigrant, l’activista reacci-
ona així: “Ah, és clar, és el matón que pegava menors marroquins 
al carrer Robadors fa tres o quatre anys”.

L’estètica agressiva dels ‘Gunfighters’
Support your local Gunfighters MC Spain, es podia llegir a la 
samarreta que vestia un dels agents de la unitat antimanters 
durant una intervenció el setembre de 2015. Els Gunfighters 
(pistolers) són un escamot de motoristes format per agents i 
exagents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Molts dels que 
persegueixen els manters simpatitzen o participen en aquest 
grup, tal com expliquen als seus blocs i perfils de Facebook. 
Es tracta d’un cercle d’afinitat per a homes que manté nuclis 
actius a Girona i Barcelona. Durant les festes de Nadal, és habi-
tual que entreguin obsequis de la Guàrdia Urbana a criatures 
ingressades a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Malgrat la seva 
estètica agressiva, amb il·lustracions de pistoles i calaveres, el 
ritual s’ha normalitzat.
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Vau sortir de l’última reunió de la Taula de Ciutat 
amb la impressió que s’havia arribat a un acord?
No, va ser quan ens vam sentir més lluny. Hi havia prop 

de vint participants i això va limitar molt la nostra intervenció. 
A més, els participants van parlar successivament, els uns dar-
rere els altres, sense un diàleg real. Posteriorment, les autori-
tats de la mesa van fer el seu propi resum, que va ser exposat 
en una roda de premsa, sense tenir en compte la nostra opinió.

Esteu disposats a acceptar les ofertes laborals i la coope-
rativa que proposa l’Ajuntament?
Clar que ens agradaria acceptar les ofertes i la feina de què 
parlen... Diuen que són 40 plans d’ocupació que arribaran 
algun dia, però sembla que són ofertes fantasma. Fins ara, 
no han trucat a cap dels nostres companys i els serveis soci-
als tampoc no en saben gaire. Per això creiem que només és 
una trampa per fer creure a l’opinió pública que el govern 
municipal està oferint sortides i nosaltres no les volem. A 
més, des de la presentació de l’informe, s’ha triplicat el 
nombre de policies i secretes. A molts de nosaltres, ens han 
decomissat el material. Per altra banda, parlen d’una coo-
perativa, però només contemplen deu places per a manters 
i això no és una solució real. Som 180 venedors al sindicat. 
Què farem els que no entrem al pla? No podem quedar-nos 
a casa esperant un suport del govern, hem de treballar per 
poder menjar, pagar el lloguer i enviar diners a les nostres 
famílies. Tant de bo algun dia arribin aquests llocs de treball 

ENTREVISTA AZIZ SAYE I LAMINE SARR, PORTAVEUS DEL SINDICAT POPULAR DE VENEDORS AMBULANTS

“No som màfies i no tenim caps. Som
família i ens ajudem entre nosaltres”

“L’Ajuntament parla d’una 
cooperativa, però només contempla 

deu places per a manters i som 180 
venedors al sindicat. Què farem els 

que no entrem al pla?”

“Creiem que podem guanyar 
aquesta lluita, que no només és 

nostra: és la lluita dels pobres de 
Barcelona, independentment del 

color de la seva pell”

Els dos portaveus 
del sindicat viatjant 

en autobús / ANGEL 
GARCIA

de què parlen per a tots els nostres companys i, d’aquesta 
manera, puguem canviar les nostres vides

Considereu que s’està avançant cap a una situació que us 
ajudarà a deixar la venda ambulant?
La veritat és que sentim que anem enrere i que cada dia és més com-
plicat mantenir un diàleg i una negociació amb aquest Ajuntament. 
D’una banda, declara bones intencions a la premsa; de l’altra, omple 
els carrers de policies i secretes. Abans només ens multaven, però, 
ara, amb el nou acord entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esqua-
dra, se’ns acusa de delicte contra la propietat industrial, que ja és 
una causa penal. Ara, si el jutge vol, ens pot condemnar tant a un 
any de presó com a l’expulsió. És impossible que considerem que 
s’està avançant. De fet, no veiem la diferència entre aquest govern i 
els anteriors: tots han intentat eliminar-nos, ja sigui per la via repres-
siva o per la judicial. Al carrer, hi ha una guerra contra nosaltres.

Què us sembla que el president de la mesa us exigeixi 
“responsabilitat”?
El president, Jordi Coronas (ERC), ens ha mentit molt i ho sap. 
No ens pot mirar als ulls, no és un home de paraula. Al principi, 
era maco i amable, semblava que li interessàvem, però, a poc 
a poc, ens vam adonar que només volia fer teatre perquè, amb 
el temps, ell fos l’únic que hi guanyés. Li han deixat fer la feina 
bruta de l’Ajuntament i ell està molt còmode en aquest paper. 
Si aconsegueix netejar Barcelona de pobres amb la policia, gua-
nyarà vots i amics entre els grans empresaris, que són els que li 
interessen. Si el camí de la repressió no li surt bé, la responsabi-
litat recaurà sobre Ada Colau, que no és del seu partit.

Noteu que rebeu suport dels col·lectius veïnals?
Sí, sentim que tenim més suport i que estem menys sols. Abans 
ens trencaven les cames i les mans, ens torturaven i ningú no deia 
res. La policia tenia impunitat total i els jutges sempre estaven del 
seu costat. Ara, amb els veïns i les veïnes que ens ajuden i vigilen 
la policia (estan amb nosaltres tot el dia per filmar els abusos i el 
racisme que vivim), ens sentim més forts. Estem aprenent d’ells, 
sobretot dels més grans. Mentre els polítics es reuneixen per conti-
nuar reprimint-nos, nosaltres anem als barris a fer xerrades perquè 
coneguin qui som. Perquè sàpiguen que no som màfies i que tam-
poc no tenim caps. Només som família i ens ajudem entre nosaltres.

Penseu que aquest Ajuntament canviarà la seva estratègia?
Si només fos decisió seva, no ho creiem: ja ens van entregar a la 
policia i als Mossos. Ens diuen que són minoria, que l’oposició els 
controla, que els mitjans no els deixen fer res... Ja miren cap a una 
altra banda, per això nosaltres ara parlem i ens organitzen amb 
els veïns i els col·lectius, amb les seves bases. Són els únics que 
poden fer veure al govern municipal que s’equivoca, que no es 
guanyarà la policia, els rics o els mitjans si deixa que se’ns tracti 
amb mà dura. Nosaltres sabem que hi ha molta gent honesta que 
ens dóna suport i que sap que només volem treballar dignament. 
A aquestes alçades, esperem poc de l’Ajuntament, però sí que 
esperem molt dels col·lectius. Amb ells, creiem que podem gua-
nyar aquesta lluita, que no només és nostra: és la lluita dels pobres 
de Barcelona, independentment del color de la seva pell.

Jesús Rodríguez
@albertmartnez
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Per què vas decidir marxar per primera vegada a l'Àfrica?
M'hi va arrossegar el Congo. Quan estava a la universitat, 
m'interessava molt el que passava als països africans, però 

no trobava informació als mitjans espanyols i havia de recórrer a 
la premsa francesa. Sobretot, quan cercava sobre el Congo, on es 
lliurava la pitjor guerra del planeta, amb el control de les matèries 
primeres com a rerefons del conflicte. Quan vaig començar a llegir 
informacions a la premsa francesa, vaig al·lucinar que no en sabés-
sim res a Espanya. Es va convertir en una obsessió, però no m'atre-
via ni a somiar d'anar-hi. Llavors, em va sortir l'oportunitat de viat-
jar al Senegal com a fotògrafa. Allà, vaig experimentar per primera 
vegada el que volia dir ser periodista independent en una guerra de 
baixa intensitat, la de Casamance. Me'n vaig sortir prou bé i, quan 
es van celebrar les primeres eleccions democràtiques al Congo, el 
2006, després de Mobutu i de la guerra –entre cometes–, m'hi vaig 
llançar de cap. Em vaig submergir en les creences dels Mai Mai, uns 
guerrers que tenen superpoders, que fan rituals i les bales no els 
poden tocar, que es converteixen en animals i es fan invisibles. Em 
vaig començar a capbussar al continent i ja no n'he sortit.

Creus que el silenci informatiu s'ha revertit, ara que hi ha una 
nova generació de periodistes  joves catalanes assentades 
arreu del continent africà?
No crec que s'hagi revertit la situació. L'Àfrica continua sent 
espectacle: animals i tribus salvatges, un lloc on els crims són 
més exagerats i d'on només expliquem allò que genera escàn-
dol o pena. Continuem tenint una mentalitat molt paternalista 

i prepotent. Continuem sent cecs i molt ignorants sobre el que 
passa al continent. Surten algunes històries, però la imatge que 
estem generant és molt poc profunda, esbiaixada i fins i tot falsa. 
Els perfils que surten són de superherois o superdolents, sembla 
que no hi hagi un terme mitjà. No parlem dels intel·lectuals ni 
dels emprenedors i, per mi, aquesta és una manera d'aniquilar la 
dignitat d'un continent sencer, al qual –a més– es continua dedi-
cant un espai molt minso als mitjans.

Quins són els principals estereotips que manté el perio-
disme de l’Estat espanyol?
Guerres, matxets, safaris, animals, postes de sol, fam, pobresa... Jo 
diria que la pobresa és el més generalitzat. Tenim una visió de supe-
rioritat basada en imatges que sempre són molt extremes. S'han de 
cobrir aquests temes –jo no dic que no es faci–, però s'han d'explicar 
els perquès. I, quan es tracta de l'Àfrica, no s'expliquen. Mai no hi 
ha temps. Cada vegada que succeeix el miracle de tenir una pàgina 
per explicar un país, el primer que has de fer és situar-lo al mapa i 
donar un parell de referències històriques: escriure una part molt 
didàctica. I això ho fas un dia, però el següent ja no pots continuar 
aprofundint perquè hi ha altres temes i, probablement, no són afri-
cans. Amb sort, parlem d'un país un cop l'any i, així, és impossible 
aprofundir-hi. La part dels contextos s'evapora, no existeix. I sem-
bla que ningú no s'avergonyeix de dir que no sap res sobre l'Àfrica. 
No ens adonem de la connexió econòmica, social i cultural que 
tenim amb molts països de la zona.

A què atribueixes aquesta desconnexió?
Crec que, probablement, és un mur de protecció. Mirar el que està 
passant a l'Àfrica és posar-se un mirall al davant, a través del qual, 
una mica, veiem totes les vergonyes del nostre món: és el nostre 

Oriol Andrés Gallart
@oriolandres

Gemma Parellada, periodista

“No parlaria de l’Àfrica en positiu ni 
en negatiu, sinó ‘en real’”

Amb només 24 anys, Gemma Parella-
da (Barcelona, 1982) es va enfilar a una 
moto per endinsar-se a la selva congo-
lesa. Allà va conèixer els Mai Mai, un 
guerreres que creuen que tenen po-
ders, en primera persona. D’allò, ja en 
fa deu anys i, des de llavors, continua 
recorrent el continent africà de punta 
a punta per, com deia Ryszard Kapu -
ci ski, un dels pares del reporterisme 
crescut professionalment a l’Àfrica, ex-
plicar-ne “la Història en el mateix mo-
ment que es desenvolupa, que és allò 
en què consisteix el periodisme”. Ho fa 
com a corresponsal i col·laboradora de 
diversos mitjans de l’Estat i internacio-
nals, entre ells, Catalunya Ràdio, Radio 
France o la CNN. En els darrers anys ha 
cobert esdeveniments com l’ofensiva 
de l’exèrcit francés a Mali



rebost i és el lloc on tothom es permet abandonar els escrúpols. 
A vegades, tinc la sensació que les coses no han canviat gaire d'un 
segle ençà: continuem exportant-hi matèries bèl·liques i important 
matèries primeres que conformen el nostre món de benestar. Mirar 
què s'està fent a l'Àfrica i com s'està fent ens hauria d'obligar a fer 
certes renúncies. Hem d'entendre que la maquinària que hi ha dar-
rere el nostre benestar no és tan neta.

Quin rol hi juga Europa?
Crec que un paper colonial, encara que en diguin postcolonial. 
Recordem quan, a principis de 2013, França va llançar l'operació 
militar a Mali per fer fora uns terroristes. De cop i volta, l'antiga 
metròpoli hi va enviar 2.500 soldats, que van avançar militarment 
pel país sense que ningú els ho impedís. Això qüestiona qualsevol 
sobirania. Durant els últims sis anys, França ha fet el mateix a Costa 
d'Ivori, Mali, el Níger i la República Centreafricana. I ha tornat a 
posar les botes militars a l'Àfrica de manera descarada. La versió 
oficial és que ho fa per lluitar contra el terrorisme i per la seguretat 
de la gent local, però jo ho qüestiono. Evidentment, és un Estat que 
manté interessos molt forts a la regió. Però, més enllà d'això, també 
és important la manera com intervé. El Níger no desplega els seus 
militars a una França amenaçada pel terrorisme. En canvi, succeeix 
a la inversa i no passa res perquè és una excolònia. S'assumeix que 
algunes dinàmiques continuen exactament igual que en el passat.

Al teu parer, quins interessos movien l'exmetròpoli?
Per exemple, el nord de Mali, on hi ha la guerra, està tocant al 
nord del Níger, on hi ha les mines d'urani d'Arlit. França és la 
potència més nuclearitzada del món, depèn de l'energia nuclear, 
i un terç de l'urani que necessita ve d'aquestes mines. Si les explo-
tacions deixessin de funcionar o França no hi tingués accés, hi 

hauria una crisi energètica. Per això el Níger és fonamental. Curi-
osament, a Arlit, hi ha instal·lada una base militar antiterrorista, 
tot i que allà no hi ha terroristes, sinó urani.

Durant l'ofensiva francesa a Mali, tu vas entrar a Gao des-
prés que en marxessin els gihadistes. Què hi vas trobar?
Quan jo vaig arribar a Gao i vaig parlar amb la gent, em van dir 
que la majoria dels que havien fet la invasió gihadista –entre 
cometes– eren tuaregs. A Mali, al nord, hi ha un conflicte histò-
ric entre tuaregs i songhais. Hi havia un petit grup de gihadistes 
i utilitzaven els tuaregs per avançar. Així ha succeït al nord de 
Mali, també a Somàlia i al nord de Nigèria: el triangle gihadista. 
És molt més fàcil utilitzar la gent que ha estat marginada i que ja 
té raons per lluitar. Els dónes una ideologia i diners i tiren enda-
vant. També a la República Centreafricana, que és el nou con-
flicte del continent, estem veient com es forja el terreny amb tots 
els ingredients per acollir un nou (o vell) grup terrorista.

Abans que la República Centreafricana (RCA) aparegués a 
les notícies per les primeres massacres, probablement poca 
gent en sabia res, ni tan sols situar el país al mapa. És difícil 
explicar un conflicte des de zero...
Des de zero i sense gaire espai. Crec que és el país que més desconei-
xíem, un vertader forat negre informatiu. Les ONG feia molts anys 
que alertaven que tenia tots els índexs de risc: índex de pobresa 
molt alt, poc accés a la salut... Quan hi ha un terreny tan vulnerable, 
una petita espurna fa que s'encengui; i això és el que va passar a la 
RCA. Allà, també va ser la comunitat del nord, la musulmana, la que 
se sentia més abandonada, marginada i aïllada –no hi havia ni carre-
teres– i va fer un cop d'estat. Llavors, novament, França va decidir 
desplegar-hi soldats i tots aquests índexs de risc van saltar pels aires 

Els darrers sis anys, França ha 
tornat a posar les botes militars a 
l’Àfrica d’una manera 
descarada. Europa continua jugant 
un paper colonial

La República Centreafricana és 
el país que més desconeixíem, un 
vertader forat negre informatiu. Les 
ONG feia molts anys que alertaven 
que tenia tots els índexs de risc
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i va començar la violència. La RCA explota perquè les dues comuni-
tats es comencen a barallar, una vegada més, amb l'exèrcit francès 
enmig. Hi havia violència cos a cos, gent amb ganivets matant amb 
odi. Quan aquests llocs es converteixen en zones de ningú, on tot 
s'hi val, tothom treu el pitjor de si mateix. També han sortit casos 
de violacions comeses pels cascos blaus de l'ONU. Les potències 
estrangeres han donat suport a un dels bàndols. S'ha maltractat i, 
fins i tot, aniquilat violentament la comunitat musulmana, que ha 
hagut de fugir literalment de la capital. Jo vaig fer el recorregut en 
camió amb ells. Milers de musulmans ho han perdut absolutament 
tot. Ara, estan tirats en camps al costat de les fronteres del Txad o a 
zones molt remotes. Si hi arriba un grup terrorista, té tots els núme-
ros per poder implementar-s'hi. De fet, jo vaig viatjar amb joves al 
camió que deien: “Ara estem marxant, però tornarem. Tornarem 
armats i ens venjarem”.

El trajecte amb el comboi que va sortir de Bangui (capital de 
la RCA) ha estat l'experiència més dura que t'ha tocat viure 
com a periodista?
No sé si ha estat la més dura, n'hi ha hagut vàries. Però sí que ha 
estat una de les més dures perquè vaig passar molt de temps amb 
aquelles persones. Vaig estar amb elles quan encara eren a la capi-
tal, acorralades. Jo entrava i sortia d'un barri assetjat, travessava la 
barrera dels milicians que les volien matar i ho deien. Vaig passar 
dos dies amb elles: vaig veure com feien les maletes, vaig viure com 
ho perdien tot i com patien per la seva vida, com pujaven al camió 
i com es disposaven a fer un camí que també estava ple de perills. 
Però no hi havia opció. Va ser un camí físic, però també van ser tres 
dies de compartir la gestió del dolor d'aquells a qui havien assassinat 
alguna persona propera. La por de viure amb homes que ara els 
volien matar i que, a més, havien sigut els seus veïns. S'havia d'in-
tentar pair tot això i també la incertesa de què passara demà. Eren 
gent que abans es guanyava la vida i ara estava a punt de passar a 
dependre de l'ajuda internacional. A més, van atacar diverses vega-
des el camió i van matar gent.

Com fas el procés de resiliència per tot el dolor viscut?
No ho sé gaire, almenys conscientment. Crec que m'ajuda el fet de 
no fer missions curtes, sinó que estic dos mesos en un lloc i, després, 
canvio de país. També hi ha el fet que passo molt de temps amb les 
persones que viuen les històries que cobreixo. L'emboscada al com-
boi que va sortir de Bangui, la vaig gestionar amb ells. Quan vaig 
tornar a la ciutat, passava molt de temps amb els conductors dels 
camions que havien fet el trajecte. Potser ho gestiono compartint la 
por, no només la seva sinó la meva.

T'has mostrat molt crítica amb el triangle de relació que con-
formen periodistes, personal humanitari i militars. Per què?
La relació ha d'existir perquè és la gent que som al terreny i els 
periodistes hem de parlar amb tothom. Hem de parlar amb els 
militars de les missions de pau, amb els guerrillers, amb els mili-
tars de l'exèrcit regular, amb les víctimes, els civils i les ONG. El 
que passa és que no podem ni ens hem de posicionar i, quan 
només es cobreix la història des d'una banda, correm el risc de 
deformar-la. A l'Àfrica, està passant això. Moltes vegades només 
es cobreix des del punt de vista de les ONG. Viatjar i moure's pels 
països africans és molt car: la solució fàcil és que una organitza-
ció, que ja té logística, et passegi amunt i avall. És perillós que-
dar-se amb aquesta visió, perquè les ONG són només una part 
d'una realitat complexa.

També són agents polítics?
No solament això: són part de l'estructura de funcionament d'Occi-
dent a l'Àfrica. Per mi, les ONG són el que van ser els missioners fa 
un segle. Quan les potències occidentals arriben a l'Àfrica, ho fan 
amb el braç militar i amb el braç social, que llavors evangelitzava, 
salvava i educava. Ara, la pota de pal·liació de tot el mal que s'hi està 

fent la representen les ONG. Això no deslegitima la seva feina, però 
penso que cal veure la imatge sencera. Hi ha una ingerència, un 
impacte d'Occident al continent: la part dels militars, la part econò-
mica representada pels homes de negocis i el braç social que posa 
tiretes a les ferides. Vendre aquesta imatge de solidaritat i d'ajuda 
minimitza la dignitat de les poblacions locals, que és com si fossin 
part del paisatge. La veu d'una persona jove d'una ONG, encara que 
acabi d'arribar i tingui un coneixement limitat del país, té més poder 
que la dels habitants locals. Ells tenen classe mitjana, intel·lectuals, 
artistes, emprenedors... i no els donem veu.

El cert és que, malgrat la retòrica apocalíptica, l'Àfrica inclou 
54 països i s'hi parlen més de 2.000 llengües. Seria el conti-
nent on hi ha més barreja de cultures, llengües i tradicions. 
Cal una visió del continent en positiu?
Jo no parlaria de l'Àfrica en positiu o en negatiu, sinó en ter-
mes reals! Comencem per no deformar-la. Evidentment, estan 
passant un munt de coses molt emocionants. Una de les que 
més m'agrada és la realitat de l'Àfrica connectada. A Abidjan, 
compartia el despatx amb un grup de joves que són freaks de la 
tecnologia, que n'aprenen sols i estan creant una sèrie d'aplica-
cions que serveixen, per exemple, per trobar les farmàcies més 
properes. Estan inventant solucions tecnològiques als proble-
mes socials de la ciutat. Això està passant a Abidjan, a Nairobi i 
a molts llocs. Han tingut accés a la tecnologia i l'estan utilitzant 
d'una manera imaginativa i pròpia. Aquesta Àfrica real, crea-
tiva, imaginativa i que busca solucions queda soterrada per les 
històries més extremes.

També s'han creat aplicacions web que volen contribuir al 
control democràtic, oi?
Sí. Al Senegal, Burkina Faso i el Congo, hi ha diversos grups que 
estan utilitzant Internet i les xarxes socials per generar moviment. 
A molts països, sempre han tingut el problema de la incomunicació: 
el Congo, per exemple, és un país sense carreteres i la xarxa de tele-
fonia mòbil no arriba a molts pobles. Hi ha activistes que han estat 
lluitant políticament per uns objectius, però els ha costat molt fer 
pinya. Ara, això està canviant i ho està fent gràcies a les xarxes soci-
als. Ho hem vist amb el moviment Balay Citoyen (en català, Escom-
bra Ciutadana), que va impulsar la revolució que va acabar amb el 
règim de Blaise Compaoré a Burkina Faso, o el moviment de Y'en 
a marre (N'estem tips) al Senegal. També al Congo ha sorgit tot un 
moviment, amb gups com Lucha o Filimbi, contra el qual s'ha reac-
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No parlem dels intel·lectuals ni 
dels emprenedors que hi ha a 
l’Àfrica i, per mi, aquesta és una 
manera d’aniquilar la dignitat de 
tot un continent

Al Senegal, Burkina Faso i el Congo, 
diversos grups usen Internet per 
generar moviment. Hi ha activistes 
que han estat lluitant, però els ha 
costat fer pinya
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En realitat, tot i que ens costi 
d’entendre com a occidentals, 
Mandela va salvar la minoria blanca 
a Sud-àfrica: la reconciliació va 
evitar la guerra civil

A mi no em crida l’adrenalina, 
però he estat en situacions extremes 
moltes vegades. Si les històries 
em duen a afrontar situacions 
complicades, no m’ho penso

cionat molt durament, fins i tot s'han produït detencions. Aquest 
any, se suposa que hi haurà eleccions, però ja veurem què passa. 
Controlar la comunicació està sent un repte pels governs.

Nelson Mandela s'ha convertit en un símbol internacional 
per la seva gestió del conflicte a Sud-àfrica, si bé no va acon-
seguir canviar les desigualtats estructurals. En canvi, Tho-
mas Sankara, president de Burkina Faso assassinat el 1987, 
va impulsar una lluita per la justícia social que s’ha oblidat. 
S'intenta silenciar l'ànima més revolucionària de l'Àfrica?
Mandela, en realitat, tot i que ens costi d'entendre com a occiden-
tals, va salvar la minoria blanca a Sud-àfrica: la reconciliació va evi-
tar la guerra civil. Evidentment, no podem negar el valor històric 
que va tenir, però la minoria blanca tenia totes les de perdre en una 
guerra civil amb la majoria negra. Va ser el mediador que neces-
sitava el règim de l'apartheid –que estava totalment acorralat– per 
poder sortir-se'n. El món havia donat l'esquena al govern, que s'en-
frontava a un boicot econòmic internacional, i la minoria blanca 
s'estava ofegant. Si no hagués estat per Mandela, vés a saber com 
haurien acabat. A Mandela, se l'ha erigit com una de les persones 
més importants del segle, amb una imatge pública quasi impecable, 
probablement més impecable del que era en realitat. Sankara va ser 
una persona que va defensar certs principis bàsics de manera molt 
honesta i coherent: defensava el consum local per aguantar l'econo-
mia pròpia, va ser molt dur amb el paper colonial de les potències 
de fora i creia en el seu poble i en el poder –econòmic i cultural– de 
les seves comunitats. És a dir, era un home que va defensar la digni-
tat dels seus. Ell, en canvi, va morir assassinat i, ara, finalment, s'ha 
obert una investigació. Però, fins ara, se l'ha condemnat a l'oblit. 
Fins al punt que la persona que presumptament va donar l'ordre 
d'assassinar-lo, el president Blaise Compaoré, ha estat el mediador 
de tots els grans conflictes africans dels últims vint anys.

Has viscut situacions molt perilloses. Fins a quin punt és as-
sumible o val la pena el risc?
Jo crec que la gent té diferents maneres de posar-se en risc. A mi, 
no em crida l'adrenalina. Tot i que he estat en situacions molt 
extremes moltes vegades, no hi vaig per viure al límit. Busco cer-
tes històries. Si les històries em duen a afrontar situacions molt 
complicades, no m'ho penso dues vegades. Estàs amb la gent 
implicada i, per tant, tu mateixa ja estàs implicada en la història. 
Crec que paga la pena perquè hi ha moltes realitats que sinó, sim-
plement no se sabrien. Si ells no tenen veu, nosaltres hem de fer 
la nostra feina. És el nostre deure.

Abans d'acomiadar-nos, Gemma Parellada ens convida a 
recomanar l'exposició Making Africa, que es va inaugurar el 
23 de març al CCCB i es podrà veure fins al 28 d'agost: “És 
una reivindicació voraç de les identitats africanes i, sobre-
tot, una burla de la perspectiva deformada que continuem 
tenint del continent”.
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“No és només l’economia mundial la que està 
en crisi. L’ensenyament de l’economia també 
està en crisi i aquesta crisi té conseqüències 

que van més enllà de la universitat. El que s’ensenya a la 
universitat modela la mentalitat de les properes generaci-
ons de polítics i, per tant, dóna forma a la societat en què 
vivim. Nosaltres, 42 associacions d’estudiants d’economia de 
dinou països diferents, creiem que és hora de replantejar la 
manera com s’ensenya l’economia”. Així comença la carta 
oberta del moviment estudiantil global International Student 
Iniciative for Pluralism in Economics (ISIPE), que reivindica 
més pluralisme teòric, disciplinari i metodològic en els plans 
dels estudi d’economia actuals. La iniciativa va sorgir de la 
Universitat de Manchester el 5 de maig de 2014 i es va anar 
estenent a diversos països del món. A Catalunya, hi té veu a 

Repensar l’economia 
hegemònica des de 

la universitat
Un moviment estudiantil internacional proposa replantejar els enfocaments 

ideològics i teòrics del pensament econòmic que s’imparteix a les facultats d’arreu del 
món. L’associació Post-Crash Barcelona forma part d’aquesta iniciativa global

través de l’associació Post-Crash Barcelona, que agrupa estu-
diants d’economia de les diferents facultats del país.

Pensament únic
El mes de setembre passat, després de prop d’un any d’investiga-
ció, Post-Crash Barcelona va publicar l'informe Enseñanza de la 
economía en las universidades españolas. L'objectiu era valorar 
l’ensenyament de la disciplina i analitzar la situació a les dife-
rents facultats d’economia d’arreu de l'Estat. Segons l’informe, 
l’únic esquema metodològic i conceptual que s’ensenya a les 
aules és el que se centra en l’escola neoclàssica. Les altres esco-
les de pensament es tracten de manera esporàdica i marginal.

“A parer meu, l’evolució dels plans d’estudis ha seguit una trajec-
tòria molt clara: cada vegada més materials instrumentals i menys 
contingut o reflexió”, explica Fernando Esteve Mora, professor de 
Teoria Econòmica a la Universitat Autònoma de Madrid. L'acadè-
mic es va formar amb el pla d'estudis de 1953: “En plena dictadura 
franquista, nosaltres estàvem obligats a estudiar com es planifica 
una economia per entendre com es gestionava la Unió Soviètica o la 
Xina. Les assignatures de Teoria Econòmica tenien un enfocament 
molt més complex. Va ser al llarg de la carrera i no fora d’ella, que 
vaig saber de gent com Marx, Kalecki, Sraffa o Keynes...”.

Les assignatures on es busca contextualitzar les diferents 
tendències econòmiques tenen poc pes en els estudis o són 
inexistents. A Catalunya, només s’imparteix Història del Pensa-
ment Econòmic a la Universitat de Barcelona i a la Universitat 
Rovira i Virgili. En canvi, les assignatures de Macroeconomia 
(estudi general del funcionament de l’economia), Microecono-
mia (estudi del comportament econòmic dels agents econò-
mics individuals: consumidores, empreses, treballadores...) i 
Mètodes Quantitatius (que engloba matemàtiques, estadística i 
economia) tenen un pes molt més important en el currículum. 
Segons Samuel García, membre de Post-Crash Barcelona, “si 
s'analitzen els diferents blocs d’aquestes assignatures, que 
representen prop de la meitat de la carrera, veiem que el dis-
curs és hegemònic i tothom explica el mateix”.

Aquesta falta d’anàlisi i de qüestionament va acompanyada 
d’una manera de presentar els conceptes poc aplicable a la rea-
litat quotidiana: es basa en un estudi teòric i no pràctic. Segons 
Esteve: “Els economistes que acaben de sortir de la carrera 
saben que no saben res: en l'àmbit teòric i conceptual, només 
disposen d'una sèrie de vaguetats sense cap tipus de fonament 
real. Res no els diferencia de qualsevol persona que parli a gola 
oberta de la llei de l’oferta i la demanda”.

Sensibilització, debat i lluita
A més de dur a terme activitats adreçades a sensibilitzar la 
falta de pluralitat dels ensenyaments d'economia, l’associa-
ció Post-Crash Barcelona també impulsa, en coordinació amb 

Les matèries que busquen 
contextualitzar les diferents 

tendències, com Història 
del Pensament Econòmic, tenen poc 

pes en els estudis o són inexistents

Seminari sobre 
Economia Austríaca, 
a càrrec del doctor 
Juan Torras, al Cam-
pus Ciutadella de la 
UPF / POST-CRASH 
BARCELONA
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l'ISIPE, espais de debat i reflexió. Durant el mes de març pas-
sat, van organitzar el cicle de seminaris El despertar de l’eco-
nomia neoclàssica. Es van oferir tres sessions sobre economia 
postkeynesiana, economia austríaca i economia feminista, a 
càrrec de reconegudes expertes en la matèria. La iniciativa va 
ser tot un èxit de participació estudiantil. Actualment, Post-
Crash està preparant unes noves sessions sobre models produc-
tius al segle XXI. Tindran lloc al mes de maig per commemorar 
el segon aniversari de l’ISIPE.

Tot i així, l’objectiu fonamental de Post-Crash és que, a 
través de la lluita amb les institucions, es canviïn els plans 
docents de l’ensenyament a les facultats. “Totes aquelles ini-
ciatives que busquen una altra manera de pensar l’economia, 
com ara la del Seminari Taifa, són molt importants i creiem 
que estan fent una feina increïble. El que proposem com a 
moviment estudiantil és que tot aquest material tingui un 
punt d’obligació intrínseca a la carrera. Volem que qualsevol 
graduat tingui uns coneixements mínims sobre aquests recur-
sos, actualment accessibles només de manera voluntària i per 
iniciativa pròpia”, remarca García.

Paral·lelament, les estudiants de Post-Crash estan duent 
a terme un treball d’investigació sobre la regulació dels 
estudis universitaris a Europa i a l'Estat espanyol, per saber 
de quin marge es disposa per dur a terme aquests canvis. 
Segons explica García, la feina és feixuga: “Bona part del 
reial decret que regula els ensenyaments universitaris a 
Espanya va lligat al pla Bolonya. Això implica que ens hem 
de cenyir al marge imposat per la legislació europea. Tot 
això és molt burocràtic. Encara ens queda molta feina d’in-
vestigació perquè cada universitat és un món amb regla-
ments propis que regulen els canvis, que depenen molt de 

qui porta la iniciativa, del pes dels diferents departaments, 
de la força del deganat...”.

Post-Crash Pompeu
A principis del curs acadèmic 2014-2015, va néixer la secció local 
Post-Crash Pompeu per poder actuar de manera específica a la 
Universitat Pompeu Fabra. L’estratègia es basa en un procés de 
retroalimentació entre docents i estudiants: les integrants de la 
plataforma han fet una proposta amb diferents punts concrets 
sobre mesures a curt i a llarg termini, aplicables amb l’ajuda de 
part del professorat de diferents departaments de la facultat. Hi 
trobem propostes concretes d’integrar assignatures com Histò-
ria del Pensament Econòmic o Anàlisi del Sistema Capitalista. 
I és que, per a Enric Vila, membre de Post-Crash Pompeu, “és 
fonamental tenir una assignatura que permeti entendre el sis-
tema econòmic dins el qual ens estem movent, de manera que 
el puguem contextualitzar una mica i prendre distància”.

La introducció de noves assignatures als plans d’estudis no 
sembla suficient. També cal resoldre l’orientació de les assignatu-
res troncals de Macroeconomia, Microeconomia i Mètodes Quan-
titatius. “Aquestes assignatures tenen un enfocament neoclàssic 
intrínsec. Totes les bibliografies i els llibres de referència van en 
la mateixa línia. Creiem que caldria modificar el temari perquè es 
puguin veure els mateixos conceptes explicats des d’altres punts 
de vista per crear un debat molt més ric”, explica Vila.

Tot i que aquestes aspiracions són crítiques amb la feina 
que fan les institucions universitàries, la reacció del deganat de 
la UPF, de moment, està sent dialogant. Aquest diàleg es deu, 
en part, a la fortalesa del moviment estudiantil i al seu caràc-
ter apolític. A més, la reivindicació d’un debat més ric i plural 
resulta ser un objectiu difícilment rebutjable.

/ PAU FABREGAT

Per saber quin marge per fer canvis 
permet l’Europa del pla Bolonya, 
les membres de Post-Crash duen a 
terme un treball d’investigació sobre 
la regulació dels estudis universitaris

La introducció de noves matèries als 
plans d’estudis no sembla suficient, 
també cal resoldre l’orientació 
d’assignatures troncals que tenen 
un enfocament neoclàssic intrínsec



Per què sóc un 
jueu antisionista?
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El dimarts 21 de març, molta gent d’arreu del món va com-
memorar la terrible massacre racista ocorreguda a Shar-
peville, Sud-Àfrica, el 1960, una carnisseria en què 69 

manifestants negres anònims van ser assassinats per la policia 
de l’apartheid. Només un parell de setmanes abans de la com-
memoració, un estudi del centre de recerca Pew revelava que 
gairebé la meitat dels jueus israelians vol expulsar els àrabs i 
que el 79% creu que els jueus haurien de rebre un tracte prefe-
rencial respecte als ciutadans àrabs.

A Israel, el racisme en general –i contra la minoria nacional 
arabopalestina en particular– va en augment. Ha crescut espe-
cialment des que es va formar el segon govern de Benjamin 
Netanyahu el març de 2009 i està empitjorant cada dia que 
passa. No hi ha dubte que la brutal ocupació en marxa –similar 
a l’apartheid– a Cisjordània, la Franja de Gaza (sí, encara està 
sota control israelià) i Jerusalem Est (els territoris palestins que 
Israel va ocupar el 1967) aviva aquest racisme i juga a favor dels 
fanàtics d’Israel com Netanyahu i els seus ajudants.

Com van fer notar algunes persones d’esquerres d’Is-
rael el setembre de 1967: “L’ocupació porta a la dominació 
estrangera. La dominació estrangera porta a la resistència. La 
resistència porta a l’opressió. L’opressió porta al terrorisme 
i el contraterrorisme”. I el professor israelià Yeshayahu Lei-
bowitz va afegir: “La corrupció característica de cada règim 
colonial també prevaldrà a l’Estat d’Israel. L’administració 
haurà de suprimir la insurgència àrab amb una mà i adquirir 
traïdors àrabs amb l’altra”.

Històricament i lògicament, és cert que l’ocupació porta a 
la resistència, però també condueix al creixement del racisme 
entre els ocupants. Com va escriure Albert Memmi, el gran 
intel·lectual francès: quan els natius colonitzats resisteixen, els 
colonitzadors els presenten com individus “assedegats de sang 

Ofer Cassif
Doctor en Ciències Polítiques, professor a la Universitat 
Hebrea de Jerusalem
@ofercass

per natura”, “assassins nats”, “inherentment salvatges” i com 
un “col·lectiu inferior” al qual no s’ha d’aplicar la democràcia 
i els drets humans. Racisme i tirania, doncs, són productes 
intrínsecs de la colonització. Ara, des que la minoria nacional 
àrab dins l’Estat d’Israel pròpiament dit i els palestins dels Ter-
ritoris Ocupats pertanyen a la mateixa nació, ambdós són vícti-
mes del racisme i la discriminació israeliana. En altres paraules, 
els palestins de les dues bandes de la línia verda (frontera prè-
via al 1967) han estat les víctimes permanents de la societat i el 
domini racista israelians.

Tres fonaments del sionisme
Des del meu punt de vista, el racisme israelià és estimulat per 
l’ocupació i fomentat pel govern neofeixista de Netanyahu, 
però, en primer lloc i especialment, està incrustat en el sio-
nisme. D’acord amb aquesta ideologia, els jueus d’arreu del 
món constitueixen un poble que posseeix el títol d’autodeter-
minació nacional a la seva pàtria ancestral, anomenada Eretz 
Israel (la terra d’Israel). Des del començament i fins ara, l’ob-
jectiu ideal sionista ha estat fer efectiva una triple congruència 
entre tres capes:

—El poble jueu entès ètnicament. Els jueus, arreu del món (i 
a través de la història), són definits com una estirp comuna pel 
sionisme, com si tots compartissin els mateixos antecessors i 
pertanyessin a una mateixa descendència.

—La pàtria. El sionisme identifica Eretz Israel com el lloc on 
va néixer i es va reproduir el poble jueu. Com diu la Declaració 
israeliana d’independència: “La terra d’Israel va ser el lloc de 
naixement del poble jueu. Aquí, es va formar la seva identitat 
espiritual, religiosa i política, (i, per tant, aquí hi ha) una conne-
xió històrica entre el poble Jueu i Eretz Israel”.

—L’Estat sobirà. Atesa la connexió de sang i sòl que el sio-
nisme atribueix entre el poble jueu al llarg de les generacions 
i Eretz Israel, l’establiment d’un Estat jueu esdevé el projecte 
polític principal del sionisme. La restauració del control jueu 
de la pàtria històrica esdevé el primer, si no l’únic, objectiu 
sionista. De nou, la Declaració d’independència és molt clara 
sobre això. A Eretz Israel, el poble jueu “va aconseguir indepen-

El setembre de 1967, alguns sectors 
de l’esquerra israeliana ja advertien 

que l’ocupació de Jerusalem Est 
conduiria a la resistència i la 

resistència, a l’opressió

Com va escriure Albert Memmi, 
quan els natius resisteixen, els 

colonitzadors assumeixen discursos 
racistes i presenten els colonitzats 

com un “col·lectiu inferior”

Tot i que no és habitual, dins el col·lectiu investigador i docent jueu de la universitat israeliana, també hi 
ha dissidència. En aquest article, el professor Ofer Cassif connecta diverses idees centrals del sionisme amb 
l’etnicisme, el colonialisme i l’antisemitisme. L’autor indica que el text reflecteix el seu punt de vista i no 
està relacionat amb la Universitat Hebrea o cap altra institució acadèmica a la qual hagi estat associat



dència i va crear una cultura de significació nacional i universal 
(...) Exiliat d’Eretz Israel, el poble jueu es va mantenir fidel a ell 
a tots els països on estava dispers, sense deixar de pregar i espe-
rar el reton i la restauració de la seva llibertat nacional”. Per 
tant, segons el document, hi ha un “dret històric i natural del 
poble jueu (...) a un renaixement nacional al seu propi país”.

Etnicisme, colonialisme i antisemitisme
Al meu parer, almenys hi ha tres mals en el projecte sionista tal 
com ha quedat dibuixat més amunt, a part dels mites respecte 
al naixement del poble jueu i la seva història a Palestina (terra 
d’Israel), encara que estiguin relacionats amb aquests mals:

—Etnicisme. El sionisme sempre ha donat prioritat a la iden-
titat ètnica jueva i ha emfatitzat els valors intrínsecs del nacio-
nalisme i la seva cerca d’un Estat. Així, qualsevol altre valor o 
postura que puguin haver defensat diferents faccions sionistes 
(per exemple, el socialisme, el liberalisme, la democràcia) sem-
pre ha estat marginada i subordinada al pla mestre, és a dir, a la 
consecució de la dominació ètnica jueva i la creació de l’Estat 
a Palestina. Com va fer notar el sociòleg israelià Baruch Kim-
merling, la llei israeliana de retorn (1950) i la llei de ciutadania 
(1952) defineixen el fet de ser jueu més o menys d’acord amb 
les lleis nazis de Nüremberg. La nació i l’Estat sempre van ser 
els valors últims del credo sionista, per davant de la democrà-
cia, els drets humans, la justícia social, la igualtat o la llibertat. 
A l’Israel actual, es persegueixen les organitzacions de drets 
humans, la premsa, els tribunals, el món acadèmic, la minoria 
nacional palestina, etcètera. En gran mesura, aquesta feixis-
tització d’Israel, com s’anomena comunament, és un subpro-
ducte d’aquest etnicisme sionista de llarga durada.

—Colonialisme. A finals del segle XIX, quan es va formar la 
Federació Sionista, la gran majoria d’habitants de Palestina no 
eren jueus, sinó àrabs musulmans. El cens de 1890 recollia una 
població de 532.000 persones a Palestina: 432.000 eren musul-

/ MANUEL CLAVERO

manes, 57.000 eren cristianes i només 43.000 eren jueves. Atès 
el seu ideal de la triple congruència, el moviment sionista (i 
posteriorment l’Estat d’Israel) ha estat perseguint una política 
de canvi demogràfic. Mitjançant una combinació d’estímul de 
la immigració jueva a Palestina (aliya) i una deportació sistemà-
tica d’àrabs de les seves terres i llars (directament o indirecta, 
assetjant-les o assaltant-les fins a fer-les fugir per voluntat prò-
pia), el moviment sionista i després l’Estat israelià han intentat 
prendre el control sobre Palestina i convertir-la en un Estat jueu 
sobirà. Per desgràcia, han tingut èxit. Per cert, els partits i els 
moviments sionistes que ara demanen la retirada d’Israel dels 
territoris ocupats el 1967 ho fan, sobretot, per mantenir una 
majoria jueva dins l’Estat d’Israel pròpiament dit, més que per-
què la justícia ho requereixi. En resum, les polítiques sionistes 
són inherentment racistes.

—Reaccionarisme i antisemitisme. Tot cercant la triple con-
gruència i, per tant, l’aliya, el sionisme sempre ha reclamat 
que no hi ha cap lloc segur pels jueus que no sigui un Estat 
jueu, un espai propici per a la seva identitat autèntica o, com 
a mínim, prou bo per al seu benestar i la seva prosperitat. 
En aquest sentit, normalment, el sionisme predica contra la 
integració dels jueus a les altres nacions i tendeix a alinear-se 
amb les forces més reaccionàries, sovint les antisemites. En no 
creure que sigui possible la integració jueva a d’altres nacions, 
en insistir que l’antisemitisme és una espècie d’etern destí pre-
determinat, el sionisme sempre ha desafiat, fins i tot subvertit, 
la lluita de les forces democràtiques contra la discriminació i 
per la democràcia i la justícia.

En conclusió, em sembla que el sionisme, com a ideolo-
gia i com a moviment polític, s’ha d’entendre com una força 
racista, colonialista i reaccionària que no només danya els 
interessos del poble palestí, sinó també els dels jueus d’arreu 
del món i de l’Estat d’Israel. El sionisme, m’atreveixo a dir, 
s’ha de llençar a les escombraries de la història.
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Els sectors d’ultradreta van aprofitar 
els recents atemptats de Brussel·les 
per visibilitzar la seva islamofòbia

Ninho Dos Matulões se situa en un barri d'habitatges de 
protecció social al barri de Celas, a Coïmbra, la ciutat 
portuguesa de l'estudiantat. És una de les 25 repúbliques 

que hi ha a la localitat. Les repúbliques, que compten amb una 
certa legitimitat i reconeixement governamental, són habitatges 
comunitaris i autogestionats d'estudiants. Bruno Garrido, un 
dels habitants, xifra en prop de 150 les persones que hi viuen 
actualment. Alguns dels edificis són propietat de la universitat, 
d’altres van ser comprats per les inquilines anteriors i moltes 
d'elles estan en règim de lloguer, a través d'associacions forma-
des per les estudiants que hi viuen o hi han viscut.

En arribar a Ninho Dos Matulões, ens acullen tres joves universita-
ris. Ens porten a la saleta de l'habitatge i ens asseiem a menjar en una 
taula molt llarga. A poc a poc, van apareixent més persones. “Aquí, hi 
vivim set estudiants, però hi ha dues persones més que són comen-
sals. Són part d'aquesta casa encara que no dormin aquí”, explica 
Garrido. Les parets mostren la història de l'edifici: estan decorades 
amb signatures i comentaris de desenes de persones, amb pintades i 
adhesius de col·lectius i convocatòries de manifestacions.

Garrido ens ensenya l'habitatge. A la planta baixa, hi ha dues 
habitacions; una d'elles està plena de matalassos perquè hi dor-
min convidats. A la planta de dalt, hi ha més habitacions i una 
sala de reunions on s'acumulen llibres, sobretot assajos polítics i 
sociològics. També hi ha fulls volants de propaganda comunista, 
de suport a la independència d'Angola i contra el règim de Salazar: 
“Membres del Partit Comunista imprimien propaganda a Ninho 
Dos Matulões durant la dictadura”, explica Garrido.

Història, comunitat, acció
Les pàgines sobre informació turística de Portugal afirmen que el 
sistema de repúbliques, ja gairebé convertit en un atractiu cultu-
ral, es remunta al segle XIV. Aleshores, el rei Dionís I va ordenar la 
compra d'habitatges per allotjar els estudiants de la recentment 
creada Universitat de Coïmbra a canvi d'un lloguer econòmic. 
Aquelles cases tenien poc a veure amb les repúbliques actuals. 
Segons explica Garrido, “van ser creades per als estudiants amb 

Ter Garcia (Diagonal) / Xavier Puig
@demianatres / @xavierps7
Coïmbra

El sistema de repúbliques, ja gairebé 
convertit en un atractiu cultural, 

es remunta al segle XIV, però el 
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comença els anys 30 del segle passat

A Coïmbra, hi ha 25 habitatges que 
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governamental. Estan ocupats per 

prop de 150 persones 

La república de 
Baco, reconeguda 
oficialment des de 
l’abril de 1934  
/ XAVIER PUIG

REPORTATGE CONJUNT AMB ‘DIAGONAL’

Coïmbra, blanc i 
negre de la vida 

universitària
El model horitzontal de les repúbliques, habitatges comunitaris i autogestionats 

per estudiants, conviu amb projectes de caràcter més elitista i jeràrquic
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pocs recursos econòmics, però només eren cases d'allotjament, 
sense cap tipus d'organització; el concepte de república que 
coneixem avui es va crear durant els anys 30”. Des de llavors, 
s'han obert 25 repúbliques, que s'organitzen conjuntament mit-
jançant una assemblea de comunitats. Algunes, com Kagadós, la 
més antiga, es mantenen des de 1933.

Entre els trets definitoris d'aquestes entitats, trobem l'auto-
gestió, la independència i els vincles perdurables en el temps 
de totes les persones que hi passen. També són espais polítics i 
d'intervenció. “Durant els anys 60 i 70, al Ninho Dos Matulões, hi 
havia una rotativa on s'imprimien fulls volants relacionats amb la 
lluita contra la colonització de la Portugal feixista a l'Àfrica. Les 
repartien clandestinament per les universitats”, explica Garrido.

Les repúbliques, a més, sovint van servir com a espais segurs 
per a la militància comunista, perseguida durant la dictadura de 
Salazar. El llibre de visites de Ninho Dos Matuloes és una mostra 
d'aquesta relació: a les seves pàgines, que comencen quan es va 
obrir la casa, l'any 1935, se succeeixen les signatures i les dedicatò-
ries de les joventuts comunistes soviètiques. José Saramago va pas-
sar per aquest edifici el 1986 i el 1994. Encara ara, les repúbliques 
són espais d'impuls dels moviments socials i punts de trobada de 
col·lectius. El 2014, per exemple, van acollir les activistes de la Pla-
taforma d'Afectats per la Hipoteca, que van explicar les accions pel 
dret a l'habitatge posades en pràctica a l'Estat espanyol. El febrer 
d'aquest any, van acollir les participants de la Trobada d'Infor-
mació Alternativa convocada en aquesta ciutat pel Jornal Mapa i 
Guilhotina.info. Hi van ser convidats mitjans com la DIRECTA, Ràdio 
Vallekas i Diagonal. “Ara, a Ninho Dos Matulões, estem reforçant 
la relació amb els veïns del barri”, explica Garrido.

Les ombres, la 'praxe'
Però no tota la vida estudiantil de la ciutat passa per l'assemble-
arisme i l'autogestió. La ciutat universitària va permetre el naixe-
ment de les repúbliques, però també hi han crescut projectes de 
caràcter més elitista i jeràrquic. És el cas de la praxe, institució 
estudiantil de difícil definició, nascuda el segle XVIII a Coïmbra 
i que s'ha estès a d'altres localitats portugueses. Al Codi de la 

Praxe de Coïmbra, la institució s'autodefineix com “un conjunt 
d'usos i costums practicats entre elements d'una mateixa soci-
etat i acceptat per tots ells, cosa que exclou, des d'un inici, tots 
aquells que no concorden amb ell”. Segons el mateix document, 
el propòsit de la praxe és la integració de totes les estudiants “en 
un esperit i una vivència úniques al món”.

Francisco Norega, membre de Cria'ctividade, no comparteix 
aquesta visió. La seva organització va néixer fa un parell d'anys per 
contrarestar l'auge que viu la praxe des de finals dels noranta. “La 
praxe actual és una adaptació de la del temps de la dictadura, d'es-
tructures creades per sotmetre la societat estudiantil a una jerarquia 
gairebé militaritzada”, afirma. Dins de la praxe, hi ha disset nivells 
jeràrquics en funció del nombre d'anys de matriculació a la universi-
tat. Els més grans poden fer mofa o mobilitzar els estudiants de pri-
mer any, els caloiros, per fer tasques. Aquestes feines poden anar 

des de jocs inofensius fins a tractes vexatoris o de tipus sexual i amb 
un fort component autoritari. Els més veterans fins i tot els poden 
demanar tasques domèstiques. Garrido també destaca el caràc-
ter masclista i patriarcal d'aquests grups: “Diuen que les caloiras 
només són per als veterans; els caloiros no tenen dret a caloiras”.

Saltar-se la jerarquia, el codi de vestimenta (no es permeten 
pírcings i només les noies poden portar arracades, sempre que no 
siguin més grans que el lòbul de l'orella) o altres normes es castiga 
amb la sanció de les ungles, consistent a colpejar la punta dels dits 
amb una gran cullera de fusta, símbol de la praxe. Els caloiros 
també estan exposats a un toc de queda: si són vistos per un veterà 
al carrer més tard de les dotze de la nit, se'ls castiga amb el rapanço, 
consistent a tallar un floc de pèl de fins a dos dits de llargària.

“Hi ha la idea que la praxe és la preparació per a la vida futura. 
És la idea d'estar subordinat a algú que ocupa una jerarquia més 
alta, com passarà després amb els caps a les empreses. Tanca la 
porta a qualsevol alternativa”, explica Soraya Semenzato, antiga 

habitant de Ninho Dos Matulões. Bona part de l'estudiantat arriba 
a Coïmbra procedent d'altres ciutats: en arribar-hi, la gent és abor-
dada per fer-la entrar a la praxe. Segons explica Semenzato, “qui no 
vol entrar-hi és vist com a rar i és relegat a l'ostracisme”.

Tots aquests factors, juntament amb el clima dels anys previs a 
la revolució, van fer que, l'any 1969, la praxe s'abolís i totes les repú-
bliques es proclamessin antipraxe. Encara que aquesta abolició mai 
no es va retirar, Norega explica: “Els grups de dretes la van tornar a 
introduir a partir de la dècada dels 80. Ara, en formen part gairebé 
el 80% dels alumnes i hi ha repúbliques praxistes”. Garrido remarca 
que formacions com el Partit Socialdemòcrata o el Partit Socialista 
intenten captar aquests col·lectius per a les seves respectives joven-
tuts: “Tenen interès a controlar la praxe perquè és qui controla el 
moviment estudiantil”.

Destruint un model?
La praxe ha augmentat el seu pes durant els últims anys. Per 
a les repúbliques antipraxe, que són la majoria, això ha repre-
sentat un contraatac per poder mantenir el seu funcionament i 
el seu esperit comunitari. Garrido explica que tenen dificultats 
per trobar relleus entre l'estudiantat. A això, s'hi sumen factors 
externs com l'entrada en vigor del pla Bolonya, que redueix 
la durada del grau universitari de quatre o cinc anys a tres i 
fa augmentar el nombre de classes presencials. “Les cases es 
coneixen menys i no tenen tanta estabilitat  perquè la gent s'hi 
està menys temps”, lamenta l'estudiant.

Un altre impediment, comenta Norega, és la nova llei d'arren-
dament aprovada el 2012, que “liberalitza el mercat de l'habitació, 
és part del procés de gentrificació i no solament afecta les repú-
bliques”. “A la república Octubre 5, li van augmentar la renda un 
6.000% i va acabar tancant. Altres han vist com els pujaven el 
lloguer dels 50 euros als 600”, explica l'estudiant. Tot i això, la 
voluntat de sobreposar-se a les circumstàncies adverses ha impul-
sat projectes com Cria'ctividade. A poc a poc, es planta cara a la 
praxe i es van obrint forats nous per als espais comunitaris.
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La ciutat d'Asunción va acollir, els dies 16 i 17 de març, 
la XXIII Marxa del Camperolat Pobre, organitzada per 
la Federació Nacional Camperola (FNC). S'hi van afegir 

nombroses entitats, partits anticapitalistes i moviments soci-
als. La manifestació fi nal, que va tenir lloc a la capital paragua-
iana, va reunir milers de persones. Les reivindicacions giraven 
al voltant de la reforma agrària: per denunciar les facilitats 
que tenen les grans empreses ramaderes i productores de soja 
i blat de moro transgènics i les difi cultats del camperolat per 
accedir a la terra i vendre els seus productes. Al seu discurs 
fi nal, Teodolina Villalba –secretària general de la FNC– afi r-
mava: “Això és el que volen els poders d'Estat per a nosal-
tres: que continuem morint de malalties i que siguem cada 
vegada més ignorants per poder-se apropiar de les riqueses 
de la nostra bonica terra. Continuem batallant per un desen-
volupament nacional que es basi en la reforma agrària. Hem 
d'eliminar el que l'encalla, el latifundi”.

Per entendre la qüestió de la propietat de la terra al Para-
guai, cal retrocedir al 1811, quan el país es va independitzar de la 
metròpoli colonial espanyola i del Virregnat del Riu de la Plata. 
El govern de José Gaspar Rodríguez de Francia va expropiar 
les terres dels grans propietaris i de l’Església: més del 90% 
d'aquestes terres va passar a estar sota la gestió de l'Estat. Les 
famílies camperoles podien accedir a una propietat si es com-
provava que la feien servir per produir l'aliment necessari per-
què el país pogués ser autònom. També es podia treballar a les 
anomenades estàncies de la pàtria, unes empreses estatals que 
destinaven els benefi cis a cobrir els costos de l’administració i 
dels serveis públics.

De Rodríguez de Francia a Stroessner
Abans de la guerra contra la Triple Aliança (1864-1870), el 
Paraguai tenia una de les indústries més desenvolupades de 
l’Amèrica Llatina. No es permetia l'especulació mercantil de 
la terra i no hi havia deute extern ni analfabetisme. El país es 
resistia a la intervenció dels capitals estrangers, a la intrusió 
del liberalisme dins les seves fronteres. En aquest context, 
els governs de l'Argentina, el Brasil i l'Uruguai, amb el suport 

Àlex Meyer
@La_Directa
Asunción
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Camperolat i latifundisme, 
la gran clivella del Paraguai

Organitzacions com la Federació Nacional Camperola continuen reclamant una reforma agrària que 
pal·liï la concentració de la terra al país sud-americà

d'un Regne Unit que hi tenia interessos comercials, es van 
unir per esclafar militarment l’autonomia nacional. El con-
fl icte bèl·lic va reduir la població dràsticament: de prop d'un 
milió d'habitants, el Paraguai va passar a estar poblat per 
unes 200.000 persones. I les burgesies van prendre el con-
trol de la terra i els recursos.

Molts dels terratinents expropiats per Rodríguez de Fran-
cia es van exiliar a l'Argentina i el Brasil i van reunir grups de 
mercenaris per sumar-se a les tropes de la Triple Aliança. Un 
cop guanyada la guerra, molts es van instal·lar al nou govern. 
En menys de vint anys, les empreses privades van adquirir 40 
milions d'hectàrees. El 25% del territori va acabar en mans de 
28 empreses. Es va implantar una llei que impedia que les ter-
res estatals es venguessin en lots inferiors a 2.000 hectàrees. El 
camperolat pobre i les comunitats indígenes es van veure priva-
des de terrenys i el latifundisme i la desforestació van avançar 
de manera implacable.

Els governs i les empreses de l'Argentina i el Brasil es van 
disputar el control del Paraguai: al primer país, es va fundar el 
Partido Colorado; al segon, el Partido Liberal. Els cops d'Estat, 
les conjures i els enfrontaments armats entre les oligarquies es 
van succeir durant dècades. Aquests dos partits són, encara 
avui, les principals forces polítiques nacionals.

L'any 1952 va començar la dictadura d'Alfredo Stroessner, 
un general d'ascendència alemanya format al Brasil i membre 
del Partido Colorado. En aquell moment, només dotze milions 
d'hectàrees pertanyien a l'Estat. A través de mecanismes legals i 
de la violència, els seus partidaris van acumular terra i riquesa. 
Gran part de les propietats repartides durant la dictadura es 
van distribuir de manera fraudulenta. Es calcula que hi ha deu 
milions d'hectàrees d'aquestes tierras mal habidas.

La dictadura va continuar fi ns al 1989, quan Stroessner va 
patir un cop d'Estat des de dins del partit. Des de la presumpta 
transició democràtica, els governs del Partido Colorado es van 
anar succeint. Els mecanismes del clientelisme, la repressió i 
la compra de vots ho van permetre. Amb dictadura i sense, el 
partit va governar durant 61 anys al servei de les oligarquies 
locals i les empreses transnacionals.

Malgrat la repressió i les campanyes de criminalització, el 
moviment camperol i indígena ha persistit en la reivindica-
ció d'una reforma agrària. Les esperances d'aquests sectors 
populars es van veure alimentades quan el bisbe Fernando 
Lugo va accedir a la presidència amb el suport condicional del 

Una fotografia 
de l’assentament 
Primero de Marzo 
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Partido Liberal, que va evitar que es poguessin aplicar canvis 
profunds. Tot i les traves, la sanitat i l'educació van millorar 
de manera exponencial.

De Curuguaty a Cartes
La massacre de Curuguaty, l’any 2012, va acabar amb el procés 
de canvi a les institucions. Marina Kué és una de les tierras mal 
habidas del període Stroessner. Un grup de famílies va ocupar 
un excedent d'aquesta propietat. El camperolat assentat va ser 
desallotjat sis vegades, però sempre hi va tornar, fi ns al fatídic 

dia que una cinquantena de persones va voler resistir. Onze 
d'elles van morir i també sis policies.

Encara avui, es desconeix què va succeir exactament. Dotze 
persones estan encausades i algunes encara es troben en presó 
preventiva. A la policia, no se l'ha investigada perquè es vol donar 
per fet que les camperoles són culpables de tot. No obstant això, 
moltes evidències indiquen que la realitat va ser diferent. Les 
poques armes de les resistents eren armes de caça, però els poli-
cies morts tenien ferides de gran calibre. Les versions policials es 
contradiuen. Totes les proves que podrien indicar la innocència 

de les famílies han desaparegut, inclosa una fi lmació dels fets. 
Mai no es va fer una autòpsia als policies i la necròpsia es denega 
per “motius humanitaris”. En canvi, cap fi scal no es preocupa 
pel fet que dotze persones puguin ser condemnades a 30 o 35 
anys de presó sense estudiar totes les proves possibles.

Res no demostra que les persones que resistien a Marina Kué 
haguessin preparat el tiroteig. Algunes proves, en canvi, indi-
quen que la policia pensava disparar. Tampoc no s'ha investigat 
la relació dels jutges i fi scals –escollits a dit– amb el narcotràfi c, 
uns vincles que ja s'han demostrat en altres ocasions, ni s'ha 
indagat sobre les execucions a sang freda.

La lluita continua
Molta gent afi rma que tot es va orquestrar per fer fora Lugo. Sigui 
veritat o no, aquest va ser el resultat. Horacio Cartes, del Par-
tido Colorado, va esdevenir president, fi ns avui. D'altra banda, 
el terreny de Marina Kué es va tornar a ocupar. Una cinquantena 
de famílies, moltes de les quals tenen relació amb les víctimes, 
segueixen dempeus, resistint i cultivant. Una de les seves planta-
cions comunitàries es troba a la vora de l’indret on va passar tot.

Hi ha centenars de terres en confl icte. La FNC calcula que, mit-
jançant l'ocupació, s’han recuperat fi ns a 270.000 hectàrees. A 
només 30 quilòmetres de Marina Kué, trobem l’assentament Pri-
mero de Marzo-Joajú, vinculat a l'Organització de Lluita per la Terra 
(OLT), on conviuen 320 famílies. Tenen una escola autogestionada 
i un magatzem social que destina els seus benefi cis a les necessitats 
de la comunitat. La sentència de desallotjament s’ha dictat, però 
mai no es fa pública la data de l’execució. Les habitants intentaran 
resistir: guanyaran el temps necessari per amagar-se al bosc amb 
part de la collita i els animals. Quan la policia desallotja, ho crema 
tot. Però les camperoles hi tornaran, sense deixar-se vèncer, i torna-
ran a construir un espai on poder viure dignament.

Al Paraguai, no només hi ha un confl icte de propietat: hi ha 
un xoc entre dues maneres de viure i entendre la terra. Per una 
banda, hi ha el règim d’explotació mercantilista, que la veu única-
ment com a font de diners. Però també hi ha una altra concepció, 
que entén la terra com un mitjà de subsistència, com un vincle 
amb la natura que l’alimenta, com una forma de vida comunal i 
més ecològica, fortament infl uenciada per la cosmovisió indígena.

Conamuri és una organització de dones indígenes, de base 
mixta però d’estructura orgànica femenina, que refl ecteix molt 
bé aquesta alternativa. A més de treballar amb les lluites cam-
peroles, participa a les escoles d’agroecologia i en un projecte 
de recuperació de llavors natives i no transgèniques. Una de 
les seves membres, Florencia Baeza, assegura: “Fem la nostra 
resistència amb els productes criolls. Lluitem perquè els cam-
perols accedeixin a aquests mitjans, perquè no caminin com a 
esclaus dels agroexportadors. Aquesta terra guaraní és de tots 
els paraguaians i només se n'estan benefi ciant els grans terra-
tinents. És important que ens organitzem i defensem els nostres 
interessos, la nostra terra, el nostre vent i la nostra aigua”.

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

associa’ttim
i li lww.ecologistasenaccion.orga de multinacionalsa de multinacionals

Volkswagen osw
i li l
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Al Paraguai, no només hi ha un 
confl icte de propietat: algunes 
persones veuen la terra com una font 
de diners; altres, com un mitjà de 
subsistència i un vincle amb la natura

L’organització 
Conamuri manté 
projectes de 
recuperació de 
llavors natives i 
no transgèniques 
/ À. M.

Nombroses 
entitats, partits 
anticapitalistes i 
moviments socials 
van participar, 
el més de març 
d’enguany, en 
una marxa per la 
reforma agrària 
/ À. M.
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“Centenars d'ultres irrompen a la plaça de la Borsa, 
l'espai d'homenatge a les víctimes dels atemptats 
de Brussel·les”, van titular els mitjans de comu-

nicació. Il·lustraven l'escena amb fotografies de gent vestida 
de negre que trepitjava flors i xutava espelmes. Eren objectes 
dipositats al centre de la capital belga en record de les perso-
nes mortes a l'aeroport de Zaventem i a l'estació de metro de 
Maalbeek. L'assalt va ser protagonitzat per hooligans d'equips 
de futbol de tots els racons de Bèlgica –valons, flamencs i de la 
comunitat germanòfona– segons el portal digital especialitzat 
en la ultradreta belga RésistanceS.be.

En una pancarta unitària, es podia llegir: FCK ISIS, casuals 
against terrorism. Segons l'historiador Carles Viñas, els grups 
casuals estan formats per aficionades radicals de futbol que 
van abandonar l'estètica cap rapada i l'exhibició de qualsevol 
símbol del seu club per poder escapolir-se dels controls polici-
als. El grup que va assaltar el centre de Brussel·les, format per 
prop de 500 persones d'ideologia ultradretana, no solament va 
irrompre a l'acte commemoratiu, sinó que també va desfilar 
pel centre de la capital de la UE. Durant els darrers mesos, la 
ciutat s'ha vist immersa en un remolí securitari, però això no ha 
impedit ni els atemptats del 22 de març ni aquest darrer assalt.

Nova ultradreta i caps rapats
Entre les persones que van participar a l'assalt, RésistanceS.be va 
identificar Martin Gyselinck. És un alliberat de la secció de Gent i 
membre destacat del partit ultradretà flamenc Vlaams Belang (VB). 
Fundat el 2004, el VB és hereu de la formació Vlaams Blok, prohi-
bida per promoure el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia. Durant 
els noranta, la formació tenia contactes estrets amb l'escena neo-
nazi cap rapada d'Alemanya i dels Països Baixos. El VB es defineix 
com un partit republicà, independentista flamenc i de dretes, però, 
a la pràctica, és un partit ultradretà, islamòfob i xenòfob que té 
representació al Parlament federal, entre altres institucions.

Gyselinck també és un activista important de Voorpost, 
un grup nacionalista ètnic i d'acció que manté relacions amb 
ultradretans catalans. De fet, el 30 de novembre de 2014, va 
convidar Enric Ravello, membre del partit ultradretà i indepen-
dentista català SOM. Ravello va ser membre de Plataforma per 
Catalunya i és exmilitant de la formació neonazi CEDADE i del 
Moviment Social Republicà.

Entre els vells caps rapats neonazis que van assistir a la convo-
catòria ultra del dilluns de Pasqua a Brussel·les, hi havia Arthur C. 
(conegut com a Thure), un vell militant del grupuscle L'Assaut, que 
va donar un cop de puny a una persona que li va recriminar la pro-
fanació de l'acte en memòria de les persones mortes a Brussel·les. 
Thure és un dels impulsors de la secció belga de la Lliga de Defensa 
Anglesa (EDL), una organització islamòfoba de hooligans.

El moviment identitari
La ultradreta europea vol treure partit dels atemptats del 
22-M. El grup Generació Identitària, ala jove del partit Bloc 

Roger Suso
Berlín
@eurosuso

Durant els darrers mesos, la capital 
belga s’ha vist immersa en un remolí 
securitari, però això no ha impedit 
ni els atemptats del 22 de març ni 
l’assalt ultradretà a uns espais de dol

Cinc-cents ‘hooligans’ d’equips de 
futbol de tots els racons de Bèlgica, 
valons, flamencs i de la comunitat 
germanòfona, van desplegar una 
pancarta unitària

El grup violent va 
reventar una mani-
festació pacífica al 
centre de la capital 
de la UE / KRISTOFF 
VAN ACCOM

De casuals a identitàries
Entre les persones ultradretanes que van irrompre a l’homenatge a les víctimes dels atemptats de 
Brussel·les, hi havia un representat del partit Vlaams Belang, estretament vinculat a la ultradreta catalana

Identitari, creat a França el 2003 i amb ramificacions a 
diversos països europeus, es va manifestar a Brussel·les. 
L'acte, prohibit per les autoritats belgues, havia de ser un 
“gran esdeveniment europeu”. Per crear tensió, la convo-
catòria va tenir lloc a la plaça central de Molenbeek, un 
districte que compta amb una important presència musul-
mana. És el lloc de procedència d'alguns dels principals 
autors dels atemptats de París.

El moviment identitari, que utilitza la lambda –una lletra 
de l'alfabet grec– com a símbol, contempla la identitat com un 
fet sanguini i afirma que “la defensarà de qualsevol agressió 
comunista, islamista o estrangera”. Sosté que la identitat euro-
pea està amenaçada per la islamització del continent. El seu 
recurs polític principal és la provocació, a través, per exemple, 
del repartiment de salsitxes de porc i vi. El grup es va presen-
tar en societat l'any 2012 a Poiters: cent militants van ocupar 
la mesquita de la població i van penjar una pancarta que feia 
referència a una batalla guanyada a l'Al-Andalus. Una altra font 
d'inspiració és la llegenda dels 300 espartans que, comandats 
pel rei Leònides, van aturar l'avenç d'un exèrcit persa molt més 
nombrós durant tres dies.

De la mateixa manera que les Joventuts Identitàries per 
Catalunya ( JIxC), el moviment es considera com la intel-
lectualitat de la nova dreta i dels corrents antiislam. Les 
persones congregades a Brussel·les van cridar consignes a 
favor de la pena de mort per als terroristes detinguts i de 
l'expulsió de les migrants del país. També reclamaven l'en-
judiciament per traïció de la classe política belga, ja que la 
consideren “responsable política dels atemptats” pel fet de 
permetre la “islamització del país”. El president del VB, el 
jove Tom Van Grieken, va manifestar una opinió semblant a 
través de Facebook.
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30
A l’assaig ‘La dictadura del videoclip’, 
s’hi inclou una anàlisi ideològica de la 
música ‘pop’ i les imatges que genera

31
Es recupera una sàtira de Santiago 
Rusiñol que pren forma de novel·la 
picaresca: ‘En Josepet de Sant Celoni’

La presència de les dones al món del teatre pateix d’una 
greu mancança. El teló de luxe reservat per als grans 
noms només ho és per als masculins: els homes protago-

nitzen la gran majoria d'obres en cartellera, a dalt i a baix de 
l'escenari. Directors, autors i dramaturgs copen una llista que, 
ni tan sols en el cas dels actors, no és abraonada per cap ombra 
que amenaci la pèrdua d’aquest privilegi. Aquest protagonisme 
sobredimensionat sovint té un pretext en el cas de les obres 
clàssiques, originalment molt masculinitzades. La possibilitat 
de transgredir aquesta tendència, però, i el fet que es repeteixi 
en textos nous, posa en qüestió aquest argument. Les compa-
nyies joves de teatre, que sovint operen sota funcionaments i 
plantejaments més rupturistes, poden significar una alternativa 
viable per a les actrius i les dones del teatre en general.

Càsting públic: es busquen homes
L'ITNC és la companyia jove que sorgeix de la col·laboració 
del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) amb l'Institut del Tea-
tre (IT). Segons el seu propi web, neix amb el compromís de 
“recuperar un model interpretatiu propi, uns cànons acto-
rals que s’han anat perdent amb els anys”. El seu objectiu és 
“tornar a tenir una manera pròpia de representar els nostres 
clàssics”. La col·laboració amb l'Institut del Teatre es fa per 
“ajudar la professionalització de joves actors”. Però els actors 
i les actrius que surten de l'IT només disposen de tres oportu-
nitats per presentar-se a càstings.

El novembre de 2015, es va fer una prova per a la compa-
nyia jove de l'ITNC. S'hi van presentar trenta noies i setze nois. 
“Corrien veus que només agafarien homes, però en principi 

Roger Sánchez / Joan Ballart
@adestemps / @JoanBallart23

no havia de ser així, per tant, el vam fer de manera normal”, 
explica Júlia López, pseudònim d'una de les aspirants. En aca-
bat, només van agafar nois. A la resta de les participants, els 
van enviar un correu electrònic on afirmaven que els sabia greu 
“no incorporar actrius al projecte, sobretot pel que fa al greuge 
comparatiu que tenen les dones en gairebé totes les obres de 
teatre”. Després de molts dubtes, la directora havia decidit “no 
variar la dramatúrgia del text original, que són quatre homes”.

Les noies, indignades perquè havien perdut una oportunitat 
d'or, es van organitzar i van protestar. Al seu costat, també es 
van mobilitzar companys que havien superat el càsting. “Se'ns 
ha citat per un càsting en què no teníem cap possibilitat perquè 
la directora, una dona, no ha volgut canviar la dramatúrgia per 
establir paritat en els papers ni tampoc canviar el muntatge per 
proposar-ne un de més equitatiu”, es queixa López. Les partici-
pants van aconseguir que els anul·lessin la convocatòria.

López denuncia que, en general, a la història del teatre, hi 
ha molts més papers per homes que per dones. Una realitat que 
no encaixa amb l'actual univers formatiu: avui dia, es graduen 
el doble d'actrius que d'actors. Per aquest motiu, creu que la 
companyia jove ITNC i també els teatres públics haurien d'in-
tentar modificar aquest panorama. La situació actual, declara, 
“facilita que les actrius es quedin a casa sense fer res”.

Un exemple: del 10 de febrer al 20 de març de 2016, es repre-
senta l'obra El professor Bernhardi al TNC. És una obra en col·la-
boració amb l'ITNC. L'equip d'interpretació està format per onze 
actors i una actriu. A la fitxa tècnica, hi apareixen uns altres onze 
homes i tres dones. Aquest fet té lloc al teatre públic català per 
antonomàsia, però és una constant als teatres catalans.

Invisibilització i sostres de vidre
La situació de les dones al teatre actual “no genera gaire opti-
misme i no és gaire igualitària”, segons la directora Carme Porta-
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El protagonisme sobredimensionat 
dels homes sobre l’escenari té un 

pretext en el cas de la representació 
d’obres clàssiques, fortament 

masculinitzades

Molts textos nous reprodueixen la 
mateixa dinàmica. Les alternatives 

viables solen recaure en les 
companyes joves, que operen sota 

plantejaments més rupturistes

Dones 
d’atrezzo

El teatre no s’escapa dels rols marcats del 
patriarcat: elles disposen de menys oportunitats, 

tenen papers més secundaris, fan feines més 
invisibles i gaudeixen de menys reconeixement



celi. Així, mentre els homes dirigeixen teatres, museus, cinemes i 
la cultura en general, “el 85% de la gent que consumeix cultura són 
dones”. Els números diuen que la majoria de cultura la fan homes 
i la consumeixen dones. “També és una manera de perpetuar una 
ideologia, una manera de pensar i de viure”, afirma Portaceli.

La directora afegeix que, en els camps que toquen més la 
part tècnica, hi ha més homes que dones “perquè han comen-
çat més tard i, tradicionalment, aquest àmbit ha estat masculí”. 
En l'àmbit creatiu, afirma l’actriu Xantal Gabarró, la invisibi-
lització i el sostre de vidre “són innegables”. Gabarró apunta 
que, tot i que el món de la direcció teatral està molt feminitzat, 
només hi sobresurten ells. “Tot ho has de lluitar d'una manera 
exagerada”, afirma Portaceli sobre aquest camp. En els tre-
balls d'escenografia, afirma la directora, acostumen a haver-hi 
moltes dones, “però els visibles, els que tenen més feina, són 
homes”. El mateix succeiria en el vessant interpretatiu, en què 
els homes acaparen tots els premis.

López afirma que els patrons i les idees que condicionen la 
vida quotidiana esdevenen més evidents en el món del teatre: 
“Tot i ser, suposadament, un mitjà culte, avançat i progressista, 
és un dels espais on més es perpetuen els rols i les discrimina-
cions de gènere”. Una actriu pot ser descartada pel fet d'estar 
massa grassa, o ser poc rossa, o rebre ofertes per actuar única-
ment en trames d'amor o relacionades amb homes. Els comen-
taris sobre la bellesa física i el vestuari –incloses les demandes 
de vestir roba més curta– desplacen les consideracions sobre el 
treball actoral. Per a López, ser dona i actriu és un cul de sac: “Si 
no entres als cànons de bellesa, et costarà penes i treballs tro-
bar feina. Si hi entres, tindràs més pressió per demostrar la teva 
vàlua perquè, i cito textualment una professora meva: ‘Tothom 
es preguntarà a qui t'estàs tirant per haver aconseguit el paper’”.

Qualsevol proposta de canvi o d'enriquiment del perso-
natge que no vagi en la direcció de caure en el plor o qualsevol 

vinculació amb estats emocionals dèbils sol ser desestimada. 
Les actrius reben pocs rols que habitualment siguin atribu-
ïts a cànons masculins, com ara rols de poder, considera. I 
protesta, contundent: “S'encasella els papers femenins en 
l'emoció de fulletó i se'n desactiva el discurs polític i social. 
Hi ha menys papers i molts d’ells es plantegen solament com 
a 'emocionals'”, explica López.

Portaceli considera que la presència de la dona ha incre-
mentat lleugerament: “No hi ha hagut una gran millora, 
només cal mirar les dades. Dir que la igualtat ja està aconse-
guida pertany al neomasclisme”. La directora creu que, tot i 
que s'ha fet un esforç perquè a l'IT hi hagi certa equitat en la 
proporció d'homes i dones, la dinàmica social dóna primacia 
als homes. Portaceli suggereix que no caldria deixar entrar les 
dones a les universitats: “Si mai no han de guanyar els premis 
ni els concursos, per què enganyar-les? Per què han de deixar 
que una dona estudiï per ser directora d'orquestra si mai no 
podrà treballar com a tal?”.

Gabarró assenyala que “els àmbits artístics com el teatre o la 
dansa requereixen o apel·len a una sèrie de qualitats i sensibili-
tats que se'ns atribueixen a les dones i que, sovint, són negades 
als homes”. Això facilitaria una proporció elevada de dones en 
l'etapa formativa, cosa que canvia de manera radical en el món 
professional: “La literatura dramàtica que coneixem té molt 
poques obres en què apareguin moltes dones o on aquestes 
siguin les protagonistes principals o portin el pes”.

Portaceli també assegura que Simone de Beauvoir tenia raó 
quan deia que la igualtat arribarà quan el lloc d'un home medi-
ocre sigui ocupat per una dona mediocre: “No hi ha lloc per a la 
dona bona, has de ser una bèstia”. “Les dones que treballem en 
teatre, generalment, tendim a compartir més la feina, som una 
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Xifres
Temporada 2015/2016 segons la Pla-
taforma per la Igualtat en les Arts Es-
cèniques i Visuals de Catalunya:

TEATRE LLIURE 29 espectacles, 3 
autores i 2 directores.
TNC 19 espectacles, 1 autora i 2 
directores.
MERCAT DE LES FLORS 46 especta-
cles, 8 directores.
GRAN TEATRE DEL LICEU 10 es-
pectacles, 0 directores musicals, 1 
directora escènica.
TEATRE GOYA 10 espectacles, 1 
directora i 1 autora.
TEATRE ROMEA 7 espectacles, 1 
directora i 0 autores.
FESTIVAL TEMPORADA ALTA 59 
espectacles, 3 directores i 6 autores, 
3 codirectores i 7 coautores (amb els 
corresponents coautors i codirectors 
homes).
FESTIVAL GREC Teatre: 34 espec-
tacles, 4 autores, 4 coautores, 3 
directores i 6 codirectores. Dansa: 15 
espectacles, 4 coreògrafes, 5 coco-
reògrafes, 1 dramaturga.

Presència 
d’actrius
Dades extretes de les webs dels teatres:

TEATRE LLIURE 136 actors / actrius, 
51 de les quals són dones = 37,5%
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 
133 actors / actrius, 45 de les quals 
són dones = 33,83%
MERCAT DE LES FLORS 155 ba-
llarins/es, ‘performers’, titellaires, 
actors/actrius, 60 de les quals són 
dones = 38,7%
TEATRE GOYA 53 actors/actrius, 21 
de les quals són dones = 39,62%
Teatre Romea: 36 actors/actrius, 12 
de les quals són dones = 33,33%Continua a la pàgina següent >>>
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mica més horitzontals”, afirma. A parer seu, els homes tenen 
una manera de fer més vertical i no baixaran mai “de la trona”. 
Ni tan sols per llei: afirma que ningú no respecta la Llei Orgà-
nica 3/2007, que cerca la igualtat efectiva entre dones i homes.

Dalt de l'escenari o rere el teló
Mireia Mora, cap de comunicació i màrqueting d’una produc-
tora cultural, afirma que hi ha un divorci històric a l'hora de 
parlar de cultura. D'una banda, hi hauria l'equip artístic i de 
creació –autor, actor, director, escenògraf, dissenyador de ves-
tuari, etcètera–; de l'altra, el nucli de producció –la gestió que 
no es veu. I després, l'equip tècnic, “l'aspecte menys valorat 
de la professió”, on entren els tècnics de so, de llums, maqui-
nistes, etc. Dins d'aquesta divisió, una desigualtat: qui s'endú 
gran part del reconeixement és la part creativa, on acostumen 
a destacar i triomfar els homes.

“La part més invisibilitzada del sector, que són els equips 
de producció, gestió i  comunicació, està ultrafeminitzada”, 
assegura la comunicadora. Això sí, els caps d'aquests equips 
solen ser homes. Per a Mora, resulta curiós que hi hagi tantes 
dones en producció o comunicació perquè no deixa de ser 
una feina de cures i relacional: “Una productora ha de desen-
volupar moltes habilitats d'apagar incendis, calmar gent... Són 
tasques que corresponen al rol de cura que ens han atorgat 
històricament”, afirma.

D'acord amb la seva experiència, Mora veu que arriba una 
edat en què, a les actrius, els costa trobar feina, mentre que la 
vida professional dels actors és molt més llarga. “Ells poden 
fer papers de galant a edats avançades”, afirma. Les dones, en 
canvi, poden ser més qüestionades: “Hi ha intèrprets que es 
troben en una situació en què ja no poden ser la filla i encara no 
poden ser la mare. També crec que hi ha pocs papers de dones 
grans amb què les actrius es puguin lluir”, explica.

Una generació de nous dramaturgs i directors, i de dones 
joves apoderades, incorpora més papers femenins. “Però 
aquesta gent no té la feina assegurada a cada temporada”, 
assenyala Mora. Tanmateix, transgredir rols i papers és una 
de les sortides per afavorir l'augment de la presència feme-
nina dalt dels escenaris. Per a Portaceli: “Hi ha personatges 
masculins de les obres clàssiques que es podrien feminitzar, 
de la mateixa manera que, a vegades, han fet que Hamlet sigui 
negre. Això pot portar a fer un teatre menys convencional i a 
explorar un nou llenguatge”.

Per a Mireia Mora, cap de comunicació 
d’una productora cultural, les 
dones tenen més presència als sectors 
del teatre que s’acosten a la feina 
relacional i de cures

>>> Ve de la pàgina anterior

Hi ha una nova generació que 
incorpora més papers femenins a 
les seves obres, però és a sectors 
alternatius on la professionalització 
és més complicada

L’Institut del Teatre 
forma més dones que 
homes, però, en la 
realitat professional, 
dominen els homes 
/ ESTER MORA

“Dir que la igualtat 
ja està aconseguida 
pertany al neomasclis-
me”, afirma la directo-
ra Carme Portaceli
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ENTREVISTA A XANTAL GABARRÓ, ACTRIU

“Muntar la pròpia companyia 
de teatre és una manera de 
sortir d’aquestes cotilles”

L’actriu Xantal Gabarró viu el teatre “com a ofici i passió”. 
Afronta els reptes que suposa tot plegat, ben conscient 
del terra que trepitja. “Les dones sentim més pressió i 

ens sabem més qüestionades que els homes en molts àmbits 
de les nostres vides. I el món del teatre no és una excepció”, 
afirma. Per començar, apareix la pressió o violència estètica. 
A parer de la intèrpret, els cossos no normatius dels homes 
són molt més tolerats: poques actrius sortiran extremadament 
d’aquests cànons, “mentre que els cossos no normatius dels 
homes estan molt més integrats”. Segons explica, s’apliquen 
normes que sovint no estan escrites: “No es diu de manera 
explícita, però les actrius saben quina talla de pantaló han de 
fer per tenir més possibilitats en un càsting”.

A la seva companyia, LaminimaL Teatre, el pes femení 
també és alt en els rols de més responsabilitat. Es tracta 
d’un equip de més de quinze persones que, a la majoria 
dels espectacles, fan un procés de creació força col·lectiu. A 
mesura que es va consolidant la dramatúrgia i l’espectacle, 
va agafant més pes el criteri de la direcció. Els quatre mun-

tatges que han dut ha terme han estat dirigits per dones. 
Tres d’elles són d’autoria femenina. Són una companyia 
amb una presència d’homes i de dones força igualada, tot 
i que, “com a reflex de la realitat”, la balança es decanta 
per la banda femenina pel que fa a l’equip d’interpretació. 
A més, els equips artístic i tècnic no funcionen per separat, 
sinó que estan integrats.

L’equip que s’encarrega de les tasques de producció canvia 
amb el pas del temps pel desgast que suposa. Gabarró subratlla 
que l’època en què la companyia va fer un salt més gran va 
ser quan aquest equip estava format només per dones. I això 
que jugaven en camp contrari: “Per a una dona, no és fàcil fer 
producció, relacionar-se amb programadors, negociar amb tea-
tres, etcètera. En un món tan masculinitzat, sovint no et prenen 
seriosament o es busca la presència masculina –si n’hi ha– com 
a persona vàlida”.

“Muntar la meva pròpia companyia em resulta molt més esti-
mulant, menys abismal i molt més interessant que llençar-me a 
aquest món hostil sola i intentar treballar en projectes d’altres”, 
assegura l’actriu i directora. La companyia ja està treballant en 
la cinquena obra, que farà alçar el teló que li donarà “aquesta 
oportunitat tant gran” d’expressar-se en què ella decideix què 
i com ho explica.

Una llei 
incomplerta
L’any 2007, el Parlament espanyol 
va aprovar una llei “per a la igualtat 
efectiva de dones i homes”. Un dels 
articles estava reservat a la igualtat 
en l’àmbit cultural, però això no ha 
comportat canvis en la realitat del 
sector. Reproduïm el text d’aquesta 
llei incomplerta:

Article 26. La igualtat en l’àmbit de 
la creació i producció artística i inte-
l·lectual.
1. Les autoritats públiques, en l’àm-
bit de les seves competències, han 
de vetllar per fer efectiu el principi 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes en tot el que 
estigui relacionat amb la creació i 
la producció artística i intel·lectual i 
amb la difusió d’aquesta.
2. Els diferents organismes, agències, 
ens i altres estructures de les admi-
nistracions públiques que de manera 
directa o indirecta configurin el sis-
tema de gestió cultural han de dur a 
terme les actuacions següents:
a) Adoptar iniciatives destinades a afa-
vorir la promoció específica de les do-
nes en la cultura i a combatre la seva 
discriminació estructural i/o difusa.
b) Polítiques actives d’ajuda a la crea-
ció i producció artística i intel·lec-
tual d’autoria femenina, traduïdes 
en incentius de naturalesa econòmi-
ca, per crear les condicions perquè 
es produeixi una igualtat efectiva 
d’oportunitats.
c) Promoure la presència equilibrada 
de dones i homes en l’oferta artística 
i cultural pública.
d) Que es respecti i es garanteixi la 
representació equilibrada en els di-
ferents òrgans consultius, científics i 
de decisió existents en l’organigrama 
artístic i cultural.
e) Adoptar mesures d’acció positi-
va a la creació i producció artística i 
intel·lectual de les dones, propiciant 
l’intercanvi cultural, intel·lectual i ar-
tístic, tant nacional com internacio-
nal, i la subscripció de convenis amb 
els organismes competents.
f) En general i a l’empara de l’article 
11 d’aquesta Llei, totes les accions 
positives necessàries per corregir les 
situacions de desigualtat en la pro-
ducció i creació intel·lectual artística 
i cultural de les dones.

Roger Sánchez / Joan Ballart
@adestemps / @JoanBallart23

Gabarró (a la dreta) 
durant una repre-
sentació de 
‘La supervivència 
de les Lluernes’ 
/ LAMINIMAL
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“Estic llegint El Capital de Carlos Marx perquè, amb 
aquesta crisi econòmica mundial, tothom està parlant 
d'ell i em vaig dir: 'he de llegir-lo'”. Aquesta revela-

ció del cantant Juanes obre les 450 pàgines de La dictadura del 
videoclip, una recerca cultural ambiciosa sobre l'engranatge del 
videoclip. El sociòleg Jon E. Illescas ofereix una anàlisi basada 
en Marx de la mercaderia cultural per antonomàsia, campiona 
indiscutible a Youtube i Twitter i als espais d'oci i consum. Segons 
explica, el projecte neix d'una inquietud: “Entendre el mecanisme 
que explica els salaris elevats de les figures més mediàtiques”. Un 
fort esperit pedagògic i un seriós sentit del humor, reforçat per 
les il·lustracions de Miguel Brieva, ens acompanyaran durant el 
recorregut pels racons de les indústries de la consciència.

Propietat, videoclips i reclutament
“La qüestió de la propietat és fonamental a la indústria cultu-
ral”, afirma Illescas. La fi de la dècada dels anys 90 del segle XX 
coincideix amb l'absorció de la producció musical, que esdevé 
una part més del negoci de les grans corporacions: “Des del 
minut zero, la producció musical s'orienta a guanyar diners”, 
apunta. La recerca del màxim rendiment explica la desaparició 

“Shakira és una intel·lectual orgànica 
del capitalisme contemporani”
Jon E. Illescas ha publicat el llibre ‘La dictadura del videoclip: Industria musical y sueños prefabricados’, una 
oportunitat per entendre com es basteix l’hegemonia del capitalisme en l’àmbit cultural

Isabel Benítez
@jerborejuo

de l'instrument musical a favor de l'enginyeria del so, que con-
verteix la música de masses en un producte homogeni i neuro-
lògicament còmode per l'oïda. “Abans, de cada onze cançons 
produïdes, només una era un èxit; des de fa cinc anys, hi ha un 
èxit cada cinc cançons”, diu l'autor, que explica que la seguretat 
de la inversió ha fet que aquesta opció sigui atractiva com a via 
pel rentat de narcodòlars.

Desgranant les fases de la producció i la distribució audi-
ovisuals hegemòniques, l'autor remarca el poder de “creació 
de consciència” d'aquesta mercaderia entre el jovent. I la sub-
tilesa no abunda. És el cas del videoclip “Work B**ch” (200 
milions de reproduccions a Youtube), on Britney Spears balla 
al ritme d'un agressiu missatge de classe: “Vols un Maserati? 
Curra-t'ho, puta!”. Amb el doble de reproduccions, trobem la 
declaració de guerra de Katy Perry a “Part of me”: un publire-
portatge pel reclutament militar. La cantant, desconsolada per 
una ruptura amorosa, troba el sentit de la seva vida en llegir a 
una gasolinera white trash: “Totes les dones són creades igual 
i algunes esdevenen marines”.

Allà on mana el capital no calen conspiracions
“L'aparent perfecció del videoclip hegemònic es podria con-
fondre amb una conspiració a l'ombra, podrien pensar algunes 
lectores”. Davant aquesta observació, l'autor, de la mà de Marx, 
Eagleton, Gramsci i Vigotsky, explica: “Les persones solen per-

sonificar processos i productes estructurals del sistema. Sí que 
hi ha mecanismes explícits de censura, com la llista de cançons 
prohibides arran els atemptats de l'11-S, però, en general, es pro-
dueix una censura gairebé automàtica, de promoció i reproduc-
ció d'uns patrons en detriment d'altres”.

Tot i això, la mà invisible del mercat audiovisual també pren 
decisions antieconòmiques, per acció o per omissió. El descon-
tentament amb el sistema arran de la crisi ha creat un mercat per 
“una superestrella que tingui un contingut social bàsic, del sentit 
comú”, considera Illescas, però aquest nínxol roman buit. Per 
altra banda, la multinacional H&M va fer una retirada massiva 
d'una línia de samarretes que evocaven l'expropiació de queviu-
res duta a terme pel Sindicat Andalús de Treballadors l'any 2012.

Del filantrocapitalisme a la sobirania popular musical
Entre les vint biografies crítiques incloses al volum, destaca la de 
Shakira. Aquesta cantant ha encunyat el concepte de filantrocapi-
talisme, una proposta per la patronal del sector orientada a “apli-
car mètodes de negoci a la filantropia i cridar el sector privat per 
abordar els assumptes que el govern no cobreix”, específicament 
en l'àmbit de l'educació. Illescas acompanya l'obra amb propostes 
de transició i de ruptura orientades a la “nutrició cultural”. Evo-
cant l'exemple de les productores de cinema del Partit Comunista 
Francès dels anys 1970, posa èmfasi en la necessitat d'educar el 
consum i democratitzar la producció i la distribució audiovisuals.

L’autor va presentar 
el seu assaig a l’Espai 
Contrabandos de 
Barcelona / GUYE 
SANCHO
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Una estudiant adolescent desapareix sense deixar rastre i 
la seva mare convoca el pare, expolicia, perquè la loca-
litzi. L’argument d’El mundo de Kanako podria ser el 

d’una intriga convencional, però, ràpidament, la pel·lícula es 
converteix en un descens als inferns de la mà del protagonista, 
un maltractador alcoholitzat. Mentre busca la filla desapare-
guda, Akikazu topa amb casos de bullying, plans de revenja, 
corrupcions i trames de crim organitzat que s’encreuen. La 
narració dels esdeveniments és intensa i sostingudament deso-
ladora, d’una foscor suavitzada (o enrarida) a través de l’esteti-
cisme i de pinzellades d’humor negríssim.

El japonès Tetsuya Nakashima (Confessions) ofereix uns 
continguts propis del cinema sud-coreà més amant de les 
emocions extremes, sigui en forma de thriller (Old boy) o de 
drama passat de voltes (The king of pigs). L’autor oscil·la entre 
aquests dos gèneres de manera desacomplexada i presenta 
situacions d’una gran violència psicològica. Segueix la línia 
de Tarantino i els seus continuadors, capaços d’embolcallar el 

Ignasi Franch
@ignasifranch

La societat com a claveguera

Després d’editar Màximes i mals pensaments, El català de 
la Manxa i La ‘Niña Gorda’, L’Avenç acaba de publicar un 
nou volum d’un dels autors més cèlebres i prolífics del 

modernisme català: Santiago Rusiñol.
Fill de fabricants tèxtils, Rusiñol va abandonar dona i 

filla als 29 anys per embrancar-se en la cursa artística. A 
més de pintor, també va escriure a diverses publicacions, 
com L’Avenç (o L’Avens, abans de la reforma ortogràfica 
fabriana), la revista que va precedir l’actual i que va ser 
vehicle del modernisme durant els anys que va estar activa 
(de 1881 a 1884 i de 1889 a 1893). Pel que fa a la literatura, 
primer va conrear el teatre i després es va endinsar en el 
món de la novel·la.

En aquest sentit, la reedició d’En Josepet de Sant Celoni, 
un volum que porta el subtítol de novel·la picaresca, vol ser 
un tribut al vessant més sarcàstic de Rusiñol, que dóna vida al 
Josepet, un personatge que, a la manera del Lázaro de Tormes, 
passa la vida entre peripècia i peripècia. Tot i les desventures, 

L’acidesa invicta de Santiago Rusiñol
Carles Morell
@carlesmorell31

RESSENYES

dolor o la mort amb muntatges musicals cool. A la barreja, hi 
afegeix una fascinació per les psicologies tèrboles que recorda 
les sexualitats psicopàtiques reflectides per Nagisa Oshima (La 
venganza es mía) o les histèriques brutalitats policials de Kinji 
Fukasaku (Cops vs thugs).

Nakashima dota de protagonisme un sociòpata que des-
borda la figura antiheroica. En aquest aspecte, sembla que 
el realitzador proposi una mena de postmodernisme punk: 
les terribles accions d’Akikazu semblen normals en el con-
text general, però no perquè la seva maldat sigui relativa, 
sinó perquè el món està completament podrit. El resultat 
té quelcom de crítica social en forma de vòmit, construïda 
mitjançant elements pop, però que projecta una rara (i ator-
didora) desesperació. Joves cruels, adults perversos, homes 
violents i controladors o dones enigmàticament malvades: a 
El mundo de Kanako, no hi ha marge per a l’esperança ni fil 
salvador al qual aferrar-se.

BLU-RAY / DVD

El mundo de Kanako
Director i guionista: Tetsuya Nakashima
Durada: 118 minuts

però, Josepet acabarà triomfant fins al punt d’esdevenir regidor 
de l’Ajuntament de Barcelona.

El mateix autor descriu el llibre amb el següent prefaci: “A 
Sant Celoni la meva pàtria / A Barcelona la meva màtria”, una 
manera juganera pel que fa als llocs on se situa la novel·la, que 
complementarà amb la seva especial acidesa a l’hora d’articu-
lar les trames narratives.

Així, des de la captatio benevolentiae inicial i al llarg de 
l’obra, Rusiñol esgrimeix una prosa àgil i de lectura fàcil, en 
la qual conrea l’humor i activa el cervell abans i durant la 
digestió. Es tracta d’una novel·la curta, irònica, articulada al 
voltant de vint-i-dos capítols i un epíleg amb salts temporals 
molt bruscos. Com El català de la Manxa o La ‘Niña Gorda’, 
En Josepet de Sant Celoni esdevé un antimodel de les formes 
de comportament que el noucentisme pretenia imposar a la 
societat de l’època.

LLIBRE

En Josepet de Sant Celoni
Autor: Santiago Rusiñol
Editorial: L’Avenç
Pàgines: 168



Quan comences a fer tasques pedagògiques a 
l’Amazònia peruana?
Curiosament, jo vinc de l’educació artística, de la qual 

he observat el potencial curatiu. Va ser arran d’una invitació a 
l’Amazònia, ara fa quinze anys, que vaig començar un programa 
basat en el principi que la salut no es limita a la superació de la 
malaltia, sinó que també implica garantir un benestar integral.

Les polítiques públiques atempten contra aquest benestar?
Hi atempten des del moment que l’Estat s’inhibeix dels vessaments 
de petroli que causen Petroperú i altres companyies als afl uents 
de l’Amazònia. És un fenomen provocat pel nul manteniment de 
les infraestructures per on circula el cru i que ha posat en perill 
l’ecosistema i la vida de les poblacions, per les quals els rius són 
les carreteres per on transiten i un recurs que els permet subsistir.

Les multinacionals tenen màniga ampla per operar a la zona?
El protocol de Kyoto estableix que els pobladors que es cuidin dels 
boscos seran benefi ciaris de la terra. Però la realitat és diferent: l’Es-
tat autoritza les empreses a extreure la fusta de les parcel·les que 
considera secundàries i, un cop netes, les premia permetent que 
reforestin les terres amb palma d’oliva.

Què hi diuen les comunitats de l’Amazònia, no es rebel·len?
Es troben amb un discurs que defensa l’explotació de la terra i 
que, davant la manca d’alternatives per sembrar i vendre els seus 
productes a un preu just, és millor treballar per les companyies 
sota condicions que voregen l’esclavitud. També hi contribueix 
la manca de consultes vinculants, especialment a les comunitats 
natives, ja que només se les informa del projecte. Al marge que, 
d’acord amb la llei peruana, aquestes comunitats són propietà-
ries del sòl, però no del subsòl, que, en tenir caràcter públic, està 
a mercè dels interessos de l’Estat.

Quina sortida plantegeu els agents socials?
Amb les comunitats, hem activat plans per capacitar els joves en 
fusteria, mecànica, agricultura i altres professions. Sobretot amb 
el benentès que, fi ns que no formen una família, tenen prohi-

bit disposar d’un terreny propi per cultivar. Malauradament, el 
govern regional s’ha negat a ajudar-nos i tan sols una candidata 
a les eleccions presidencials d’aquest 10 d’abril defensa la par-
ticipació popular en la defi nició del model ambiental: Verónika 
Mendoza, del Frente Amplio. La resta diuen que les multinacio-
nals s’ocuparan de gestionar-lo. Es pensen que la naturalesa és un 
trencaclosques en què tot el que es destrossa es regenera.

Ignoren els impactes de les extraccions?
L’Amazònia és el rebost d’aigua més gran del món. Alberga una 
biodiversitat extraordinària i, de la mateixa manera que genera 
infeccions víriques, concentra les propietats més importants per 
curar-les. L’afany productivista, però, l’està destrossant.

Quins efectes genera en el clima?
La desforestació ha fet augmentar les inundacions i les sequeres 
i, de retruc, ha extingit el cultiu d’arròs i la producció de fusta de 
caoba. Tots els efectes estan concatenats, també per a les comu-
nitats, que, en estar exposades a temperatures de 40 graus, han 
vist empitjorar la seva salut.

El turisme tampoc no hi ajuda?
En general, no reconeix les capacitats dels nadius i veu la pobresa 
com una cosa exòtica. En canvi, hi ha un turisme vivencial que 
s’apropa i valora diferents aspectes de l’Amazònia. Per exemple, 
que les plantes es complementen entre si: unes donen ombra, 
altres proteïnes i d’altres garanteixen la fertilitat de la terra. 
Aquest aprenentatge ens implica a tots.

És la manera d’apoderar la societat?
Intentem que les famílies contribueixin a cohesionar els pobles 
i que les organitzacions populars actuïn com a instàncies repre-
sentatives dels territoris. Després, treballem perquè, en l’àmbit 
polític, hi hagi governs que donin suport a l’autogestió de les 
comunitats. Per això no hauríem de parlar de cooperació, limi-
tada a la durada dels projectes, sinó de coresponsabilitat. Només 
amb aquest suport de dins i de fora del país, les poblacions es 
veuran capaces de defensar la terra.

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“No hem de parlar de cooperació, 
sinó de coresponsabilitat”

/ ÀLEX ROMAGUERA

inDirecta

Jorge Luis Vélez
Formador a l’Amazònia 
peruana

L’Amazònia va pel camí de 
convertir-se en un desert 
tòxic. Aquest és el temor que 
Jorge Luis Vélez, educador 
i consultor en salut, mani-
festa quan relata els efectes 
que causa l’explotació de les 
companyies extractives sobre 
el territori. Una activitat que 
cada dia provoca alteracions 
en el subsòl de la selva, amb 
les consegüents repercus-
sions per al medi i la vida de 
les seves habitants, homes i 
dones que han establert una 
cosmovisió que les integra a 
l’ecosistema com una capa 
més. Apoderar les famílies i 
els sectors més joves perquè 
hi desenvolupin les seves ca-
pacitats és l’objectiu amb què 
treballa Vélez i les organitza-
cions populars creades els 
darrers anys. Són agents que, 
després del desencís que ha 
representat el govern d’Ollan-
ta Humala, creuen que cal 
una nova fornada de càrrecs 
polítics partidaris d’un altre 
model de desenvolupament. 
En aquest horitzó i la resistèn-
cia activa de les comunitats, 
Vélez troba l’estímul per con-
tinuar la seva tasca al pulmó 
més gran del planeta.


