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La captació d’informació “de l’entorn dels ‘casals’ del Poble-sec” és el primer encàrrec que persones 
que s’identifiquen com agents de “seguretat de l’Estat” fan a l’activista Quim Gimeno. La ‘Directa’ ha 
obtingut testimonis gràfics i sonors que demostren l’intent de reclutament del jove. Vuit testimonis 
identifiquen un dels reclutadors com a ‘Jordi’, antic inspector del Grup VI de la Brigada Provincial 
d’Informació del Cos Nacional de Policia espanyola. Diversos juristes consultats situen aquesta 
actuació al llindar o més enllà del que autoritza la Llei de Protecció de Dades i de fons reservats. 

Maties Lorente / Jesús Rodríguez
@mtslorente / @albertmartnez

Imatge de la trobada 
de l’11 d’abril entre 
Gimeno i les dues 
persones que el volien 
reclutar / BRUNO DÍAZ

Uns quants bars i cafeteries, una farmàcia, una pastisseria, 
un centre cívic i una església. Allunyada dels centres neu-
ràlgics de Barcelona, la plaça de la Concòrdia del barri 

de Les Corts és un lloc amb relativa tranquil·litat dins el bullici 
habitual de la ciutat. Potser per això és un bon lloc per mantenir 
una conversa discretament.

Són les 11:30 h del dilluns 11 d'abril de 2016. Assegudes a una taula 
del Rabbar, tres persones conversen. Una d'elles és Quim Gimeno, 
un activista social i polític barceloní detingut el 28 d'octubre de 2015 
pels Mossos d'Esquadra i acusat de "pertinença a organització crimi-
nal amb finalitats terroristes" dins del marc de l'operació Pandora, 
encapçalada per l'Audiència Nacional (AN) espanyola. Amb ell, 
seuen dos homes més. Es presenten com D. S. G. –inicials del nom 
i els cognoms– i T. M. –només pels cognoms–. Ambdós asseguren 
formar part de “la seguretat de l'Estat”.

L'objectiu de la trobada és clar: convèncer Gimeno perquè 
proveeixi informació relativa als moviments socials de Barcelona. 
A canvi, rebrà “una contraprestació econòmica fixa” i, depenent 

Confidents a cop de talonari
Dos individus que es van identificar com a representants de la “seguretat de l’Estat” intenten captar l’activista 
Quim Gimeno com a confident. Entre altres coses, li van oferir contraprestacions econòmiques i exercir influències 
en la causa que té oberta a l’Audiència Nacional espanyola

de les informacions, “una espècie de millora econòmica”, en 
paraules de la persona que es presenta com T.M. També parla de 
la possibilitat de contactar amb la fiscalia per mitjançar en el pro-
cés obert contra Gimeno: “Si nosaltres en algun moment hagués-
sim de fer algo en relació a la fiscalia, no hi ha cap problema. Em 
comprometo jo i, a més, se sol fer”. Mentre conversen, un equip 
de la DIRECTA, amb extrema discreció, observa el que passa a la 
plaça i documenta gràficament la trobada. La investigació havia 
començat setmanes enrere.

Presa de contacte
El 15 de gener, a Can Batlló, al barri de Sants, se celebrava la Jor-
nada solidària amb les anarquistes represaliades. L'acte central 
va ser una xerrada titulada Del T.O.P a l'Audiència Nacional i 
Gimeno va participar al debat posterior com a persona encausada 
arran de l'operació Pandora.

En acabar, una de les persones que van assistir al debat es 
va dirigir cap a ell. Pèl-roig, d'ulls clars, amb ulleres de muntura 
metàl·lica, de cara ampla i estatura baixa, l'home, que devia ron-
dar la seixantena d'anys, es va presentar com a periodista de 

Una de les contrapartides que 
s’oferia a l’activista, acusat dins del 

marc de l’Operació Pandora, era 
mediar amb l’acusació pública en 

el seu favor 

“Si nosaltres en algun moment 
haguéssim de fer ‘algo’ en relació a la 

fiscalia, no hi ha cap problema. Em 
comprometo jo i, a més, se sol fer”, va 

dir un dels captadors
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Continua a la pàgina següent >>>
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l'agència EFE especialitzat en temes relacionats amb la seguretat. 
Li interessava conèixer la situació de Gimeno i el va convidar a 
reunir-se amb ell més endavant. Abans d'acomiadar-se, es va pre-
sentar amb el nom de D.S.G. Durant els tres mesos següents, es 
trobarien en quatre ocasions.

L'activista va desconfiar de la identitat de l'home des d'un prin-
cipi, però, en qualsevol cas, va decidir continuar endavant amb la 
trobada per saber-ne més. Uns dies més tard, rep la trucada del 
suposat periodista d'EFE i fixen la primera data: serà el 2 de febrer 
a les cinc de la tarda. El lloc triat va ser Canaletes. Es van trobar al 
costat de la font i, mentre baixen la Rambla, van decidir seure en 
una terrassa de la plaça del Bonsuccés, al Raval barceloní.

En un primer moment, el suposat periodista es va mostrar 
interessat per la situació personal del jove. Quan el presumpte 
periodista va canviar l'objecte de les seves preguntes, Gimeno va 
començar a dubtar de la seva identitat: “Fent moltes voltes, em 
va preguntar si hi havia elements violents a Barcelona, si aquests 
tenien algun tipus de relació amb la meva causa... Sempre intentant 
posar-se de la meva banda: 'Us foten el projecte' o 'us poden tirar 
merda', em deia”. Fins i tot volia saber si algun cos de seguretat l'ha-
via contactat: “Es va mostrar molt interessat a saber si els Mossos o 
la Guàrdia Civil m'havien echado la garra”, fet que el va fer dubtar 
encara més que estigués dient la veritat. Dues treballadores d'EFE 
consultades per la DIRECTA no han sentit a parlar mai de D. S. G.

Primers enregistraments
Abans de la cita següent, Gimeno va decidir posar-se en contacte 
amb la DIRECTA. Un cop coneguda la història, es va decidir fer un 
seguiment de totes les trobades que es duguessin a terme. És en 
aquest punt que el relat retorna a la plaça Concòrdia de les Corts. 
El 3 de març, poc abans de les 10 del matí, Quim Gimeno es va 
reunir amb l'home que es presentava com a D.S.G. en una terrassa, 
que seria la mateixa durant les reunions posteriors.

Per primer cop, la DIRECTA va documentar gràficament les tro-
bades. “D.S.G. ja no va tornar a parlar d'EFE, sinó que va assegu-
rar que rebia un salari fix de l'Estat i un extra com a periodista. 
També em va assegurar que podia donar-me diners a canvi d'in-
formació, especialment amb tot allò relacionat amb els anarquis-

tes xilens Mónica i Francisco”, explica Gimeno. Davant aquesta 
situació, l’activista volia “jugar el paper d'algú que vol col·labo-
rar, però que no ho acaba de veure clar, fet que va motivar que el 
subjecte volgués convocar una trobada el 4 d'abril”.

Abans de la trobada, D.S.G va trucar a Gimeno per dir-li que es 
podrien reunir amb el seu superior “per demostrar que no era cap 
farol”. El 4 d'abril, va arribar per primera vegada a la plaça de la 
Concòrdia la persona que es presentava amb els cognoms T.M. i 
que, suposadament, és l'home pel qual suposadament treballava el 
presumpte periodista. Es tracta d'un home de prop de cinquanta 
anys, amb els cabells negres, encara poblats, amb celles grosses i 
negres com ulls, i amb pereta i bigot a una barba esclarissada. Junta-
ment amb D.S.G., es va reunir amb Quim Gimeno el migdia d'aquell 
dia 4 a la terrassa del Rabbar. A més d'un nou personatge en joc, el 
canvi principal durant l'encontre era que, a partir d'aquell moment, 
totes les converses van ser enregistrades per Gimeno.

En tot moment, tal com proven les converses enregistrades a 
les quals ha accedit la DIRECTA, és T.M –a qui, a partir d'ara, també 
anomenarem el superior– el que lidera el diàleg, mentre que D.S. 
G –des d'ara, el periodista– només parla en moments puntuals. 
En un moment de la gravació, Gimeno pregunta al superior: “A 
qui et refereixes quan et refereixes a nosaltres?”. “La seguretat 
de l'Estat”, respon ell.

“Em va assegurar que necessitava gent amb el meu perfil per 
obtenir informació i m'oferien contraprestacions, donant-me 
instruccions molt clares”, recorda Gimeno: “Durant tota la con-
versa, T.M. es va mostrar molt nerviós i em va tornar a preguntar 
si els Mossos m'havien contactat o si havia detectat seguiments”. 
Amb tot, decideixen confirmar la pròxima reunió mitjançant una 
trucada telefònica del periodista a Gimeno.

La relació avança
Finalment, va ser Gimeno qui va trucar a D.S.G al voltant de les deu 
de la nit del divendres 8 d'abril perquè la comunicació acordada 
encara no s'havia produït. El diàleg telefònic va servir per concretar 
la cita pel dilluns 11 d'abril, però també es va centrar en aspectes 
de la col·laboració entre el suposat confident i els representants de 
la “seguretat de l'Estat”, en una conversa que Gimeno va gravar. 

>>> Ve de la pàgina anterior

Seqüència fotogràfica 
de la darrera trobada 
entre l’activista i 
els dos presump-
tes membres de la 
“seguretat de l’Estat“ 
/ BRUNO DÍAZ

Segons explica Gimeno, un 
suposat periodista de l’agència 

EFE va entrar en contacte amb ell; 
posteriorment, va afirmar que era 

una persona a sou de l’Estat

Posteriorment, es va afegir a la 
trobada una tercera persona: “Es 

va mostrar molt nerviós i em va 
tornar a preguntar si els Mossos 

m’havien contactat”
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“Això serà com a les pel·lícules periodístiques, que hi ha unes línies 
de treball completament protegides: pel tema del suport i per les 
contraprestacions, que et poden servir –què sé jo– per anar-te'n 
de vacances a algun lloc. Jo entenc que és com una col·laboració 
remunerada, això és interessant”, explica el periodista. També va 
intentar transmetre confiança a Gimeno en relació amb els seus 
mitjans: “El que jo volia amb la visita de T.M. era que tu veiessis que 
hi ha una realitat: tinc tots els mecanismes per acudir a persones 
que estan a llocs d'interès (...) Volia que veiessis amb cara i ulls que 
jo no et venia motos, aquests barboteigs no em van”.

L'encàrrec i el pagament
L'última reunió entre Quim Gimeno, D.S.G i T.M. va tenir lloc el 
dilluns 11 d'abril, un cop més, amb la plaça de la Concòrdia com a 
teló de fons i, un cop més, amb periodistes de la DIRECTA observant 
la trobada des de llocs estratègics.

Durant la reunió, que novament va conduir el superior, es van 
concretar els punts sobre els quals es basaria la col·laboració. Es 
va parlar de les condicions econòmiques del treball: “T'oferim 
una contraprestació econòmica. El que passa és que aquesta 
contraprestació econòmica tindrà una part fixa (...) I després, 
depèn de les informacions més o menys rellevants que ens 
puguis donar, en l'explotació operativa que nosaltres puguem 
fer; si és transcendent, tindràs una espècie de millora econò-
mica. En principi, et podríem donar uns 200 o 250 euros perquè 
tu poguessis començar a funcionar”.

En un moment, es comença a parlar de la possibilitat d'acon-
seguir millores en la situació processal de Gimeno. T.M. es mostra 
rotund: “El fiscal és un puto funcionari, amb tots els meus respec-
tes, jerarquitzat, amb caps, que depèn del govern, en aquest cas, 
de l'administració del govern central, del govern d'Espanya. A un 
fiscal sí que se li pot parlar, però a un jutge no”.

El superior comença a valorar el perfil del suposat infiltrat per 
a les investigacions. “Tu tens tota la disponibilitat, la facilitat d'en-
trar en aquests temes perquè ets un d'ells, un dels seus. No tens 
aquesta dificultat (...). Nosaltres valorem, en gent com tu, que el 
treball que tu fas en quinze dies, nosaltres triguem un any. Perquè 
tu estàs dins. Això ens estalvia temps i esforç”, subratlla el supo-

És la principal missió que T.M. i D.S.G. 
van encomanar a Quim Gimeno. Per 
a la reunió que s’havia de celebrar a fi-
nals d’abril, l’activista va rebre l’encàrrec 
de lliurar un llistat de les persones que 
passaven per llocs representatius del 
Poble-sec, com l’Ateneu La Base, que els 
representants de la “seguretat de l’Estat” 
esmenten amb el nom de casals. “Farem 
una cosa: tu comences agafant els dos 
casals del Poble-sec i apuntes això que 
t’he dit”, li va ordenar T.M.

L’objectiu de la investigació era qual-
sevol de les persones que passessin per 
l’espai: “Si està alliberat al casal, si té 
clau i obre i tanca, si és dels que hi va 
sovint, no hi va sovint... si és dels que 
està darrere una campanya o no està 
darrere una campanya, si és actiu o no 
és actiu, si va a prendre cerveses o s’ho 
curra... Aquestes consideracions que tu 
coneixes de primera mà”.

El superior va explicar a Gimeno com 
havia de procedir. “Has d’aprofitar terce-
res persones, persones que coneguis, 

amics que ja tinguis. Aprofitar una cam-
panya (...), una formació, un concert, 
una cafeta, un sopar vegà (...) Coneixes 
La Base, l’altre ateneu, coneixes la gent 
que passa per allà...”. D.S.G, el suposat 
periodista, puntualitzava: “Per exemple, 
ara no tenim ni punyetera idea, jo per 
poder escriure i ell per poder fer les se-
ves qüestions, de si hi ha alguna acció 
compromesa, per exemple. Doncs tu, 
des de dins, ens pots dir: ‘Hi ha un gru-
pet que està organitzant això...’”.

Per últim, T.M. va fer referència a la 
confidencialitat: “Totes aquestes coses 
de seguretat, aplica-les també amb els 
teus amics. Vull dir, per molta confiança 
que tinguis amb algú (...). Hi ha vegades 
que estem en converses post coit que 
són molt perilloses. Et parlo amb abso-
luta sinceritat. Zero patatero. Al final, la 
confiança, els secrets... això peta. Per te-
mes personals o eròtics-festius”. “Hi ha 
una cosa que és pitjor: si la gent amb qui 
estàs ha tingut problemes, qui et diu que 
no estan fent el mateix...”, conclou D.S.G.

L’ateneu La Base, al punt de mira

sat representant de la “seguretat de l'Estat”, explica Gimeno. És 
aleshores quan T.M comença a explicar què és el que es demana a 
l’activista. Especialment, noms i tasques dins de col·lectius diver-
sos, però també professions i domicilis. “M'interessa que em posis, 
per exemple: ‘Pepe, Pepe López, viu per aquí, treballa no sé on’”, 
diu T.M. a la gravació. “Dades objectives: domicili, telèfon. Si està 
posat en alguna moguda, si ha estat detingut, si es un tio molt actiu 
o poc actiu...”.

Per continuar amb l'operació, es volen assegurar de la segure-
tat de les comunicacions, sempre vehiculades pel periodista: “El 
canal principal de comunicació és el correu. Durant aquestes dues 
setmanes, qualsevol cosa que et passi, qualsevol dubte que tinguis, 
qualsevol cosa, D. et contesta a través del correu. Després, la set-
mana que ens veiem, jo et portaré un mòbil. El nou número serà el 
canal de comunicació d'urgència amb nosaltres”.

La reunió següent es va fixar per la setmana del 25 al 29 d'abril. 
No es produirà. Gimeno no pensa seguir amb les trobades: “Des 
del moment que vaig saber que tot allò tenia a veure amb l'Estat, 
vaig voler fer-ho públic. D'una banda, fer-ho públic és una manera 
de fer front a la situació i, de l'altra, és una eina política en el meu 
judici i, en general, davant l'onada repressiva que vivim”.

/ PAU FABREGAT

El representat de la “seguretat de 
l’Estat” demanava informacions 
espefíques: noms i tasques dins de 
col·lectius diversos, però també 
professions, domicilis i implicacions

A la gravació, T.M. demana “dades 
objectives: domicili, telèfon. Si està 
posat en alguna moguda, si ha 
estat detingut, si es un ‘tio’ molt 
actiu o poc actiu...”
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J ordi s’havia convertit, durant una dècada, en la bèstia negra 
dels moviments socials catalans. La seva implicació en inter-
rogatoris i seguiments a activistes polítiques protagonitzava 

moltes històries de les persones que havien patit la repressió. Fins 
i tot, el mes de desembre de 2006, el periodista David Fernàndez i 
l’editorial Virus van publicar un llibre titulat Cròniques del 6, que 
recollia els episodis on havia participat el Grup VI de la Brigada 
Provincial d’Informació comandada per Jordi.

A començament de l’any 1998, es va produir una onada de 
desallotjaments al barri de Sants de Barcelona. Un d’aquests va 
ser el de l’habitatge batejat com La Totxana, ubicat al carrer Hart-
zenbusch. La protesta en resposta al desallotjament va finalitzar 
amb una escena que va quedar gravada a la retina de les manifes-
tants: Jordi i els seus homes van esgrimir les pistoles per generar 
pànic i corredisses. A partir d’aquell moment, la llista de despropò-
sits del comandament i el seu grup va créixer sense aturador.

Una pràctica recurrent
L’intent de captació de confidents no ha estat una pràctica aïllada 
al llarg d’aquest període. En el transcurs de la investigació perio-
dística, la DIRECTA ha recollit el testimoni d’una activista del Vallès 
Occidental que va ser pressionada per Jordi des de 1998, l’any que 
va ser detinguda per negar-se a lliurar una càmera de fotos als 
agents en el marc d’una protesta antifeixista. “Em va fer la vida 
impossible durant set anys. Em trucava, m’amenaçava, em coac-
cionava, no em deixava en pau”, explica després de demanar que 
conservem el seu anonimat. La noia relata que aquest comanda-
ment del Cos Nacional de Policia (CNP) la trucava al seu telèfon 
mòbil un cop al mes i l’anava a buscar a la feina. L’objectiu de les 
pressions era aconseguir que filtrés informació sobre l’activitat de 
militants del moviment okupa i l’esquerra independentista. “Em 
va arribar a oferir un sou de 800 euros al mes, però ho vaig rebut-
jar, mai no vaig passar informació”, explica visiblement afectada.

L’octubre de 2004, tres joves van ser detinguts a la carretera de 
la Bordeta acusats d’un atac a la comissaria de policia de Sants. Dos 
d’ells van passar 61 dies a la presó i, finalment, van ser absolts. Dotze 
anys més tard, un d’ells explica el seu pas per comissaria: “Es va 
presentar com a Jordi, em va treure un dossier i em va dir que sabia 
qui era i quant temps portava fent coses”. El cap del Grup VI va 
passar un número de telèfon escrit en un tros de paper a un dels 
nois que es trobava a la cel·la. Un temps després, Jordi el va trucar 

Divuit anys rere 
l’ombra allargada 

de ‘Jordi’
Vuit testimonis identifiquen un històric inspector del Grup VI 

de la Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional 
espanyola com una de les dues persones que han intentat 

captar l’activista Quim Gimeno com a confident

per proposar-li que col·laborés amb ells. S’hi va negar. Els detinguts 
van denunciar els agents per coaccions i amenaces i van aconseguir 
fer-los seure a la banqueta dels acusats durant un judici que es va 
celebrar l’any 2008. Aquest testimoni explica que, en una topada al 
passadís del jutjat, van passar pel seu costat i els agents van reblar: 
“Si os creeis que nos pasará algo, estais equivocados”. Tot i iden-
tificar visualment Jordi –que l’Audiència de Barcelona va associar 
amb el nom d’Ignacio Moreno Ameribia i el número de placa 74977– 
i els seus subalterns com els presumptes autors dels abusos, tots 
els agents van quedar absolts. “Jordi va tenir la barra de dir que no 
estava present durant la nostra declaració a la comissaria”, recorda 
una de les víctimes que, en el moment dels fets, tenia dinou anys. 
Qui va ser un dels advocats dels nois afirma que “Jordi participava 
de les detencions, però mai no figurava als atestats”.

La DIRECTA ha recollit sis testimonis més de l’època: tres detin-
guts –dos a la vila de Gràcia i un a la comarca de la Segarra–, dos 
advocats i un periodista. Totes aquestes persones van veure de 
prop el rostre de l’inspector del Grup VI i han manifestat la seva 
convicció que l’home fotografiat durant les trobades amb Gimeno, 
que respon a les inicials T.M., és Jordi.

Identitat ‘errònia’
“Un dels policies empresonat en la trama de corrupció de Cas-
telldefels estava acusat de tortures a Torà”. Aquest va ser el titu-
lar que va usar l’Agència Catalana de Notícies (ACN) l’any 2009 
per anunciar que José Javier Martín Pujal, inspector del CNP amb 
número de placa 19095, complia una condemna de cinc anys i mig 
de presó per suborn passiu. La pena tenia el seu origen en la trama 
corrupta dels prostíbuls Riviera i Saratoga, arran de la qual una 
vintena de policies, proxenetes i advocats van ser empresonats 
per l’Audiència de Barcelona. Posteriorment, van ser excarcerats 

pel Tribunal Suprem, que els va rebaixar les penes i va substituir 
la privació de llibertat de la majoria dels condemnats per la inha-
bilitació professional.

Martín Pujal va ser identificat amb el sobrenom de Jordi durant 
la fase d’instrucció judicial del cas. Aquest apel·latiu va fer que molts 
mitjans de comunicació –també la DIRECTA– l’associessin amb qui 
havia estat un inspector de la Brigada Provincial d’Informació del 
CNP fins a l’any 2005, tal com s’afirmava a les mateixes diligències. 
Les últimes dades, però, apunten en direcció contrària. La Targeta 
d’Identificació Policial (TIP) del Jordi condemnat per la trama dels 
prostíbuls no coincideix amb la del Jordi del Grup VI. Les fotogra-
fies que es van fer durant la vista oral del cas Riviera - Saratoga 
també revelen fisonomies notablement diferents. En el primer cas, 
el subjecte respondria al nom de Jose Javier Martín Pujal, en el segon 
estaríem parlant d’Ignacio Moreno Ameribia (veure les imatges que 
il·lustren l’article). Ara fa set anys, diverses fonts policials –del CNP 
i dels Mossos d’Esquadra– van assenyalar erròniament que es trac-
tava de la mateixa persona. Una pregunta queda sobre la taula. Si 
l’antic cap del Grup VI mai no ha estat a la presó, a què s’ha dedicat 
aquests últims anys? La seva activitat durant els primers mesos de 
2016, ara al descobert, ofereix una possible resposta.

David Bou
@dvdbou

Les fotografies 
evidencien que 

l’individu identificat 
com a ‘Jordi’ per vuit 

testimonis (a baix) 
no és el mateix que 
l’agent jutjat pel cas 
Riviera - Saratoga (a 

dalt) /BRUNO DÍAZ

/ VILAWEB

Durant una dècada, ‘Jordi’ va ser 
una bèstia negra dels moviments 
socials catalans per la seva 
implicació en interrogatoris i en 
seguiments a activistes polítiques
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“Nosaltres t’oferim una contraprestació econòmica. El 
que passa és que aquesta contraprestació econòmica 
tindrà una part fixa mensual –podem dir–, que anirem 

depositant en un compte que tu t’obris, o te la podem donar en 
mà”. Amb aquestes paraules, T.M., que es presenta com un agent 
“de seguretat de l’Estat“, ofereix a Quim Gimeno uns diners de fons 
reservats, que, segons la llei, es destinen a sufragar les despeses que 
s’estimin necessàries “per a la defensa i la seguretat de l’Estat”.

En aquest cas, els suposats agents volen destinar-los a fer 
que el potencial confident aconsegueixi dades de persones 
que freqüenten l’Ateneu La Base del barri del Poble-sec de 
Barcelona o “l’altre ateneu”. Concretament, un d’ells explica a 
Gimeno que li interessa “un llistat” i posa un exemple: “Pepe, 
Pepe López, viu per aquí, treballa no sé on. Dades objectives: 
domicili, telèfon... Si està posat en alguna moguda, si ha estat 
detingut, si és actiu o poc actiu (...), si està alliberat al casal, si té 
clau i obre i tanca, si és dels que hi va sovint, no hi va sovint...”.

Els reclutadors estan interessats en “dades objectives” com 
domicilis, telèfons i llocs de feina. Diversos advocats consul-
tats han coincidit a assenyalar que la compilació d’aquest 
tipus d’informació col·lisionaria amb la legalitat. L’article de 
la llei de protecció de dades centrat en els Fitxers de les Forces 

Espionatge més enllà de la llei
L’obtenció d’informació personal sense consentiment –com la que demanen els suposats agents al potencial 
confident–, col·lisiona amb la llei de protecció de dades i l’ús de fons reservats, que només ho permeten si hi ha 
un perill real per a la seguretat pública o s’està cometent un delicte

i Cossos de Seguretat traça la línia vermella de fins on està 
permesa la recollida i el tractament d’informació de caràcter 
personal sense consentiment: “Dades que resultin necessàries 
per a la prevenció d’un perill real per a la seguretat pública o 
per a la repressió d’infraccions penals”. 

Per tant, d’entrada, segons explica l’advocat Jordi Busquets, 
es poden demanar les dades d’una persona quan estigui rela-
cionada amb la comissió d’un delicte: “No es poden obtenir 
les dades pel simple fet de freqüentar un local, quan aquest 
és públic. Només es podria fer en el cas que el local estigués 
destinat exclusivament a la preparació d’un delicte, sense cap 
altre ús”. Per l’advocat de la Comissió de Defensa del Col·legi 
d’Advocats Àlex Solà, “accedir a unes dades personals o dema-
nar a algú que te les passi de sotamà no té cobertura legal. Cal 
autorització judicial”. No obstant això, recorda: “La confec-
ció de llistes de dissidents és totalment il·legal, però es fan i 
es comparteixen”. La lletrada Eva Labarta afegeix que, si es 
pogués demostrar que els policies estan treballant sense un 
supòsit concret, s’estaria incorrent en el que, en termes judi-
cials, s’anomena “investigació erràtica”. Les proves, en la fase 
judicial, es considerarien nul·les.

Les advocades Laia Serra i Benet Salellas coincideixen a 
subratllar que les investigacions prospectives estan prohibides. 
La mateixa fiscalia, a la circular 4/2013, recorda: “Queden pro-
hibides les investigacions generals sobre la conducta o activitats 
d’una persona i les investigacions prospectives. No han d’ini-
ciar-se unes diligències d’investigació sinó en virtut de la notí-
cia de la comissió d’un fet concret que revesteixi els caràcters 
d’infracció penal”. Salellas insisteix que “si no tens indicis d’un 
delicte, no pots obrir una investigació per veure si en trobes”.

Per a Labarta, són terrenys nebulosos, però la compilació 
d’aquest tipus d’informació, en determinats supòsits, podria 
ser inclús “constitutiva d’un delicte de revelació de secrets”. 
Salellas hi coincideix i considera que, sense un fet concret 
presumptament delictiu al darrere, aquestes dades no només 
podrien ser invalidades en fase judicial, sinó que podrien arri-
bar a provocar l’obertura d’un expedient contra els agents que 
hi han participat.

Com a contrapartida, per obtenir la informació, T.M ofe-
reix al potencial confident uns “200 o 250 euros” perquè 
pugui “funcionar”. Tanmateix, en funció de la transcendèn-
cia de la informació, es compromet a: “Una millora econò-
mica; algun taló per fer alguna escapadeta; per a tu o amb 
la teva nòvia”. Aquestes despeses, si s’haguessin arribat a 
produir, provindrien de la partida de fons reservats que el 
govern espanyol ha previst en el pressupost per a 2016: 26,86 
milions d’euros. El gruix d’aquesta quantitat és gestionat pel 
Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i el Ministeri de l’In-
terior espanyol, tot i que també se’n consignen a Defensa i 
Assumptes Exteriors.

Se’n sap ben poc, de la partida, perquè té la qualificació 
de secret oficial: està prohibit publicitar-ne les despeses i està 
dotada d’un sistema especial de justificació i control. Els únics 
que en tenen un mínim coneixement són, segurament, els 
membres de la Comissió Parlamentària integrada pel president 
del Congrés i un representant de cada grup parlamentari.

Gemma Garcia
@gemma_g_fabrega

Per l’advocat de la Comissió de 
Defensa del Col·legi d’Advocats Àlex 

Solà, “accedir a unes dades personals 
o demanar a algú que te les passi de 

sotamà no té cobertura legal”

Segons la lletrada Eva Labarta, 
la compilació d’aquest tipus 

d’informació, en determinats 
supòsits, podria ser “constitutiva 

d’un delicte de revelació de secrets”

Fitxes d’activistes ela-
borades pel Grup 6 de 
la Brigada Provincial 
d’Informació de la Poli-
cia Nacional espanyola 
/ VICTOR SERRI
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La imatge idíl·lica d’Alemanya es va convertir en lletra morta el 2011, quan es va descobrir l’existència 
d’un escamot neonazi responsable de l’assassinat de diverses persones migrants i una dona policia. El 
grup armat, anomenat NSU, va rebre suport d’informants pagats per l’Estat alemany, que els va encobrir 
i va investigar les morts basant-se en clixés i prejudicis racistes. Roger Suso, que acaba de publicar un 
llibre que investiga extensament la ultradreta alemanya (‘La claveguera marró’), repassa la trajectòria de 
l’NSU i fa una anàlisi aprofundida sobre els entorns de l’extrema dreta al país germànic

Roger Suso
@eurosuso

Heribert Eisenhardt, 
membre d’Alternativa 
per Alemanya, en una 
manifestació neonazi 
a Berlín / ROGER 
SUSO

Hellersdorf, el barri més oriental de l'antic Berlín-Est, 
és un districte d’edificis socialistes i blocs prefabricats 
amb panells. El 2 d’abril passat, els grups més violents i 

avantguardistes del moviment neonazi alemany hi van fer una 
manifestació. Va ser una mobilització com qualsevol altra de les 
que es fan setmanalment arreu d’Alemanya, ultranacionalista 
i extremament racista. A la marxa, més enllà d’ensenyar mús-
cul, els elements neonazis van pregonar les seves tesis racistes, 
biològiques i genètiques per mostrar amb crits el seu rebuig a 
l’arribada de refugiades de Síria.

A la manifestació identitària del barri de Hellesdorf, s’hi va 
poder veure Heribert Eisenhardt, membre de la secció ber-
linesa del partit ultradretà i neoliberal Alternativa per Alema-
nya (AfD), que ha revolucionat el panorama polític del país. 
Fundada l’any 2013 per economistes de la Unió Demòcrata 
Cristiana (CDU), acadèmics i periodistes neoliberals, l’organit-
zació es va estrenar amb l’objectiu de reunir el vot euroescèp-
tic d’Alemanya. Actualment, sota el lideratge de Frauke Petry, 
la formació s’ha convertit en un partit de referència que es 

Les múltiples cares de 
la ultradreta alemanya
Un fil conductor connecta els diferents vessants de l’extrema dreta al país, des de la violenta 
Banda de Nauen fins a la formació euroescèptica Alternativa per Alemanya (AfD)

disputa el vot –i condiciona el discurs– dels sectors socialde-
mòcrates i conservadors.

Tanmateix, més enllà de mostrar múscul a través dels canals 
institucionals, l’AfD també en mostra al carrer, de la mà del grup 
islamòfob Pegida (Patriotes Europeus contra la Islamització d’Occi-
dent). Eisenhardt és un integrant destacat del moviment xenòfob a 
Berlín. A la capital germànica, el militant ultradretà intenta marcar 
l’agenda política amb adjectius racistes i sexistes per acaparar el vot 
de les classes perjudicades pel malestar econòmic i la precarietat. 
El pes polític d’AfD és tant rellevant que fins i tot els partits neonazis 
del país van darrere seu, encara que els hagi pres terreny. Molts mili-
tants d’extrema dreta desfilen als actes d’AfD i diferents membres 
d’Alternativa per Alemanya desfilen braç a braç amb les camara-
deries més violentes del moviment neonazi alemany.

L’NPD i les seves escissions
A la mobilització del 2 d’abril al barri de Hellesdorf, hi van assis-
tir tres centenars d’ultradretans que són la flor i nata dels grups 
nostàlgics de Hitler. Hi havia personal de totes les organitzaci-
ons de l’entorn neonazi. Entre altres, hi van participar mem-
bres del Partit Nacionaldemòcrata d’Alemanya (NPD). Es tracta 
de la formació neonazi més important del país, amb represen-
tació al Parlament europeu i a la cambra de l’Estat federat de 
Mecklemburg-Pomerània Occidental. Acompanyat de les seves 
joventuts, l’NPD va ser el bloc més nombrós de la manifestació.

Una altra de les organitzacions que van prendre part a la 
marxa és Die Rechte, un partit fundat el 2012 a Hamburg com 
una escissió de l’NPD. La formació, de caire més elitista i conser-
vador, va aconseguir set candidats electes a Rin del Nord-West-
fàlia –el land més poblat d'Alemanya– l’any 2014 i fins i tot té un 
regidor a la ciutat de Dortmund. La presència de grups neonazis 
no va acabar aquí: a la manifestació, també hi va participar Der 
Dritte Weg (La Tercera Via), una altra escissió de l'NPD creada a 
Heidelberg el 2013. Es tracta d’un partit ultranacionalista i revo-
lucionari que s’inspira en un dels grans postulats del feixisme: 
“Ni comunistes ni capitalistes, tercera posició”.

La falsa divisió de l’extrema dreta
Tot i l’aparent desunió i les picabaralles entre els seus cabdills, 
els vasos comunicants de la ultradreta són forts. La retòrica de 
l’AfD és molt similar a la de l’NPD. En algunes ocasions, fins i 
tot la CDU de la cancellera Angela Merkel hi col·labora. D’altra 
banda, els plantejaments del grup neonazi Die Rechte també 
són semblants als de Der Dritte Weg. En el fons, tot l’espectre 
dretà té més punts en comú que elements de desacord.

De fet, últimament, les formacions neonazis s’han agrupat en 
diverses iniciatives ciutadanes sota una capa de presumpta neutra-
litat. Des d’aquests moviments, pretenen defensar qüestions urba-
nes i altres temes sectorials per presentar-se davant la societat d’una 
manera més moderada, centrista i allunyada de les sigles dels partits.

En general, les mobilitzacions es convoquen a ciutats mitja-
nes i no a les grans urbs, on les participants s’han d’enfrontar 
a contramanifestacions antifeixistes massives. És a les ciutats 
de província on se sembra la por i es fa més soroll. Allà, les 

Tot i l’aparent desunió de la 
ultradreta, la retòrica de l’AfD 

és molt similar a la del Partit 
Nacionaldemòcrata Alemany. Fins  

i tot la CDU de Merkel hi col·labora

El 2 d’abril passat, una 
manifestació d’orientació 

xenòfoba va unir els grupuscles 
més violents amb membres del 

partit neoliberal AfD
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plataformes aparentment ciutadanes que copien l’estratègia de 
Pegida estan dominades pels cabdills neonazis locals i l’ultra-
dretà NPD. Aquest últim continua sent el partit motor dels vells 
i els nous neonazis, tot i les divisions internes que ha patit.

La gran força del moviment neonazi alemany no rau en el 
nombre de militants ni en la seva capacitat de fer accions violen-
tes. La permeabilitat dels seus postulats i del seu discurs-força 
són els elements que el sustenten. L’historiador Xavier Casals 
ho anomena “la presència absent”: la capacitat dels grups d’ex-
trema dreta radicats en la marginalitat d'incidir en l’agenda 
política sense formar part de les institucions. Aquest fenomen 
s’exemplifica amb l’assumpció de discursos racistes i ultranaci-
onalistes per part de la militància de partits com la CDU o AfD.

De les paraules als fets
El darrer mes de març, la policia va desarticular l’anomenada 
Banda de Nauen, un grupuscle neonazi actiu des del febrer de 
2015 a l’Estat federat de Brandenburg. El ministre de l’Interior 
brandenburguès, Karl-Heinz Schröter, va considerar que el grup 
era una guerrilla urbana ultradretana que havia creat un “clima 
de por” entre el veïnat de la regió. L’escamot armat va cremar 
tot un pavelló d’esports destinat a allotjar persones refugiades, 
va provocar un incendi a un cotxe d’una parella polonesa i va fer 
diversos atacs amb pintura, pedres i cops de martell a les oficines 
del partit socialista Die Linke, la principal formació de l’oposició 
a Alemanya. D’altra banda, el grup ultradretà va destrossar els 
cotxes particulars i va amenaçar de mort diferents militants de 
Die Linke i d’altres entitats compromeses amb l’ajuda a les perso-
nes refugiades. El grupuscle també va repartir pamflets a les bús-
ties de domicilis particulars per reclamar “absoluta resistència 
contra la invasió d’estrangers”. S'hi incloïen instruccions sobre 
com fer còctels Molotov, bombes de tub i explosius plàstics.

L’escamot, integrat per cinc persones, estava liderat per 
Maik Schneider, regidor del partit neonazi NPD a la població 
brandenburguesa de Nauen des de 2014. Nascut el 1987, Schnei-
der és un neonazi conegut per ser un dels principals organitza-
dors de les marxes ultradretanes a la comarca de Havel. També 
va ser cap del grup de camaraderia d’extrema dreta Forces Lliu-
res de Neruppin/Oshtavelland i va participar a les marxes de 
Pegida a Potsdam. El novembre de 2015, va prendre part a la 
manifestació convocada pel partit AfD a Berlín contra el govern 
de Merkel i l’arribada de refugiades al país. Desarticulada a la 
localitat de Freital fa poc temps, la Banda de Nauen va actuar 
com un sometent veïnal ultra que seguia el camí marcat per 
l’escamot Clandestinitat Nacionalsocialista (NSU).

D’on surt l'NSU?
“Cal alemanyitzar la societat d’Alemanya i liquidar els elements 
pertorbadors de la raça blanca. S’ha de crear un clima de por, 
una sensació d’inseguretat, perquè la població immigrant faci les 
maletes i marxi”, va escriure Uwe Mundlos (1974-2011), un neonazi 
nascut a la ciutat germànica de Jena que va ser integrant del grup 
Clandestinitat Nacionalsocialista (NSU). Entre 2000 i 2007, la cèl-
lula armada va assassinar vuit persones d’ascendència turca i una 

d’origen grec; també va ser responsable de la mort d’una agent de 
policia. Per dur a terme tots aquests atacs, Mundlos va preveure 
la creació de grups d’acció autònoms, una estratègia inspirada en 
els postulats de Blood & Honour (Sang i Honor), una xarxa polí-
tica de promoció de música neonazi creada per Ian Stuart Donald-
son el 1987 al Regne Unit. Donaldson, cantant del grup de punk 
ultradretà Skrewdriver, va ser impulsor del corrent musical Rock 
Against Comunism (Rock Anticomunista, RAC).

De les arrels de la xarxa Blood & Honour (B&H), en sorgiria 
l’organització militant Combat 18, un grup fundat a Anglaterra al 
voltant de l’ultradretà Partit Nacional Britànic (BNP). La tria del 
número divuit prové de la posició que ocupen a l’abecedari les lle-
tres A i H, que indiquen les inicials d’Adolf Hitler. Amb el temps, el 
grup es va convertir en el braç armat de B&H i va orientar els seus 
atacs contra persones migrants i d’esquerra. L’organització també 
va ser referent del que es considera la primera pedra de l’activisme 
antiantifeixista: la revista Redwatch, que contenia fotografies, 
direccions i informació d’integrants del moviment antifeixista. 
Tanmateix, les divisions internes existents al grup es van convertir 
en purgues, assassinats i acusacions mútues entre neonazis de tre-
ballar pels serveis secrets. Amb tot, el model de Combat 18 va ser 
introduït a Alemanya a través del fanzín United Skins, que va tenir 
una càlida acollida entre l’escena neonazi de la població saxona de 
Chemnitz i va inspirar els futurs integrants de l’NSU.

Tot i estar radicats en la 
marginalitat, els grups d’extrema 
dreta són capaços d’incidir en 
l’agenda política sense formar part 
de les institucions
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A la dreta, un mem-
bre d’AdF, Heribert 

Eisenhardt
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El noruec Tor Erik Nilsen plantejava la idea de resistència 
sense líder a través de revistes ultres i defensava “la per-
petració d’accions militants lliures de jerarquies i orga-

nitzades en cèl·lules”. Nilsen va ser un dels principals ideòlegs 
de Combat 18, el braç militant i d’assalt de la xarxa neonazi 
europea Blood & Honour. Per la seva banda, durant els anys 
noranta, els neonazis alemanys Christian Worch i Thomas Wulff 
van conceptualitzar l’organització sense organització, un model 
que es basa en camaraderies lliures locals que han d’estar con-
nectades regionalment a través de xarxes informals. Aquest 
tipus de militància neonazi no es vincula oficialment amb cap 
partit, tampoc amb el Partit Nacionaldemòcrata (NPD), princi-
pal formació que recull el llegat del nazisme al país teutó.

Tanmateix, les camaraderies serveixen d’instrument per pro-
pagar les idees nacionalsocialistes. Desvinculades de la via parla-
mentària, aquestes xarxes es fonamenten en l’autonomia i l’au-
toorganització. Això les converteix en aixopluc de caps rapats, 
nacionalistes autònoms –una facció que copia l’estètica del bloc 
negre, usurpa les imatges del Che Guevara i segueix els postulats 
de la branca obrera del nazisme, l’strasserisme– i jovent alternatiu 
ultra que fuig dels protocols i la jerarquia dels partits per priorit-
zar l’acció directa, la propaganda pel fet, les festes i els concerts 
de Rock Anticomunista (RAC). L’escamot armat de Clandestinitat 
Nacionalsocialista (NSU) s’emmarca en aquests posicionaments.

El teòric militar suís Hans von Dach va publicar un llibre, l’any 
1957, anomenat Resistència Total: Un manual de guerra de guer-
rilles per tothom, que donava les claus per aprendre tècniques 
de guerrilla urbana i rural. L’NSU en va fer un bon ús. Una altra 
de les publicacions influents en l’escena neonazi dels noranta va 
ser Hamburger Sturm, empeltada a Blood & Honour i que inci-
tava a la lluita armada contra l’Estat. També va ser important 
la novel·la Els diaris Turner, publicada als EUA el 1978 i escrita 
pel supremacista blanc William Luther Pierce sota el pseudò-
nim d’Andrew Macdonald. L’argument de l’obra es basa en una 
revolta violenta i revolucionària als EUA que porta a la derrota 
del govern federal i, finalment, a l’extermini de tota la població 

Un grup forjat en l’odi 
a les migrants

Les accions violentes de Clandestinitat Nacionalsocialista (NSU) provenen d’una 
tradició de publicacions i models de militància neonazis. Les reaccions racistes 
davant la crisi econòmica i l’arribada de refugiades recorden l’Alemanya dels 90

jueva i no blanca. La insurrecció, protagonitzada per cèl·lules 
de lluitadors aris en un primer moment, va construint xarxes 
fins a crear una organització que aconsegueix fer una conquesta 
planetària. Amb els anys, el llibre ha esdevingut de culte entre 
l’escena neonazi. Els diaris Turner s’ha associat a diversos crims 
i s’ha trobat en possessió de neonazis com Timothy Mcveigh, 
autor de l’atemptat contra un edifici federal d’Oklahoma City que 
va causar la mort de 168 persones l’any 1995.

De Jena a Hellesdorf
Un dels neonazis presents a la manifestació del 2 d’abril a Berlín 
va ser Patrick Krüger, cap del partit d’extrema dreta Die Rechte 
a la ciutat. El líder ultra portava una samarreta decorada amb 
un sol negre de les SS, en la qual es podia llegir: Llibertat per 
a Wolle i Beate, en referència a dos integrants de l’NSU: Ralf 
Wohlleben i Beate Zschäpe. Aquest últim, juntament amb Uwe 
Mundlos i Uwe Bönhardt, va crear l’escamot de l’NSU a la seva 
ciutat natal, Jena, el 1998. “L’objectiu declarat de la banda era 
causar temor a persones amb rerefons migratori a tot Alema-
nya a través de la perpetració de delictes violents amb impacte 
públic”, relata la fiscalia en un monumental escrit d’acusació. 
El document té 488 pàgines i 1.654 notes a peu de pàgina que 
fan referència als 300.000 folis del sumari.

Zschäpe i Wohlleben es van asseure a la banqueta dels acu-
sats el maig de 2013, quan va començar el seu judici. A Zschäpe, 
se l’acusava de ser integrant del nucli de l’NSU i, a Wohlleben, 
de ser la persona que va proporcionar l’arma dels crims a l’es-
camot neonazi de Jena. D’altra banda, Uwe Mundlos i Uwe Bön-
hardt, tots dos fundadors del grupuscle armat, van morir el 4 
de novembre de 2011 a Eisenach en un intent de fugida fallit 
després d’haver atracat un banc. La versió oficial sosté que es 
van suïcidar, però els dubtes i les incoherències d’aquest relat 
persisteixen. L’NSU va actuar i va perpetrar crims amb total 
impunitat durant més d’una dècada. Trobava les seves víctimes 
“de manera inesperada, en una situació quotidiana” i els seus 
integrants pretenien que l’opinió pública percebés les seves 
accions com si fossin execucions en sèrie. Sota aquesta estratè-
gia, van morir deu persones.

L’NSU, que tenia la seva seu a la població de Zwickay, 
també és responsable de dos atemptats amb bombes a Colò-

Roger Suso
@eurosuso

Fa vint anys, es va conceptualitzar 
el concepte d’‘organització sense 

organització’. Desvinculades de la 
via parlamentària, aquestes xarxes 

es fonamenten en l’autoorganització

Seguidora d’aquest model, l’NSU va 
perpetrar crims d’odi amb impunitat 
durant més d’una dècada. L’any 2011, 

dos dels seus fundadors van morir 
després d’un atracament



ESTIRANT DEL FIL  11Directa 406 19 d’abril de 2016

nia i d’un a Nuremberg, d’atracaments a bancs, de fabricació 
d’explosius i d’apologia del nazisme. Com s’explica al llibre 
La claveguera marró, més enllà de les sospites de passivitat i 
d’inoperància de la policia, ha quedat al descobert que l’NSU 
també tenia confidents a les agències d’espionatge estatal i 
que hi havia connivència entre la cèl·lula neonazi i la divisió 
intel·ligència de l’Estat federat de Turíngia.

L’Alemanya actual, com als anys noranta
Als anys noranta, els integrants de l’NSU i la seva xarxa de suport 
van actuar en un context de fervor patriòtic altíssim, posterior 
a la reunificació alemanya. “Morien famílies turques senceres 
mentre dormien a casa seva a causa d’incendis provocats per 
neonazis. Milers de persones i ultres protagonitzaven intents de 
pogrom a Rostock i Hoyerswerda contra treballadors angolesos 
i vietnamites”, explica Stefan, un arqueòleg berlinès especia-
litzat en el Tercer Reich. Amb tot, com a resposta a la pressió 
neonazi, la classe política va endurir les lleis d’estrangeria i va 
fer la genuflexió davant l’agenda política de la ultradreta.

“Actualment, passa una cosa prou similar. El nacionalisme 
alemany està totalment desacomplexat”, sosté Stefan. L’ar-
ribada de refugiades al país acceptada per Angela Merkel ha 
transformat del tot la realitat política del país. Les agressions 
contra persones estrangeres i gent que busca asil ha augmentat 
exponencialment els últims dos anys. “A mesura que el país va 
notant els efectes de la crisi econòmica, Pegida mobilitza cen-
tenars de milers de persones cada dilluns contra una suposada 
islamització del país, però les manifestacions van dirigides con-
tra les refugiades i la comunitat musulmana”, comenta l’arque-
òleg. Aprofitant el clima social enrarit, “partits com l’ultradretà 
i populista Alternativa per Alemanya (AfD) intenten pescar vots 
i obtenir rèdits electorals”, conclou.

L’onada racista té diferents cares: pintades difamatòries, 
esvàstiques, atacs amb còctels Molotov, agitació a l’odi a 
internet, concentracions davant dels albergs de refugiades, 
etcètera. Algunes poblacions han estat colpejades durant 
tot l’any per la violència racista. Diverses organitzacions de 
camaraderia, com va fer l’NSU durant els anys noranta, se 
socialitzen en la violència. Mentre perduri el racisme, el 
terror neonazi no té fre.

Reptes de 
l’antifeixisme
La ultradreta està en auge i, eleccions 
rere eleccions, obté resultats espec-
taculars. La Unió Europea endureix 
les lleis per sol·licitar asil i refugi, 
posa tanques i es trenca la fraternitat 
entre el nord, el sud i l’est. L’antifeixis-
me s’enfronta a totes aquestes qües-
tions avui dia.

El moviment antifeixista alemany 
ha centrat la seva feina “en el movi-
ment neonazi, en el Partit Nacional-
demòcrata (NPD) i en els grups de 
camaraderia lliure, detectant-los i 
analitzant-los per saber qui és qui i 
qui hi ha darrere o quines estratègies 
polítiques usen, i també impulsant 
campanyes d’outing”, afirma Paul, 
un activista antifeixista de la regió 
del Ruhr. “L’antifeixisme també s’ha 
centrat, a voltes conjuntament amb 
la societat civil, en la contenció i el 
bloqueig de les manifestacions i els 
actes neonazis i feixistes”, afegeix.

És prou conegut l’èxit dels bloque-
jos de marxes neonazis a Dresden, 
Magdeburg, Bad Nenndorf o Berlín. 
“Però això no és suficient”, diu Paul. 
Segons l’activista, “el moviment an-
tifeixista ha de donar respostes a 
nous fenòmens polítics com Alter-
nativa per Alemanya (AfD) i a tots 
els partits ultradretans, populistes 
i islamòfobs, a les manifestacions 
de dilluns, al nou antisemitisme, a 
l’homofòbia a la França de Le Pen, 
a l’ultranacionalisme i a les guàrdies 
paramilitars armades a l’Europa de 
l’Est”. A l’hora de buscar solucions, 
afirma: “No n’hi ha prou revelant el 
passat neonazi o ultradretà d’algun 
membre d’AfD, sinó que també s’ha 
de denunciar i identificar el missatge 
xenòfob i descohesionador que pro-
paguen, perquè és aquest missatge 
el que acaba influint en els partits de 
govern quan l’adopten per frenar el 
creixement d’AfD”, considera Paul. 
A parer seu, “l’antifeixisme no pot 
ancorar-se en una subcultura i en el 
postureig, s’ha d’obrir el moviment a 
altres sectors socials”.

Un arqueòleg berlinès explica que, 
després de la reunificació alemanya, 
“morien famílies turques senceres 
en incendis provocats, milers de 
persones feien intents de pogrom”

Els darrers temps, ha tingut lloc una 
nova onada racista i les agressions 
contra persones estrangeres i gent 
que busca asil han augmentat de 
manera exponencial

/ GERARD 
CASADEVALL

Tres integrants del 
nucli de Clandesti-

nitat Nacionalsocia-
lista: Uwe Mundlos, 

Beate Zschäpe i Uwe 
Böhnhardt
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Per dur a terme el procés de descolonització que es 
proposa el PIR, primer cal analitzar la manera com 
Europa, l’anomenat ‘món occidental’, observa el 

subjecte postcolonial. Com descriuries aquesta mirada?
Primerament, la mirada no és el principal, sinó el tracte que reben 
els subjectes. La mirada és una de les dimensions del problema, 
però hi ha una relació general que és colonial. Això vol dir que 
la França de 2016, la República francesa, no ha renunciat al seu 
imperi, ni materialment ni mentalment. D’una banda, no hi ha 
renunciat materialment perquè, tot i les independències de les 
colònies, encara hi ha interessos francesos a l’Àfrica i a gran part 
del món. Així doncs, les relacions de dominació econòmica i polí-
tica han canviat, però encara existeixen. De l’altra, hem de tenir 
present el marc de l’Estat-nació francès, que, com la majoria, tria 
una part del poble en detriment d’altres. En el cas de França, el 
que construeix la identitat de l’Estat-nació és el fet de ser euro-
peu, blanc i cristià. Això fa que, per exemple, els jueus en que-
din exclosos i també els subjectes postcolonials. Pateixen, doncs, 
un racisme estructural. I no podem comprendre l’Estat-nació si 
no comprenem la funció que té dins el sistema imperialista. Per 
tant, primerament, es tracta d’un tracte colonial i la qüestió de la 
mirada és una de les dimensions del problema. En el cas francès, 
és una mirada pseudouniversalista, és a dir, etnocèntrica, euro-
cèntrica, que mira el món a partir de la seva experiència històrica.

En les teves intervencions, assenyales que “ningú no 
s’escapa de la ‘racialització’”. La tria del mot indígena 

per definir el PIR es pot relacionar amb aquesta idea. Po-
dries explicar com es manifesta el racisme d’Estat?
Fent servir un terme genèric, podem parlar de discrimina-
ció envers la gent d’altres orígens, que pateix un atur quatre 
vegades superior a la mitjana nacional, té una educació de 
segona i no pot accedir a posicions laborals de prestigi. En 
el cas dels homes, a més, la policia fa detencions basades 
en l’aspecte físic. No s’accedeix de manera plena a la nacio-
nalitat francesa i a tots els privilegis que comporta. És a dir, 
som subfrancesos. Tot això són manifestacions materials de 
la subciutadania, és a dir, de l’indigenisme. Però, més enllà, 
la discriminació es manifesta a l’hora de fer política, per 
exemple. Imaginem que venim de la classe popular blanca 
i ens dediquem a la política. Posem per cas que, ara, par-
lem de l’extrema esquerra, per exemple, de l’MPA (el Movi-
ment per l’Autodeterminació cors). Direm que, a l’MPA, hi 
ha gent radical que critica l’Estat francès, el capitalisme i les 
elits... Ningú no diu als seus militants que no poden donar 
veu a aquestes crítiques. Quan ho fem nosaltres, ens diuen: 
“Torneu-vos-en a casa”. Aquesta és una manifestació de la 
discriminació política. En el terreny polític, el simple fet 
de mobilitzar-se, d’organitzar-se, és una provocació per als 
francesos, els agents polítics en general i les elits. Així és com 
ens ataquen. En el meu cas, m’ataquen només perquè sóc 
militant. Em diuen: “Si no estàs contenta a França, torna a 
Algèria”, tot i que jo sóc francesa.

Com a persona amb orígens magribins, quina relació 
tens amb el país on vas néixer?
(Pausa, silenci) D’entrada, és una relació imaginària. En reali-
tat, jo no tinc cap relació amb Algèria, vaig créixer a França. Sóc 

Meritxell Joan
@La_Directa

Houria Bouteldja

“França és un país que esclafa 
les identitats, només reconeix 

la francesa”

Houria Bouteldja és una de les funda-
dores del Partit dels Indígenes de la 
República (PIR), que va néixer el 2010 
per aconseguir una França lliure de les 
jerarquies hereves del sistema colonial. 
L’organització denuncia que els subjec-
tes postcolonials (magribins, antillans, 
subsaharians) pateixen diverses formes 
de discriminació. Com a formació an-
tiintegracionista, busca transformar 
la realitat francesa perquè hi tinguin 
cabuda tot tipus de reivindicacions i 
afiliacions i no solament les relaciona-
des amb la identitat nacional d’avui, 
que –segons Bouteldja– és hermètica i 
excloent. La militant es defineix com a 
francesa i la seva condició d’indígena 
s’ha de buscar a Algèria, on té els orí-
gens. Va néixer el 1973 a Constantina, 
regió de la qual prové el m’laya, un 
vel tradicional que deixa al descobert 
només els ulls. Parlem de vels, mirades 
i identitats aprofitant la seva participa-
ció a la setzena edició de la mostra au-
diovisual OVNI de Barcelona.



de cultura francesa, parlo francès, parlo molt malament l’àrab, 
no he evolucionat ni he crescut a Algèria. Les meves referències 
culturals són franceses. Però la meva relació amb Algèria també 
és política, en el sentit que el país ocupa una posició simbòlica 
molt i molt forta a França a causa de la guerra, a causa del fet 
que els colons van ser expulsats.

Era la joia de l’imperi.
Per tant, psicològicament, per a França, la d’Algèria és una pèr-
dua increïble. Tota l’obra positiva francesa a les colònies és, en 
realitat, la manifestació d’una nostàlgia de l’imperi. I aquesta 
nostàlgia s’explica perquè, de fet, França és un país en declivi, 
amb un imperialisme en declivi. Així doncs, hi ha nostàlgia 
d’una omnipotència que ja no existeix.

Podríem dir que un dels objectius del PIR és construir 
espais perquè persones com tu, que poden reclamar 
diferents etiquetes o filiacions lingüístiques i culturals, 
puguin construir-se una identitat dins l’Estat francès. El 
subjecte blanc europeu pot ajudar a construir aquest es-
pai simbòlic, imaginari?
Jo no ho diria així. Diria que nosaltres podem ajudar els blancs 
a reinvertir les seves identitats. Penso que França, per posar 
un exemple, esclafa les identitats, només reconeix la francesa 
i, pràcticament, només la parisenca. De fet, avui, França és 
París. Però el país no és una sola regió, és un conjunt de cultu-
res que han estat esclafades, però també les que resisteixen. 
A mi em sembla que, davant la globalització, davant d’un sis-
tema que busca completar el projecte d’eradicació i d’escla-
fament de les identitats, és important que invertim aquesta 
qüestió a Europa. Per a mi, l’existència de cultures, identitats 

i llengües diverses és important, no és perillosa, no és un pro-
blema en absolut. Està bé tenir diverses tradicions culinàries i 
lingüístiques, diferents manifestacions folklòriques, diferents 
cants. Està bé tenir imaginaris culturals diferents. No crec que 
l’homogeneïtzació McDonalds sigui millor que tenir una iden-
titat corsa o una identitat bretona. Nosaltres, a través de l’ex-
periència postcolonial, tenim una identitat fresca; al cap i a la 
fi, encara mantenim relació amb llengües com l’àrab, l’amazic 
o la llengua criolla de les Antilles, a més de la multitud de 
llengües africanes. També tenim contacte amb religions afri-
canes, amb l’islam, per exemple. No es tracta de sobrevalorar 
una identitat o l’altra, sinó de dir que totes elles formen part 
de la identitat francesa. Avui, això no passa, però jo no seré 
mai una simple francesa.

Durant la teva intervenció a l’OVNI, vas dir que, al PIR, 
voleu construir una identitat política pròpia, indepen-
dent de l’esquerra blanca francesa.
L’etnocentrisme o l’eurocentrisme també es manifesta a tra-
vés de la política. Per exemple, a França, es considera que 
l’única distinció que hi ha és la de classe. Nosaltres, a priori, 
no hi estem en desacord. Ara bé, quan presentem les nostres 
problemàtiques a les organitzacions d’esquerres, ens rebut-
gen. L’anàlisi d’aquest rebuig ens empeny a pensar que, en 
realitat, hi ha altres eixos de diferenciació. Per exemple, la 
qüestió del vel i l’islam com a problemàtica també ha estat 
produïda per l’esquerra. L’esquerra ha estat la primera que 
s’ha mostrat contrària al vel i ha participat en l’exclusió de 
les noies que el duien a l’escola. Abans de ser un fenomen de 
dretes, la islamofòbia és un fenomen de l’esquerra. I això ha 
de quedar clar. Així doncs, a partir del moment que els que 

L’etnocentrisme o l’eurocentrisme 
també es manifesten a través de la 
política. Per exemple, a França, es 
considera que l’única distinció que 
hi ha és la de classe

Abans de ser un fenomen de dretes, 
la islamofòbia és un fenomen de 
l’esquerra, que ha estat la primera que 
s’ha mostrat contrària al vel i ha exclòs 
les noies que el duien a les escoles
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ens combaten són a l’esquerra, hem d’adonar-nos que, polí-
ticament, ens hem de defensar nosaltres mateixos. Aquesta 
és la nostra aportació: hem de reflexionar sobre el fet que no 
podem alliberar el nostre present de la nostra història coloni-
al, no podem deslligar-lo. Però les croades no m’interessen. 
El que ens hauria d’interessar és allò que, havent tingut lloc 
en el passat, té un impacte al món avui. Si el 17 d’octubre és 
important (la massacre, comesa per l’Estat francès, de la po-
blació d’origen algerià que es manifestava a París a favor de 
la independència d’Algèria el 1961), és perquè l’Estat francès 
va llençar magribins al Sena i és un Estat racista. I encara ho 
és. Per tant, hi ha un vincle històric entre aquell moment i els 
crims policials d’avui. És per això que ens interessa el 17 d’oc-
tubre. Ens interessa la història en la mesura que ens informa 
sobre el nostre present, no ens interessa commemorar-la.

I aquesta concepció de la història, com determina els 
vostres referents?
Pot ser que, per a l’esquerra francesa, el referent sigui Marx, 
la Comuna de París, la implementació de la indemnització 
per acomiadament dels anys 1930 (o potser va ser en un altre 
moment; la data no és l’important) o la derrota del nazisme. 
Molt bé. Això marca la història de l’esquerra. Però hi ha un 
altre subjecte polític a França que té uns altres referents polí-
tics: el colonialisme, el tràfic d’esclaus, les lluites d’indepen-
dència, les lluites als barris populars, la lluita dels negres als 
Estats Units... De fet, nosaltres, la nostra història política i 
els nostres vincles també són això. No vol dir que no tinguem 
com a referent la lluita dels treballadors a França i que no 
ens hi vinculem. Sí que ho fem perquè, per exemple, els tre-
balladors sorgits de la història colonial es beneficien de les 
conquestes socials de l’Estat. Nosaltres, però, venim d’altres 
lluites i, quan diem que hem de promoure un pensament 
polític propi, vol dir que ens hem de reapropiar d’aquestes 
lluites. És a dir, jo no puc arribar a França i dir que sóc una 
dona lliure gràcies a les dones franceses. He de dir: “Sóc 
lliure gràcies a qui va lluitar per la independència d’Algè-
ria”. Si no s’hagués lluitat per la independència d’Algèria, 
encara estaríem colonitzats i, per tant, no seríem lliures. Així 
doncs, si avui sóc qui sóc –diguem que una ciutadana, tot i 
ser una indígena dins l’imperi–, és gràcies a qui va morir per 
la independència d’Algèria. El meu deute és amb aquestes 
persones. És important que això se sàpiga a França. Però jo 
afegeixo, per aportar-hi complexitat, que nosaltres pensem 
que les lluites dels països del Sud emancipen els pobles euro-
peus. Sartre deia: “Cal alliberar-se de la colonització”, això 
vol dir que la descolonització allibera els pobles europeus. 
Nosaltres també diem que les lluites del tercer món alliberen 
els pobles europeus. De fet, tothom se’n beneficia.
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Amb el vel, diuen moltes coses. Diuen que els seus 
cossos no podran ser explotats ni consumits pel 

patriarcat blanc. Volíeu arrencar el cos de les dones de 
la comunitat magribina, islàmica i negra per apropiar-

vos-el? Elles responen: ‘Doncs no, rotundament’

Es volen dones emancipades que es caguen en 
l’islam, en les seves famílies, que diuen que els 

homes de la seva comunitat són una merda, etcètera. 
Aquest és un projecte colonial, que demana que ens 

postrem davant dels valors de la República

Hem parlat d’islamofòbia i del vel. 
Podríem dir que la islamofòbia 
ataca les dones en particular 

perquè són portadores de la diferèn-
cia, perquè la visibilitzen?
Sí.

Boaventura de Sousa Santos diu que la 
lluita contra el colonialisme, el patriar-
cat i el mercantilisme han d’anar jun-
tes. En una intervenció a França, vas dir 
que “l’home indígena és oprimit com 
a subjecte sexual”. Quina relació hi ha 
entre la qüestió feminista i la colonial?
Primer, les dones amb vel són víctimes 
d’islamofòbia no solament per una qües-
tió de visibilitat, sinó perquè, de fet, han 
estat castigades. L’Estat francès castiga 
les dones amb vel pel fet d’haver deso-
beït el projecte integracionista, que pro-
jectava convertir les dones magribines (i 
africanes) en el que anomenem beurettes 
(femení de beur: terme creat a partir de 
la inversió de les síl·labes del mot arabe, 
emprat pel jovent d’origen magribí a par-
tir de la dècada de 1980 com a estratègia 
d’apoderament): dones emancipades que 
es caguen en l’islam, en les seves famílies, 
que s’alliberen, que diuen que els homes 
de la seva comunitat són una merda, etcè-
tera. Aquest és el projecte colonial inte-
gracionista, que demana que ens postrem 
davant dels valors de la República, davant 
del feminisme republicà, davant de tot 
el que ens aporta França, com a eines 
d’alliberament i emancipació. Ara bé, les 
dones amb vel rebutgen aquest projecte. 
I, de fet, el simple fet de dur el vel és una 
provocació enorme, perquè les conver-
teix en antibeurettes.

Per què dur el vel esdevé una provo-
cació?
Amb el vel, diuen moltes coses. Diuen que 
els seus cossos no podran ser explotats 
ni consumits pel patriarcat blanc. Volíeu 
arrencar el cos de les dones de la comuni-
tat magribina, islàmica i negra per apropi-
ar-vos-el, perquè el pogués consumir l’home 
blanc? Elles responen: “Doncs no, rotunda-
ment”. Tot això és molt complicat perquè, a 
l’interior d’aquest comportament, hi ha una 
dialèctica concreta. Amb aquest moviment, 
es reafirma la seva pertinença a la comuni-
tat. La dificultat que s’afegeix a això és que, 
des de fa deu o quinze anys, els moviments 
d’esquerres que volen donar suport a les 
dones amb vel estan obligats a produir un 
discurs sobre elles que no té res a veure 
amb la realitat. Estan obligats a dir que, si 
les dones es posen el vel, és perquè és un 
projecte personal, individual, que són elles 

que prenen la decisió o que no hi ha pressió. 
Per tant, promouen la idea que dur el vel 
és un projecte feminista. Però això és una 
construcció. Les dones que volen tenir el 
suport de l’esquerra estan obligades a adop-
tar aquest discurs: “Sóc un individu ple, no 
estic sotmesa a cap pressió de la societat, 
faig el que vull. Jo, jo, jo”. És el culte al jo.

Aquesta construcció no es correspon 
amb la realitat?
Si preguntem per què porta el vel a una dona 
que no té relació amb la gent d’esquerres, 
sobretot si viu a un dels barris que no tenen 
l’obligació de donar comptes a l’esquerra, 
no diu això. Diu que Déu l’hi ha demanat o 
dóna respostes molt vagues: “Nosaltres ho 
fem així”. No hi ha discurs polític al voltant 
de les seves respostes, no diuen que duen 
el vel perquè són feministes. Quan una per-
sona respon una pregunta sense sentir-se 
pressionada, quan és natural, diu les coses 
tal com les pensa. El que crec, personal-
ment, és que la invenció de l’elecció indivi-
dual no es fonamenta en la realitat.

Podries donar algun exemple?
Jo porto pintallavis vermell. És evident que 
ningú no m’obliga a posar-me pintallavis al 
matí o a pintar-me els ulls. Ni el meu marit 
ni el meu germà; no hi ha cap home que em 
digui que ho he de fer. Tot i així, els homes 
no es pinten els llavis. Estem d’acord que hi 
ha una mena de tria social que fa que em 
pinti els llavis; per tant, la qüestió de la tria 
individual no té cap sentit. La qüestió del 
vel és semblant. Els homes no es posen el 
vel, són les dones les que el porten. Quan 
la gent reaccionària, a França, diu que les 
dones porten el vel perquè la seva comuni-
tat les obliga, l’esquerra contesta: “No, no, 
en absolut, ho fan per elecció pròpia”. Tot i 
que pugui semblar caricaturesc, jo dic que, 
en aquest cas, són més aviat els reacciona-
ris els que tenen raó. Tenen raó en el sentit 
que hi ha fenòmens socials, però s’equivo-
quen quan diuen que hi ha un home dar-
rere d’elles que les coacciona. Per agradar a 
l’esquerra, l’esquerra radical que ens ha de 
defensar, hem d’explicar ximpleries perquè 
aquesta esquerra no pot acceptar un fet 
social tal com existeix en realitat. Això no vol 
dir que la qüestió del vel sigui un problema, 
al contrari, és l’expressió d’una resistència 
col·lectiva. L’Estat francès racista i imperia-
lista vol despullar-nos, allunyar-nos i arren-
car-nos de les nostres solidaritats familiars. I 
el cos social reacciona negant-s’hi. Això em 
sembla molt positiu. Simplement dic que les 
interpretacions que fem de les raons per les 
quals les dones es posen el vel són falses. És 
un tema molt i molt difícil d’explicar. 

“L’Estat francès castiga 
les dones amb vel pel 
fet d’haver desobeït el 
projecte integracionista”
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El reconegut dibuixant i periodista Joe Sacco (Notas al pie 
de Gaza) va afirmar: “El còmic té una força que no té cap 
altra forma de reportatge. Les seves imatges enfoquen la 

realitat de manera més lenta, a vegades silenciosa, a vegades 
amb bafarades, treballant la ment del lector, que pot escollir el 
seu ritme”. Aquesta màxima no s'ajusta a la percepció social que, 
durant anys, ha estat associada a aquest mitjà de creació, desatès 
als àmbits acadèmics i menyspreat perquè es considera destinat 
a un públic majoritàriament infantil i juvenil.

Malgrat això, les darreres dècades, el còmic es troba immers en 
un procés de reafirmació progressiva. Ho ha fet a través de l'adap-
tació de temàtiques, gèneres i dissenys. Alhora, ha aconseguit el 
reconeixement de la seva funció d'artefacte comunicatiu i subver-
siu, capaç de transmetre les preocupacions i els problemes concrets 
de la societat amb una proposta de lectura crítica i madura. Des 
d'aquestes premisses, han sorgit obres de rellevància internacional 
com Maus, d'Art Spiegelman (primer còmic que va rebre el premi 
Pulitzer de periodisme), o Persèpolis, de Marjanie Satrapi. També 
destaquen títols com Gorazde: zona protegida, Palestina i Chec-
hen war, chechen women, on l'esmentat Sacco repassa les seves 
experiències a zones de conflicte de manera gràfica i vivencial.

Així, el còmic “ha aconseguit assolir un públic més ampli, 
cosa que el converteix en un suport idoni per a la reflexió sobre 
alguns fets històrics, processos traumàtics o temes socials”, asse-
nyalen des del Congrés Internacional Còmic i Compromís Social 
de València, un certamen celebrat el mes de novembre passat, 
en què es discuteix sobre la capacitat que té l'art seqüencial per 
afavorir canvis polítics, socials i culturals.

Els objectius del Saló del Còmic Social de Santa Coloma de Gra-
menet són similars. L'esdeveniment està dedicat exclusivament al 
còmic de contingut social o històric. Es tracta d'una “finestra oberta 
al món, als conflictes socials, a la lluita de moltes persones en dife-
rents indrets del planeta; una mostra de sentiments, somnis i il·lusi-
ons, i un espai on expressar lliurement idees, promoure una educa-
ció popular i debatre sobre les conseqüències del neoliberalisme”, 
afirmen des de l'organització del saló.

Còmic social, implicacions transformadores
A casa nostra, també s'han produït obres que aprofundeixen en 
temàtiques socials. En són un exemple publicacions com Roda-
mons de la Ferralla, Khalid o V de Vinader. L'enfocament 
d'aquests còmics, que hibriden els elements gràfics amb les temàti-
ques socials, permet que se'ls doni un ús a diferents espais socials, 
laborals o pedagògics. Es reafirmen, així, les potencialitats del mitjà 
com a elements de conscienciació i transformació.

Al Saló del Còmic Social, per exemple, artistes i activistes parti-
cipen en taules rodones de debat. L'esdeveniment es caracteritza, 

De la vinyeta a la lluita
Diverses autores dels anomenats ‘còmics socials’ posicionen el gènere com a eina activa 

d’agitació i conscienciació i en reafirmen les implicacions socials i pedagògiques

a més, per impulsar activitats i tallers orientats a la difusió i la cons-
cienciació social i pedagògica als instituts: darrerament, s'han orga-
nitzat activitats sobre memòria històrica a través de Paracuellos, de 
Carlos Giménez. En aquesta mateixa línia de compromís, trobem 
d'altres publicacions recents o encara per publicar com Quan per-
dem la por, Esclavas" i Miguel, 15 años en la calle.

'Quan perdem la por'
Pol·len Edicions i la cooperativa COMSOC impulsen conjuntament 
una ecoedició de Quan perdem la por, un conte gràfic de la PAH. 
A través dels ulls d'una nena de set anys, explica l'experiència d'un 
desnonament i l'organització i la resistència veïnals. L'autora dels 
textos és una jove simpatitzant de la plataforma, Lúa Todó. Ella i l'il-
lustrador Joan Turu dediquen l'obra a les més de 500.000 famílies 
que han estat desnonades pels bancs a l'Estat espanyol.

Marta Molina, membre de COMSOC, cooperativa impulsora 
del projecte, destaca: “La història ha estat escrita per una noia de 
quinze anys. Explicar un desnonament sota aquesta perspectiva 
d'adolescent és convertir-ho en una eina feta pels mateixos recep-
tors. Els més petits generen eines per mobilitzar també els més 
petits”. Molina defensa l'interès que pot tenir aquest conte en el 
món pedagògic: “Al final del llibre, hi ha una unitat didàctica bate-
jada com a Unitat d'acció. Amb un llenguatge accessible destinat 
a mestres, infants i famílies, s'hi explica què és el dret a l'habitatge, 
com organitzar-nos quan algú està a punt de patir un desnonament, 
què podem fer els moviments socials i quines són les conseqüències 
d'aquests processos”. Per a la cooperativista, el conte és una eina 
mobilitzadora i organitzativa per a tots els públics: “Considerem 
que aquesta història ha d'arribar de manera gratuïta a totes les peti-
tes i grans, escoles, ateneus, biblioteques... i a totes aquelles que 
accedeixin a un espai educatiu públic. Per això convidem les insti-
tucions a ajudar a distribuir-la. La gent s'ha d'animar a crear eines 
d'aquest tipus. A vegades, amaguem informació als més petits per 
por, però estan preparats. I aquí és on entra el còmic”. La publica-
ció, finançada mitjançant una reeixida campanya de micromece-
natge, veurà la llum els dies 22 i 23 d'abril a Barcelona.

'Esclavas'
Amb guió d'Alicia Palmer i il·lustracions de Bosco Rey, Esclavas 
recopila anècdotes reals de testimonis amb la intenció de sensibi-
litzar joves i adolescents al voltant del negoci de la prostitució. La 
guionista, voluntària a Metges del Món i treballadora social amb 
prostitutes a peu de carrer, ha volgut retratar la compra de sexe 
per part de deu joves implicats en diferents lluites socials. Posa 
el focus en un perfil de client no habitual, que “ha normalitzat el 
sexe de pagament sense qüestionaments, fet que perpetua certs 
abusos que vulneren els drets humans més elementals”.

“La prostitució és objecte social de polèmica pels posiciona-
ments dels partits, les ordenances dispars dels ajuntaments i les 
noves legislacions a països europeus. En aquest context, el còmic 
és una eina potent de testimoni, denúncia i sensibilització. La 
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barreja entre argumentació textual i representació gràfica permet 
potenciar al màxim el missatge latent a les vinyetes”, afegeix la 
guionista. Cal recordar que, segons diverses fonts, l'Estat espanyol 
és el tercer país del món amb més consum de prostitució, després 
de Tailàndia i Puerto Rico. Un 39% dels homes espanyols assegura 
haver pagat per rebre sexe, amb un augment de demanda per part 
dels joves d'entre 16 i 35 anys, segons Metges del Món.

Les autores d'Esclavas han anat més enllà d'una simple presen-
tació. Han organitzat tallers i xerrades per parlar del còmic com 
a eina de sensibilització i denúncia a universitats madrilenyes, 
manxegues i balears, a alguns ajuntaments i a entitats socials 
com Sidastudi o el Moviment contra la Intolerància. “A molts dels 
tallers que hem impulsat, t'adones dels estereotips de l'alumnat, 
de la percepció d'aquesta realitat com un problema d'ordre públic 
i no com una injustícia social”, relata. Esclavas figura com a lectura 
recomanada a nombroses biblioteques públiques i pàgines web 
especialitzades en pedagogia sobre drets humans i gènere.

'Miguel, 15 años en la calle'
Miquel Fuster és un dibuixant de còmic. Després de treballar a 
l'Editorial Bruguera i Norma Editorial, va viure certes experièn-
cies que el van empènyer a viure en la indigència als carrers de 

Barcelona durant prop de quinze anys. Gràcies a la Fundació 
Arrels, va aconseguir rehabilitar-se i plasmar la seva experièn-
cia al carrer a través d'una trilogia de còmics, Miguel, 15 años en 
la calle, que va tenir una bona acollida entre el públic i la crítica. 
L'autor va rebre la menció d'honor al XXVII Premi Serra i Moret 
al Civisme l'any 2009.

Fuster ha presentat la seva obra i el seu testimoni a instituts, 
escoles, universitats i presons. “Sempre explico les mateixes 
vivències, tan sols canvio la manera de verbalitzar-ho en funció 
del públic”, apunta, divertit. “Als llocs on vaig a donar testi-
moni i ja coneixen la meva història gràfica, tan sols els explico 
vivències i detalls de la meva experiència perquè la puguin 
conèixer i em puguin fer preguntes”, assegura.

D'altra banda, Fuster assenyala: “És molt difícil sortir del 
carrer si t'ajuden, imagina't sense ajuda. Gràcies a la Fundació 
Arrels, amb la qual encara col·laboro, fa tretze anys que estic 
net, sense beguda ni medicació. També mantinc relació amb 
els amics que em queden d'aquells temps, tot i que molts ja no 
hi són. La vida mitjana en trajectòries d'indigència és d'uns 60 
anys”, explica. Aquest proper Sant Jordi, l'autor presentarà una 
reedició de la seva trilogia, actualitzada amb les noves historie-
tes que ha creat darrerament i que publica al seu bloc.

‘Quan perdem la por’, 
un còmic sobre des-
nonaments impulsat 
per la PAH i dirigit a 
les més joves

Obres com ‘Esclavas’ o ‘Miguel, 
15 años en la calle’ tenen una 
incidència que va més enllà de la 
lectura: han generat xerrades de 
conscienciació i altres activitats

La guionista Alicia Palmer explica: 
“A molts tallers, t’adones dels 
estereotips de l’alumnat, de la 
percepció de la prostitució com un 
problema d’ordre públic”

Un detall d’‘Escla-
vas’, una obra que 

pretén sensibilitzar 
sobre el negoci de la 

prostitució

Miguel Fuster, a 
l’esquerra, autor 
de ‘Miguel, 15 años 
en la calle”, en un 
dels seus tallers 
amb el jovent



El que fas 
també s’hereta

18  IMPRESSIONS Directa 406 19 d’abril de 2016

A mitjan segle passat, amb el redescobriment dels estudis de 
Gregor Mendel i la posterior descripció de l’estructura de 
l'ADN, s’inaugurà l’era daurada de la biologia molecular, 

en la qual encara ens trobem immersos. Els gens eren unitats dis-
cretes d’informació transmissible entre generacions que experi-
mentaven uns canvis aleatoris –mutacions– que permetien expli-
car tant la variabilitat dins d’una població com la possibilitat de 
generar noves funcions. Suposaven el substrat físic sobre el qual 
actuava la selecció natural proposada per Darwin cent anys abans.

Arran de l’excitació generada amb l’explosió de la genètica, 
la idea del determinisme genètic va esdevenir gairebé hegemò-
nica durant les darreres dècades del segle XX: tot allò que ens 
defineix està gravat a foc a la seqüència del genoma. Els pares 
passaven els seus gens als fills, gairebé inalterats i indiferents als 
canvis de l’entorn. La balança entre herència i ambient semblava 
decantar-se definitivament. I aquest determinisme s’infiltrà en 
diverses capes del discurs imperant: es podia utilitzar tant per 
explicar diferències de classe basades en les capacitats innates (i 
inalterables) dels individus com per justificar un capitalisme que 
traslladava la selecció natural al terreny econòmic.

Els límits del determinisme
Des d'aquesta perspectiva, es van intentar trobar els gens que 
expliquessin l’origen de determinades patologies i les diferents 
característiques, tant físiques com psicològiques, dels individus. 
En el cas d’algunes malalties monogèniques i de determinats càn-
cers, la relació entre un gen i l'efecte que causa ha estat clarament 
demostrada. Però els científics, sovint, han topat amb el fet que 
la majoria de fenotips (les manifestacions observables dels gens) 
depenen de l’efecte combinatori de multitud de gens entre si i de 
la interacció d’aquests amb l’ambient.

La seqüenciació del genoma humà, a més, va suposar una 
decepció per a molts neodarwinistes. S’estimà que només tenim 
al voltant de 30.000 gens, el doble que una mosca, però gairebé 
la meitat que l’arròs. Aquest nombre baix suggeria l’existència d’al-
tres nivells d’informació que permetrien explicar la complexitat 

Albert Giralt 
investigador a la Universitat de Lausana

de la vida en general i la singularitat de l’ésser humà en particular. 
De fet, un gen no fa gaire cosa en realitat: només conté la informa-
ció per fer una (o vàries) proteïna. Allò que és realment important 
no és només quins gens tenim, sinó on, quan i en quina quantitat 
s’expressen aquests gens que, literalment, es tradueixen en pro-
teïnes. Recordem que gairebé totes les nostres cèl·lules contenen 
el mateix ADN, però el fet d’expressar uns gens o uns altres els 
confereix funcions ben diferents.

Durant les dues darreres dècades, s’han invertit molts esforços 
a esbrinar com s’encenen i s’apaguen selectivament els gens i com 
aquesta regulació respon a l’ambient (nutrients, tòxics, hormo-
nes, infeccions, etcètera). L’epigenètica estudiaria els canvis que 
s'esdevenen en el genoma i en regulen l’activitat sense alterar-ne 
la seqüència. Entre els diversos mecanismes descrits, trobem sub-
tils canvis químics en l'ADN i les proteïnes que l’empaqueten, que 
actuen com una mena d’interruptors moleculars, encenent i apa-
gant els gens de manera selectiva, dinàmica i reversible. El conjunt 
de gens seria l’arxiu musical d’una emissora de ràdio, mentre que 
l’epigenètica seria la selecció de cançons i el nombre de vegades que 
sonen. Com en la música, aquí, els silencis també són importants.

S’ha vist que aquestes modificacions sobre el genoma juguen 
un paper crucial durant el desenvolupament embrionari –un 
procés extraordinàriament complex que dóna lloc als diferents 
òrgans i teixits del cos– i també regulen diverses funcions al llarg 
de la vida. Al seu torn, la desregulació d’aquestes marques sobre el 
genoma produeix alteracions que contribueixen al desenvolupa-
ment de malalties. Ara, els científics intenten esbrinar quina és la 
contribució de les modificacions epigenètiques, de l'ambient, en 
les diferents característiques dels individus. L'objectiu final seria 
trobar la manera de modificar-les, de manera segura i específica, 
amb finalitats terapèutiques.

Conseqüències genètiques dels hàbits?
Existeix una gran controvèrsia, però, sobre si aquests canvis 
epigenètics, que es produeixen durant la vida d’un individu, 
poden ser transmesos a la descendència i tenir un impacte 
sobre aquesta. Els més avesats en biologia ja deuen sentir el tuf 
de l’heretgia lamarkista (pel naturalista francès Jean-Baptiste 
Lamarck): l'herència dels caràcters adquirits, fins ara descar-
tada. S’ha vist que tant la malnutrició com el consum de tabac 
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Els descobriments recents de l’epigenètica posen en dubte el determinisme genètic i proven que 
els canvis en la vida dels individus poden tenir un impacte biològic en la descendència. L’autor 
argumenta l’impacte que pot tenir tot això en la nostra manera d’entendre el món



durant l’embaràs provoquen canvis epigenètics en l'ADN del 
fetus. En aquest cas, però, no es podria parlar d’una herència 
epigenètica, ja que és l'embrió el que estaria exposat, a través 
de la sang materna, a diversos factors que podrien alterar-ne 
l’epigenoma. En canvi, dos treballs famosos mostraren una sor-
prenent correlació entre el nivells d’exposició al tabac durant 
la infantesa i les diferències en l’esperança de vida dels néts, fet 
que suggeria un efecte de l’estrès patit per un individu observa-
ble... fins a dues generacions després!

Aquests tipus d’estudis, però, no permeten descartar una 
herència genètica clàssica ni el fet que les diferències en l’estil de 
vida contribueixin a les correlacions observades. Per això, malau-
radament, s’ha de recórrer a l’estudi de models animals al labora-
tori (principalment cucs, mosques i rosegadors). Malgrat les seves 
implicacions ètiques, aquests processos permeten un control més 
bo de les condicions experimentals. Tenint en compte que són 
espècies amb un cicle vital més curt i que els seus individus tenen 
una homogeneïtat genètica més gran, també resulten ideals a 
l'hora d'analitzar efectes transgeneracionals.

En aquest sentit, diversos treballs recents suggereixen l’existèn-
cia d’una herència (possiblement epigenètica) de certes caracte-
rístiques adquirides en cucs i en ratolins. Per exemple, un estudi 
rellevant elaborat a l’Hospital Sant Joan de Deu descrivia que 
els ratolins mascles que havien patit desnutrició a l’úter matern 
podien transmetre una tendència a patir desordres metabòlics als 
seus fills. I un altre article, publicat fa poques setmanes, mostra 
que els fills de ratolins obesos presenten un pitjor metabolisme 
dels sucres que els fills de ratolins prims. L’efecte era similar tant 
per via materna com per via paterna. A més, com que els animals 
van ser obtinguts mitjançant fecundació in vitro (de mares no 
obeses), s’eliminà una exposició a l’obesitat dins l’úter que pogués 
contribuir als efectes observats.

En cas que sigui possible transmetre modificacions epigenèti-
ques entre generacions, els òvuls i els espermatozous haurien de 
contenir aquestes marques al seu ADN. Fins fa ben poc, es creia 
que, durant la maduració de les cèl·lules reproductores i des-
prés de la fecundació, es produïa un esborrat massiu d’aquestes 
etiquetes de l'ADN. El zigot es convertia, així, en una mena de 
taula rasa epigenètica. El desenvolupament recent de la tecno-
logia per detectar aquestes marques, però, mostra que alguns 

/ FERRAN HORTA

gens poden romandre metilats als òvuls i els espermatozous, 
poden incorporar-se a la cadena de l'ADN sense modificar-la. Per 
exemple, s’ha vist que aquestes marques de l'ADN varien si l’es-
perma procedeix d’homes obesos o prims i que aquest patró es 
pot revertir quan es perd pes. Ara, cal demostrar que aquestes i 
altres modificacions epigenètiques es mantenen en els fills i que 
són les responsables de les diverses característiques hereditàries 
encara orfes de gens responsables.

Connotacions de l'epigenètica
Com la majoria de grans avenços científics, l’epigenètica planteja 
una sèrie de qüestions ètiques, polítiques i fins i tot metafísiques. 
Posa de manifest que el genoma no és una realitat monolítica, sinó 
que la seva activitat està constantment regulada per l’entorn. Això 
permetria les adaptacions relativament ràpides als canvis en les 
condicions ambientals. L’epigenètica representa la cruïlla, histò-
ricament intuïda, entre gens i ambient i reobre el debat sobre la 
contribució relativa d’ambdós factors.

L’epigenètica no desterra la genètica, sinó que la complementa 
i la refina. Mentre que la genètica permet explicar per què dos 
bessons que comparteixen la mateixa seqüència d'ADN són tan 
semblants, l’epigenètica pretén entendre per què no són idèntics. 
El seu estudi proporcionarà mecanismes per explicar, almenys 
parcialment, l’efecte de diversos factors socioeconòmics i ambi-
entals sobre multitud de paràmetres com l’alçada, el coeficient 
intel·lectual o l’esperança de vida. Aquests descobriments emfa-
titzen l’impacte potencial de les diverses polítiques (sanitàries, 
educatives, mediambientals, etcètera) en el desenvolupament i la 
salut dels individus. Dimensionen, també, la capacitat d'aquestes 
polítiques per transformar la societat.

Si s’acaba demostrant la controvertida herència epigenètica, 
irònicament, passaríem d’un determinisme genètic que ens con-
demnava (la loteria genètica ens limitava) i, alhora, ens alliberava 
de certa responsabilitat (no podem escollir quins gens hem here-
tat dels nostres pares ni tampoc, de moment, quins passarem als 
nostres fills) a un determinisme epigenètic. Les nostres decisions i 
hàbits durant la vida podrien tenir repercussions en les generaci-
ons futures. Pensem-hi. La bona notícia és que la demostració de 
la plasticitat del genoma desmunta el corol·lari fatalista del deter-
minisme genètic i torna a posar el lliure albir sobre la taula.
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Diversos treballs recents suggereixen 
que certes característiques adquirides 
en cucs i ratolins s’hereten: els fills de 
ratolins obesos presenten un pitjor 
metabolisme dels sucres

Si s’acaba demostrant la controvertida 
herència epigenètica, voldrà dir que 
les nostres decisions i hàbits durant la 
vida podrien tenir repercussions en 
les generacions futures
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Milers de persones refugiades 
s’amunteguen als diversos 
assentaments del nord de Grècia

El moviment Nuit Debout (Nit Dempeus) va néixer el 31 de 
març i, com va succeir durant la Revolució Francesa, imposa 
el seu propi calendari. Així, quan es publiqui aquest article, 

serà 49 de març. A la plaça, hi ha diversos milers de persones i el 
seu nombre augmenta a mesura que passen els dies. El moviment 
s’estén a més ciutats o s’implanta en forma de moviments simi-
lars: horitzontals, assemblearis, pacífics i marcadament socials. 
L’impacte del seu compte de Twitter creix de manera exponen-
cial. I, dues o tres vegades per setmana, hi ha manifestacions, 
algunes molt nombroses, que mobilitzen centenars de milers de 
joves i sindicalistes contra el projecte de llei laboral del govern, 
que vol tornar a impulsar una retallada de drets en nom de la 
ideologia que es va enfonsar amb el crac de l’economia de casino 
de 2008, però que continua imposant-se.

El malestar i la profecia de Mélenchon
El de l’Estat francès és un neguit nacional que ja fa 30 anys que 
dura. Una angoixa transversal que s’apreciava en moviments soci-
als no identificats, com el dels bonnets rouges (gorres vermelles) 
de la Bretanya –una mena de jacquerie moderna–, i també en ini-
ciatives conservadores en la línia del Tea Party dels EUA, com 
Manif pour Tous. Fins i tot apareixia en el vot esgarriat a l’ultra-
dretà Front Nacional. El desafiament de l’esquerra era recollir, 
articular, aquest neguit nacional difús i inserir-lo a la sèrie histò-
rica francesa: 1789, 1830, 1848, 1871, 1944 (programa del Consell 
Nacional de la Resistència), 1968, etcètera.

Jean-Luc Mélenchon (quatre milions de vots el 2012, un milió el 
2014) deia, ja fa un any, que “la de 2017 no serà una elecció, serà una 
insurrecció”. Aquest polític, un orador excel·lent que ve del Partit 
Socialista, està assajant un projecte polític nou: convocar el poble a 
un procés constituent que reformuli l’interès general. Políticament, el 
calendari del moviment actual, que ha arrencat un any abans de les 
eleccions, li és molt favorable. Però la figura de l’exsocialista suscita 
escepticisme, fins i tot rebuig, en determinats sectors de la joventut.

De moment, Mélenchon s’acosta poc per una Nuit Debout que, 
com el 15-M, té certa al·lèrgia a tot el que faci olor d’instrumentalit-
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Dues o tres vegades per setmana, 
hi ha manifestacions que 

mobilitzen centenars de milers 
de joves i sindicalistes contra una 

nova retallada de drets

Polítics com l’exsocialista Jean-
Luc Mélenchon s’han acostat a la 

‘Nuit Debout’: “M’agradaria que el 
moviment m’instrumentalitzés a 

mi”, ha declarat

La ‘Nuit Debout’ 
s’instal·la a les 

places de França
Ha nascut un nou moviment arran de les protestes contra una llei laboral. S’obre 

la possibilitat que el neguit nacional francès viri a l’esquerra, serveixi d’alternativa 
al Front Nacional i trenqui amb les polítiques dretanes del Partit Socialista

zació. El polític vol evitar que se l’acusi d’això. Al mateix temps, diu: 
“M’agradaria que el moviment m’instrumentalitzés a mi”. Proposa 
una VI República, una nova base contra l’ordre oligàrquic, tan sem-
blat en la seva divisòria d’interessos a l’absolutisme aristocràtic que 
va fer fallida el 1789, llançant impulsos llibertaris universals encara 
vigents: llibertat, igualtat, fraternitat. Només França pot contrapo-
sar un projecte nacional alternatiu al programa europeu del govern 
alemany: austeritat, autoritat, desigualtat. El que a Alemanya (país 
de revolucions avortades) seria completament impossible, la tradi-
ció social francesa ho fa pensable...

François Ruffin i la seva pel·lícula
El documental social Merci Patron!, que explica el destí de dos 
aturats d’una empresa de Bernard Arnault –l’home més ric de 
França–, va tocar fibra sensible. El film de François Ruffin, un 
periodista de províncies (d’Amiens), projectava un missatge de 
sí que es pot en clau d’humor. Des del febrer, més de 250.000 
persones han vist aquest documental disbauxat a l’estil Michael 
Moore. Totes sortien del cinema dient el mateix: “Cal fer alguna 
cosa”. L’insensat projecte de llei laboral del govern va servir 
de catalitzador. Va ser la gota que va fer vessar el got. La Nuit 
Debout ve d’aquí. Ruffin, un home proper a Mélenchon, i la 
seva revista Fakir (7.000 exemplars de tiratge) manejaven la 
idea de l’ocupació d’espais públics des de finals de febrer.

“Amb les noies de la CGT (el sindicat més gran), els nois de 
Solidaires (un altre sindicat), alguns precaris, aturats, batxillers 
i estudiants, hem creat un col·lectiu per fer circular la idea que 
el 31 de març, després de la mani, no tornarem a casa, sinó que 
ocuparem alguna plaça. Projectarem Merci Patron! i intenta-
rem crear un punt de fixació per a les esperances i les lluites”, 
deia Ruffin. La Nuit Debout –el 15-M francès– va néixer així, 
d’aquest impuls, i de seguida va adquirir vida pròpia.

Objectiu: mobilitzar les ‘banlieues’
Fins ara, el naixent moviment ha estat un assumpte de persones 
blanques amb estudis, sense rastre del subjecte més malparat de 
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Algunes de les imat-
ges de la ‘Nit Debout’ 

recorden el 15-M: 
concentracions amb 
assistència massiva i 

debats a l’espai públic 
/ NICOLAS VIGIER
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la societat francesa en termes de renda, ocupació i marginació: la 
veïna de les banlieues. Ruffin insisteix en la necessitat d’“obrir el 
moviment a totes les classes socials i a les persones despolititzades”.

L’Estat francès no és l’espanyol ni el grec ni el portuguès. És 
el 20% de l’economia de la zona euro. A diferència de Grècia –un 
país petit– i de l’Estat espanyol –un país gran, però perifèric en el 
concert europeu–, França és una potència central. Un canvi de la 
política francesa en clau popular, unit al que ja succeeix a Atenes 
i Madrid i el que pugui passar a Itàlia, Irlanda i Portugal, trencaria 
l’espina dorsal de la política que es practica des de Brussel·les i 
Berlín. Això ho entenen totes a la plaça de la República.

La hipoteca gihadista
La màxima ambició i el gran horitzó del moviment francès, si 
prospera, no és un canvi de govern, sinó un procés constitu-
ent. L’objectiu és un nou inici imposat des de baix, exportable i 
contagiós per a la resta d’Europa, en línia amb la història social 
europea, en què França sempre ha tingut una posició central.

L’actual estat d’emergència pot truncar aquest somni de taca 
d’oli: qualsevol nou atemptat gihadista com els del gener i el 
novembre de l’any passat podria tallar aquesta festa. La por no 
és pas bona companya del canvi ciutadà. D’altra banda, qualse-
vol excés policial podria accelerar i estendre la passió d’aquesta 
nit francesa en vetlla. Feia molts anys que no es veien estudiants 
corrent davant de la policia, de matinada, al barri llatí de París.

“S’ha acabat el vals”: el PS és la dreta
Un ninot que representa el primer ministre, Manuel Valls (que 
a França pronuncien Vals), penja d’un fanal de la plaça de la 
República. Li han posat un cartell al coll on es pot llegir: “S’ha 
acabat el vals”. Augmenta la malvolença contra el govern de 
François Hollande i el Partit Socialista, les seus del qual comen-
cen a ser protegides per la policia. Una pancarta resumeix el 
sentir a París: “Sigui nacionalista, republicana o socialista, fem 
fora la dreta!”. Sobre el projecte de llei laboral, es rebutgen els 
esforços governamentals per tornar a negociar el seu contin-

gut, ja retallat: “Ni és discutible ni s’ha d’esmenar. Retirada!”, 
proclamen els sindicats. El govern ofereix noves subvencions 
als sindicats estudiantils per intentar fraccionar la protesta.

Mentrestant, el Partit Socialista ha anunciat que celebrarà 
primàries per triar candidat a la presidència de la República 
el desembre vinent. D’aquesta manera, s’intenta reprendre 
un protagonisme que s’ha perdut. Com s’ha perdut? D’on ve 
aquest desprestigi a l’alça? En quinze anys, l’Estat francès ha 
perdut el 10% del seu professorat. Nicolas Sarkozy va supri-
mir 80.000 llocs de treball. Hollande va guanyar les eleccions 
prometent crear-ne 60.000, però va mantenir la política de 
no compensar les baixes deixades del professorat jubilat. El 
resultat ha estat la continuació del buidatge. Avui, hi ha grans 
problemes per trobar substitutes quan una professora es posa 
malalta o demana baixa per maternitat. Les ensenyants veuen 
com la seva feina es degrada des de fa anys.

Aquesta percepció és general al conjunt de la funció 
pública: justícia, sanitat, atenció a les persones desocupades, 
correus. Es té la sensació de treballar en una fàbrica que es 
degrada. I tota aquesta gent –professorat, mestres, funciona-
riat– formava, precisament, el gruix de la base electoral del 
Partit Socialista. Desarborat i gran perdedor de totes les elec-
cions celebrades des de la victòria de François Hollande el 
2012, el partit que governa França sent com la pèrdua d’elec-
cions està molt relacionada amb la pèrdua d’afiliades. El PS és, 
des de fa temps, un partit de quadres i càrrecs electes que es 
buida més i més amb cada derrota.

No és res específic de França. A tot Europa, la socialdemo-
cràcia ha estat comparsa o artífex, des de fa 30 anys, de la 
involució neoliberal. I, ara, recull les conseqüències de la crei-
xent desigualtat i el deteriorament que va sembrar. L’empo-
briment de la classe mitjana ha fet que els seus partits caiguin 
un darrere l’altre com fitxes de dòmino: o bé es converteixen 
en irrellevants o bé recullen els seus pitjors resultats històrics 
–com a Alemanya. Però el buit no existeix. El forat que deixen 
uns l’omplen uns altres.

La màxima ambició no és aconseguir 
un canvi de govern, sinó un procés 
constituent: un nou inici imposat 
des de baix, exportable i contagiós 
per a la resta d’Europa

L’actual estat d’emergència pot 
truncar aquest somni de taca d’oli: 
qualsevol nou atemptat gihadista 
com els del gener i el novembre de 
l’any passat podria tallar la festa
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Ressonen els tambors de guerra al Caucas Sud. Els ressons de 
l'esfondrament de l'URSS es tornen a sentir, com ja ha pas-
sat en diferents ocasions durant la darrera dècada a la regió. 

El de l'Alt Karabakh és el conflicte oblidat per excel·lència. Un cas 
singular, estratègic i complex, amb unes arrels que vénen de lluny.

Els fets d'abril
La matinada del dissabte 2 d'abril, tropes de l'Azerbaidjan van 
llançar una ofensiva contra la zona nord de l'Alt Karabakh. Van 
utilitzar tàctiques de guerra llampec per capturar territori i pobles 
de la zona controlada per Armènia. Es tractava d'una ofensiva que, 
per primera vegada, anava més enllà de la lògica de l'ull per ull 
que havia marcat els enfrontaments entre l'Azerbaidjan i Armènia 
durant els darrers 22 anys, d'ençà de l'alto el foc de 1994.

Durant les primeres hores, les tropes àzeris van aconseguir 
avançar i conquerir zones d'importància estratègica. A partir 
del dia 3, però, es va produir una contraofensiva: les forces 
armènies van aconseguir reconquerir la majoria del territori 
cedit i van causar moltes baixes entre les tropes àzeris. El dia 4, 
van continuar els combats. El dia 5, gràcies a la intermediació 
russa, es va firmar un alto el foc a Moscou. Amb l'excepció d'al-
guns episodis esporàdics de violència, l'acord s'ha mantingut. 
L'escalada bèl·lica va deixar una desena de civils morts i diver-
sos centenars de baixes militars, sobretot àzeris. És la mani-
festació violenta més greu d'aquest conflicte des de l'any 1994.

Fronteres artificials i guerra de 1988-1994
Amb la fundació de l'URSS, el 1923 es va crear la regió autònoma de 
l'Alt Karabakh, que s'integrà dins la República Socialista Soviètica 
(RSS) de l'Azerbaidjan per decisió de les autoritats soviètiques, tot i 
que un 90% de la població era armènia. La situació es va mantenir 
més o menys estable fins que, el 1988, en plena perestroika (rees-
tructuració), el parlament de la regió autònoma –llavors poblada 
per un 77% de població armènia ètnica i un 22% d'àzeris– va votar la 
secessió per unir-se a la RSS d'Armènia. Les autoritats republicanes 
àzeris s'hi van oposar i, immediatament, es van iniciar persecucions 
ètniques i pogroms contra les persones armènies de l'Azerbaidjan. 
Els fets van provocar la intervenció de l'exèrcit soviètic a Bakú el 
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Els conflictes produïts durant 
l’existència de l’URSS van derivar 

en guerra total el 1991, quan les 
dues repúbliques van aconseguir la 

independència

Des d’aleshores, Armènia manté el 
control d’un territori en disputa. La 

crisi econòmica derivada del preu 
baix del petroli ha revifat la pugna 

territorial

Què passa a l’Alt 
Karabakh?

Deu claus per entendre la recent escalada bèl·lica del conflicte, que ha 
deixat centenars de morts en combats entre l’Azerbaidjan i Armènia

1990, amb un resultat de centenars de morts.
Durant aquells anys, la situació va anar degenerant en incidents 

a banda i banda de la frontera. D'un conflicte de baixa intensi-
tat, es va passar a la guerra total, un cop Armènia i l'Azerbaidjan 
aconseguiren la independència el 1991. Malgrat la seva inferioritat 
numèrica i militar, les forces armènies van vèncer i es van fer amb 
el control del 90% de l'Alt Karabakh i de set regions al voltant, on 
van crear una zona de seguretat en territori àzeri. La situació es 
manté així des de l'alto el foc signat a Bixkek el 1994. El balanç: entre 
30.000 i 40.000 militars i civils mortes i més d'un milió de desplaça-
des. L'herència: un conflicte no resolt i un territori independent de 
facto, que comprèn el 16% del total de l'Azerbaidjan, on viuen prop 
de 140.000 persones, la pràctica totalitat de les quals són armènies.

Posicions irreconciliables
La brutalitat de la guerra de 1988-1994 i la neteja ètnica que van 
posar a la pràctica uns i altres, sumades a les puntes de violèn-
cia del conflicte i a més de vint anys de retòrica nacionalista 
a banda i banda, han generat unes posicions completament 
antagòniques sobre la qüestió de l'Alt Karabakh. Així, segons 
el darrer baròmetre del Caucas de 2013, un 95% de la població 
àzeri dóna suport a un Karabakh integrat a l'Azerbaidjan sense 
cap autonomia. Per la seva part, a Armènia –on aquesta situa-
ció connecta directament amb la traumàtica història del geno-
cidi de 1915–, són majoria (77% de suport) els sectors partidaris 
d'una annexió del Karabakh per part d'Armènia.

La tensió actual
De tots els conflictes no resolts que van esclatar arran de la disso-
lució de la Unió Soviètica, el de l'Alt Karabakh és el que compta 
amb un potencial d'explosivitat més elevat. Frustrades davant la 
falta d'avenços en les negociacions de les darreres dues dècades, 
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les autoritats àzeris han posat en pràctica una política de reescal-
fament progressiu del conflicte durant els darrers dos o tres anys. 
L'objectiu principal és tornar a posar el focus internacional en la 
situació al Karabakh i pressionar Armènia, principal beneficiada de 
l'actual statu quo i poc procliu a fer concessions.

A l'origen d'aquest canvi d'estratègia, trobem el boom d'in-
gressos per les exportacions de petroli viscut des de 2005 a 
l'Azerbaidjan. El país ha multiplicat el seu PIB per cinc durant 
l'última dècada. Bona part d'aquests ingressos han estat des-
tinats a incrementar el pressupost militar, que ha augmentat 
un 444% entre 2006 i 2015. De retruc i tot i tenir una capacitat 
financera molt inferior, Armènia ha incrementat la seva des-
pesa militar en un 102% durant el mateix període.

Com a resposta a les provocacions àzeris, Armènia es reserva 
dues cartes. Pot amenaçar amb una guerra total, un extrem que 
ningú no desitja. I també pot posar sobre la taula un possible reco-
neixement oficial de la independència de l'Alt Karabakh, tal com va 
amenaçar de fer durant la crisi actual.

Una zona volàtil d'alt valor estratègic
L'Azerbaidjan és un país ric en gas i petroli, un dels factors que 
converteix el Caucas Sud en una zona clau del mapa energètic glo-
bal. Les exportacions de petroli àzeris van augmentar de manera 
substancial sobretot a partir de l'obertura, l'any 2005, de l'oleo-
ducte Bakú-Tbilisi-Ceyhan, que transporta cru amb destinació a la 
UE i Israel. Amb capacitat per a un milió de barrils diaris, el funci-
onament d'aquesta infraestructura és un element clau en l'aposta 
de la UE per reduir la dependència energètica respecte a Rússia.

El Karabakh com a distracció
Tanmateix, la disminució dels ingressos per la baixada del preu 
del petroli del darrer any i mig, sumada a la crisi econòmica 

russa, han col·locat el règim àzeri d'Ilham Aliyev sota pressió. El 
2015, l'economia nacional va créixer només un 1,1% i, pel 2016, 
s'espera una contracció del PIB d'un -1%. El nivell de vida del país 
està empitjorant i ja s'han produït diverses protestes als carrers 
de les principals ciutats. Alyiev també recorre al conflicte a l'Alt 
Karabakh com a element de distracció social per reforçar el seu 
règim. Per a les autoritats armènies, l'escalada bèl·lica també és 
útil per desviar l'atenció d'uns problemes socioeconòmics greus i 
la corrupció endèmica que castiguen el país. L'estiu de l'any passat 
ja es va produir una de les onades de protestes més importants 
des de 1991.

El paper de Moscou i Ankara
Tot i que el conflicte de l'Alt Karabakh i la seva escalada recent res-
pon a dinàmiques locals i autònomes, existeix una implicació molt 
directa de dues de les tres principals potències de la zona. Per a 
Rússia, que manté relacions privilegiades amb ambdós països, 
aquest conflicte és un instrument per mantenir la seva influència 
al Caucas Sud, una zona que considera com el seu pati del darrere 
des de fa dos segles. Turquia, en canvi, està totalment alineada 
amb la posició de l'Azerbaidjan. Atesa la tutela de Moscou sobre el 
govern armeni, Erdogan també percep el reescalfament del Kara-
bakh com una nova oportunitat per plantar cara a Putin.

Dèbil monitoratge internacional
La missió internacional de monitoratge i verificació de l'alto el 
foc compta únicament amb sis observadors de l'Organització 
per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), els quals ni 
tan sols estan permanentment desplegats a la zona de conflicte. 
Fins ara, l'Azerbaidjan s'ha oposat taxativament a augmentar la 
seva presència. L'argument que utilitza és que això implicaria 
solidificar una ocupació del seu territori. El govern armeni, en 

canvi, dóna suport a la idea de reforçar la vigilància internacio-
nal a fi d’augmentar la seguretat local.

El Grup de Minsk, estèril
El procés de pau al Karabakh està liderat per Rússia, França i els 
Estats Units, copresidents de l'anomenat Grup de Minsk de l'OSCE. 
No obstant això, durant les darreres dues dècades, els avenços en 
el terreny diplomàtic han estat pràcticament inexistents. Cap de 
les parts no sembla disposada a fer concessions significatives. Els 
coneguts com a Principis de Madrid, que daten de 2007, establei-
xen les línies mestres del procés de pau: retorn a l'Azerbaidjan dels 
territoris que envolten el Karabakh sota control armeni; règim d'au-
togovern i seguretat temporals per al Karabakh; establiment d'un 
estatus legal final d'acord amb una expressió de voluntat legalment 
vinculant, i dret de retorn de les persones desplaçades i refugiades. 
Fins ara, cap dels dos països no han acceptat aquests principis.

I ara, què?
Amb la seva estratègia de reescalfament del conflicte, Aliyev busca 
provocar un augment de la implicació internacional que rellanci el 
procés polític i les converses de pau. Si aquests avenços no es pro-
dueixen, Bakú té molts incentius per continuar l'escalada bèl·lica 
al Karabakh. Tenint en compte les grans quantitats d'armament 
d'última generació en mans dels dos bàndols, és probable que 
noves escalades de violència puguin provocar milers de morts. 
Rússia i Turquia podrien arribar a intervenir. Es tracta, doncs, 
d'un còctel d'elements explosius, un incendi molt proper al de 
Síria que podria tensar encara més les relacions entre Rússia i els 
països occidentals. L' escenari pot comportar unes conseqüèn-
cies imprevisibles i requereix una actuació immediata de totes les 
potències implicades –incloent-hi la UE– per reduir les tensions. 
D'aquí uns mesos potser és massa tard.

Tomba d’un soldat 
armeni al mausoleu 
d’Stepanakert, capital 
de Nagorno-Karabakh 
/ XAVI HERRERO
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Olor de plàstic cremat, remor de motors de barca, l'ai-
gua glaçada del mar Egeu, fum que cega, te de menta 
a la platja de Skala Skamineas. Qualsevol persona refu-

giada ha recollit mil i un records, sensacions i ensurts al llarg 
d’aquest viatge etern. Tot i això, carreguen amb resignació la 
cruesa d’una Europa cruel i sense escrúpols a les motxilles que 
duen cosit el logotip dels Samaritans.

Dels milers de persones que han abandonat els seus països, 
se’n despengen històries de guerra, d’amenaces, de violència, 
de persecucions polítiques, de misèria i de por, però totes elles 
tenen una cosa en comú: l’esperança. Més d’un milió i mig 
de persones han marxat dels seus països d’origen, fent camí 
cap a Europa, carregades d'esperança. Algunes la van pujar 
a les pasteres que arriscaven les seves vides a l’Egeu, d’altres 
van aconseguir creuar la frontera entre Síria a Turquia a peu, 
sense que disparessin foc contra elles. La majoria ha creuat 
les muntanyes congelades de l’Iran, deixant vides mortes de 
fred que guardaran per sempre el camí de la fugida. D’altres, 
han caminat més de seixanta quilòmetres des del nord de Les-
bos fins a la capital. Algunes han passat setmanes en estables, 
mentre la gent que traficava amb persones decidia quan els 
podien fer creuar les fronteres.

Matar en vida
Les fogueres dels camps de Lighthouse i Platanos, a Skala Ska-
mineas, al nord de l’illa de Lesbos, havien estat testimonis 
silenciosos i calorosos de les històries que explicaven totes les 
refugiades en arribar. Després del tractat entre la Unió Euro-
pea i Turquia, que deté les persones només arribar a la platja, 
les discussions entre el voluntariat i la policia han segrestat els 
moments de complicitat que abans envoltaven les fogueres.

Al camp d’Idomeni i Eko Station, la frustració i la desespe-
ració han guanyat la batalla a aquestes refugiades a qui la Unió 
Europea ha decidit matar en vida. Famílies senceres fan files 
a les diverses cues de distribució, sovint sense saber què s’hi 

Sara Montesinos
@SaraMMP
Lesbos / Idomeni

La majoria de refugiades han creuat 
les muntanyes congelades de l’Iran; 
algunes han passat setmanes en 
estables, a l’espera que els traficants de 
persones els fessin creuar les fronteres

Després del tractat entre la Unió 
Europea i Turquia, les discussions 
entre el voluntariat i la policia han 
segrestat els moments de complicitat 
que abans envoltaven les fogueres

Una pastera 
s’acosta a la platja 
de Skala Skami-
neas, a quarts 
de vuit del matí 
/ SARA MONTE-
SINOS

Desesperació i frustració 
a l’infern de les refugiades
Milers de persones s’amunteguen als diversos assentaments del nord de Grècia, sense camins a 
seguir ni solucions davant la crisi migratòria

reparteix, només perquè aquelles cues seran –segurament– 
l’única activitat que tindran durant el dia.

L’heterogeneïtat d’orígens i de classes socials sovint dificulta 
l’organització entre les refugiades, ja sigui per autogestionar les 
donacions rebudes, decidir col·lectivament amb el voluntariat 
cap on dirigir els esforços i, fins i tot, coordinar les protestes o les 
barricades davant la frontera. Tot i això, el diumenge 9 d’abril, 
un gran grup de refugiades de diversos camps va decidir plantar 
cara als governs i intentar entrar per la força a Macedònia. Cap 
d’elles no s’hagués esperat que la resposta d’Europa fos massa-
crar tot un camp ple de canalla amb gasos lacrimògens i bales de 
goma. Aquesta resposta va tornar a dividir les refugiades entre 
les que no estaven disposades a arriscar les seves famílies i les 
que creien fermament que ja no hi tenien res a perdre. Les baixes 
per ferides i problemes respiratoris van anar calmant la situació, 
a mesura que les forces i els ànims de totes elles anaven decaient.

Dignitat davant la violència
La canalla, però, no oblida aquell dia. L’ha afegit a la llarga llista de 
records de violència que impregnen les seves curtes vides. L’Ash-
maa té nou anys i en fa tres que va abandonar Síria: tremola quan 
algú diu Turquia i somriu dient que Eko Station és el seu camp 
preferit. En Said viatja amb les seves germanes i amb la seva mare; 
somia que el seu pare, que és a Alemanya, vingui a buscar-lo per 
treure’l d’aquí. Les baralles entre la mainada són diàries, el trauma 
que arrosseguen es transforma en ràbia quan explota una discussió 
per qualsevol cosa. “School bomb”, diu en Ziad, al camp d’Ido-
meni, quan una voluntària li pregunta per la seva escola a Síria.

En Naveed era professor d’anglès a l’Afganistan i somiava 
poder exercir com a tal també a Alemanya. En Muhammad i 
l’Abdulà són economistes; la Slava, treballadora social. Totes 
elles pretenien començar una nova vida a Europa, totes elles 
es pregunten, amb un rostre sense expressió, què serà d’elles. 
Aquesta frustració se suma a la que sent gran part del volunta-
riat, que comença a adonar-se que l’únic que no pot fer és l’únic 
que necessiten les refugiades: l’obertura de fronteres. Només hi 
ha una cosa que la Unió Europea no ha robat a aquestes perso-
nes, la dignitat. La força que carreguen les aguanta –fortes i sen-
ceres– davant de qualsevol nou atac, ja sigui en forma de tanca-
ment de fronteres, gasos lacrimògens o camps de detenció.

Dos joves preparats pel 
llançament de gasos la-

crimògens descansen 
després d’una batalla 
campal amb l’exèrcit 

macedoni / S. M.
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30-31
Revifen les muixerangues, una 
tradició de ball, música i figures 
humanes del País Valencià

Teniu a les mans el número de Sant Jordi, però també 
el número del desè aniversari de la DIRECTA i el que 
dóna a conèixer la cooperativa. Per totes aques-

tes efemèrides, des de la secció d’Expressions s’ha volgut 
impulsar una proposta més especial, més personal, pel dia 

Anna Pujol Reig
@putxiputxis

del llibre. Per aquest motiu, hem contactat amb diferents 
subscriptores, a l’atzar, perquè ens obrin les portes de les 
seves prestatgeries i ens obsequiïn amb un llibre. La pre-
missa que se’ls ha transmès ha estat que ens parlin d’una 
obra que les hagi marcat en algun moment de la seva vida o 
que recomanarien a una persona propera. Des de la ficció 
fins als clàssics, passant per l’assaig, l’obra autoeditada, els 
còmics i alguna novetat, el resultat ha estat un ventall ben 
ampli de propostes.
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Des de la fi cció fi ns als clàssics, 
passant per l’assaig, l’obra 

autoeditada, els còmics i alguna 
novetat, el resultat és un ventall 

ben ampli de propostes

Lectures directes, 
pàgines transformadores
Enguany, catorze subscriptores de la ‘Directa’ ens suggereixen obres de ficció o assaig que les han colpit 
especialment en algun moment de la seva vida

PERE MIRALLES
EDAT: 44
TERRITORI: Bellcaire, Lleida

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘Jo, 
Phoolan 
Devi, 
reina dels 
bandits’
AUTORA: 
Phoolan Devi
EDITORIAL: 
Columna

Per què recomanes aquest llibre?
El dia del llibre de 1997, estava fotut a l’hospital després dels excessos fets durant 
una minigira musical amb l’extint grup Piperrak. Algun familiar sabia que, tant la 
música com la lectura, m’agraden combatives i em va regalar La reina dels bandits. 
Vaig llegir les vivències de Phoolan Devi, la seva lluita contra un destí imposat i com 
es va convertir en un símbol de la rebel·lió de les castes baixes de l’Índia. La lectura 
em va ajudar a guarir-me més ràpid i a comprometre’m més amb les lluites socials.

CARME ABRIL FERRER (@CarmeAbril)
EDAT: 51
TERRITORI: Deltebre, Terres de l’Ebre

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘Tocats 
pel foc’
AUTORA: 
Manuel de Pedrolo
EDITORIAL: 
Edicions 62

Per què recomanes aquest llibre?
Per reivindicar Pedrolo. Els principis d’igualtat i de justícia social entren en 
una barraca de misèria de la mà de l’Ange, un jove advocat que cerca la 
llibertat i lluita per aconseguir-la. Ens mostra l’ésser com una criatura que 
viu en comunitat en un context social determinat. Qüestiona la propietat 
privada, el treball, la pobresa i el mal i el seu missatge cala en la Sogues, que 
el seguirà per amor als seus ideals. Va ser escrita l’any 1959. Pedrolo sempre.
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MARIA MURILLO FONT
EDAT: 62
TERRITORI: Vallès Oriental

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘El cor és 
un caçador 
solitari’
AUTORA: 
Carson McCullers
EDITORIAL: 
La Butxaca

Per què recomanes aquest llibre?
És un retrat del sud nord-americà que mostra el que queda d’una societat 
colpejada per la Gran Depressió, en què tots els éssers es tornen marginals i 
s’accentua la injustícia social. McCullers dóna vida a uns personatges sense 
futur, que converteixen el seu dia a dia en la recerca d’un sentit a la vida. I ho 
fa d’una manera magistral, emotiva i, alhora, crua. El rerefons, agosarat pel 
país i l’època, és de denúncia del conflicte de classes, el racisme, la desigual-
tat de gènere o les minusvalideses. Una obra mestra, sens dubte.

NICOLÀS BARRERA I BARRACHIN
EDAT: 38
TERRITORI: La Vall d’Alba, La Plana Alta (Castelló)

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘Obesos y 
famélicos’
AUTORA: 
Raj Patel
EDITORIAL: 
Los Libros del Lince

Per què recomanes aquest llibre?
L’autor és un escriptor i investigador de l’Índia al qual vaig conèixer l’any 2010. 
Ell i el seu company, Serge Latouche, em van arribar a l’ànima. El llibre és un 
recorregut molt didàctic i fàcil de llegir sobre els diferents estadis de l’aliment, 
també en el vessant legislatiu i burocràtic. Explica perquè els supermercats són 
com són i com es dissenya la nostra llibertat a partir de la nostra necessitat 
d’aliments. També dóna exemples de com viure fora d’aquest sistema pervers.

CLARA BERTRAN LLADÓ
EDAT: 26
TERRITORI: Berga, Berguedà

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘Arrels’
AUTORA: 
Vicens Cunill
EDITORIAL: 
Autoeditat

Per què recomanes aquest llibre?
No saps si és un llibre ambientat en una realitat paral·lela o en una de futura. 
Cru i amable, és capaç de fer-te passar per tot un ventall d’emocions sense 
que puguis deixar de llegir. La necessitat de lluitar contra allò imposat, contra 
allò indigne, contra allò inhumà, és el pilar d’aquesta novel·la que està tan 
a prop de la nostra història sense tocar-la directament. Compta amb perso-
natges molt reals i humans, les relacions dels quals traspassen el paper i et 
colpegen molt endins.

RAFAEL CALDERÓN FOCHS (@Rafafochs)
EDAT: 71
TERRITORI: Barcelona, Barcelonès

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘El hombre 
que amaba 
los perros’
AUTORA: 
Leonardo Padura
EDITORIAL: 
Tusquets

Per què recomanes aquest llibre?
L’obra és un molt bon exemple de com novel·lar una història real. La seva narrativa 
t’enganxa des del primer moment i els personatges són molt potents. Em va colpir 
especialment el personatge de Ramon Mercader, la reflexió que du a terme al final 
de la seva vida, i la frustració que li provocava el convenciment que l’havia dedica-
da al compliment d’una missió (matar Trotski) absolutament inútil.

/ ZULEMA GALEANO
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ANNA MIR
EDAT: 27
TERRITORI: Brussel·les, Bèlgica

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘El raïm 
de la ira’
AUTORA: 
John Steinbeck
EDITORIAL: 
Edicions 62

Per què recomanes aquest llibre?
Explica la migració d’una família als EUA durant la Gran Depressió i la seva 
lluita per una vida digna. Més de 70 anys després de la seva publicació, el re-
sultat continua sent molt actual. Steinbeck va dir el que es podria traduir com: 
“He fet tot el possible per destrossar els nervis al lector, no el vull satisfet”. I 
va fer una molt bona feina, la història atrapa, sacseja i és impossible que deixi 
indiferent.

ISRAEL SAETA PÉREZ (@dukebody)
EDAT: 29
TERRITORI: l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘La sombra 
de Ender’
AUTORA: 
Orson Scott Card
EDITORIAL: 
Zeta Bolsillo

Per què recomanes aquest llibre?
Grandiosa novel·la, paral·lela a El juego de Ender, molt més centrada 
en els aspectes reflexius i ètics que en les batalles. Significa un re-
trobament amb el món que moltes vam descobrir quan érem petites. 
Filosofia, ciència-ficció i aventures... Què més es pot demanar?

MARIA CINTA MOLINER BARREDA
EDAT: 57
TERRITORI: La Plana Alta, Castelló

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘La Sega’
AUTORA: 
Martí Domínguez
EDITORIAL: 
Editorial Proa

Per què recomanes aquest llibre?
El recomano per a les persones arrelades al món rural. La novel·la se situa a 
l’època dels guerrillers, dels maquis al nord de Castelló. Aquesta història con-
tada per un xiquet ens transporta als pitjors anys de la vida dels masovers i 
les masoveres, quan la repressió i la violència van fer encara més difícil i dura 
la vida al mas. Malauradament, el temor i el silenci han acompanyat sempre 
aquells que van patir aquell període. El llibre ajuda a fer un poquet més visible 
un patiment silenciat i oblidat.

GUIFRÉ BOMBILÀ (@Guifre_Bombila)
EDAT: 30
TERRITORI: Pallars Sobirà

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘Historias de 
Terramar’
AUTORA: 
Ursula K. Le Guin
EDITORIAL: 
Ediciones Minotauro

Per què recomanes aquest llibre?
Le Guin és una autora clàssica del gènere fantàstic, però sempre ha estat a 
l’ombra dels grans: Tolkien, Moorckock, Martin... És important que l’escriptora 
sigui una dona, perquè integra molta sensibilitat ambiental i de gènere als 
seus llibres. A més, té una prosa molt potent, evocadora, directa i, sobretot, 
molt madura. És una revelació per a la gent no habituada al gènere fantàstic i 
una lectura apta per a tota mena de lectores.
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MARCEL MASFERRER PASCUAL (@marcelipaivi)
EDAT: 38
TERRITORI: Esporles, Mallorca

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘Cuadernos 
rusos, la 
guerra 
olvidada del 
Cáucaso’
AUTORA: 
Igort
EDITORIAL: 
Salamandra Graphic

Per què recomanes aquest llibre?
Aquest còmic explica, amb el suport d’una imatge gràfica colpidora, totes les 
circumstàncies que van envoltar l’assassinat de la periodista russa Anna Po-
litkóvskaya el 2006 a Moscou. Igort fa una crua descripció del funcionament 
d’un règim sense escrúpols que està disposat a tot i més per silenciar les 
veus independents que intenten fer conèixer a l’opinió pública russa la brutal 
repressió que pateix la població.

LAURA LÓPEZ (@laurls86)
EDAT: 29
TERRITORI: Horta-Guinardó, Barcelona (Barcelonès)

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘La mujer 
habitada’
AUTORA: 
Gioconda Belli
EDITORIAL: 
Seix Barral

Per què recomanes aquest llibre?
Gioconda Belli narra de forma poètica una història apassionant: Lavinia, una 
dona que creix tant per dins com per fora, que aprèn a qüestionar, a pregun-
tar-se i a connectar amb el seu entorn i la seva gent enmig d’un país que lluita 
per la llibertat. El llibre atrapa, batega, denuncia injustícies, cerca utopies i, 
per sobre de tot, insufla bafarades de vida.

JORDI MORALES (@jmp5012)
EDAT: 35
TERRITORI: Amposta, Terres de l’Ebre

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘El libro de 
los abrazos’
AUTORA: Eduardo Galeano
EDITORIAL: Siglo XXI

Per què recomanes aquest llibre?
Les meves reticències inicials cap al seu format poètic aviat es van convertir 
en admiració cap a l’humanisme que transmet. M’ha quedat un gran record 
d’aquest llibre, que em va permetre conèixer l’experiència com a exiliat de 
Galeano i descobrir joies com “Los nadies”. El volum també inclou curiositats 
com una selecció dels grafits amb què l’autor topà en els seus constants viat-
ges arreu de l’Amèrica Llatina.

DIEGO GARRIDO
EDAT: 26
TERRITORI: Barcelona, Barcelonès

TÍTOL DEL LLIBRE: 

‘Combatir la 
islamofobia’
AUTOR: David Karvala 
(coordinador)
EDITORIAL: Icària

Per què recomanes aquest llibre?
El racisme és un enemic canviant que pren diverses formes per adaptar-se al 
sentit comú i a la ideologia dominant. És fonamental localitzar-lo, entendre 
com s’està articulant i utilitzant per oprimir una part de la població i com 
es relaciona amb el feixisme. Aquest llibre col·lectiu dóna les claus per fer 
aquest exercici, reflexiona sobre les respostes possibles des de l’esquerra i 
destaca les més efectives, com la generació d’espais unitaris al voltant d’uns 
objectius comuns.
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Existeixen diverses hipòtesi sobre l’origen de les muixeran-
gues, però la manca d’investigacions sobre el tema no permet 
prendre part per cap d’elles. El que queda clar és que les pri-

meres referències a la seva existència daten de les primeres dècades 
del segle XVIII al municipi d’Algemesí. A les terres de la Ribera del 
Xúquer, prenia força aquesta tradició valenciana que va donar lloc 
a l’existència dels castells, originats en les moixigangues.

La principal diferència entre aquestes tradicions és el vessant 
religiós –molt present en la continuïtat de les muixerangues– i la 
verticalitat, un factor més important en els castells que en les mui-
xerangues, mentre que al País Valencià es va mantindre la fi delitat 
al quadre plàstic i a la dansa.  Des de la Conlloga-Muixeranga de Cas-
telló expliquen: “Encara que els castells vénen del ball dels valenci-
ans, és al Principat on la tècnica de les torres humanes ha arribat al 
màxim nivell de desenvolupament”.

L’escriptor Joaquim Pérez explica que la fi  de les festes d’Alge-
mesí coincidia amb el començament de la recollida d’arròs. Amb 
aquesta migració de treballadores de la Ribera, es transmetia també 
la passió per les torres humanes. Fins i tot s’alçaven castells enmig 
dels arrossars com a diversió. Però les tradicions es van ramifi car, 
segons la Conlloga-Muixeranga de Castelló:“A Catalunya, la muixe-
ranga va passar de ser una representació teatral a una exhibició de 
força. És per la diferent mentalitat de catalans i valencians, pragmà-
tics i competitius uns i imaginatius i creadors els altres”.

Sobretot durant els anys 50 i 60, les muixerangues estaven en un 
moment de declivi a causa de la manca d’acceptació social. L’any 1973 
va marcar un abans i un després, quan la muixeranga no va arribar 
a eixir a les primeres processons de les festes d’Algemesí. Gràcies a la 
improvisació d’un grup reduït de gent, aquell any es van poder repre-
sentar les fi gures. A partir d’aquell moment, es va crear l’Associació 
Amics de la Muixeranga per rellançar la tradició amb força.

Els últims anys, ha augmentat molt la popularitat d’aquesta tra-
dició, gràcies a xicotets grups de gent amb interès per la història de 

Les muixerangues 
renaixen

Aquesta tradició de ball, música i figures humanes, antecedent dels castells 
catalans, consolida la seva revifada. Noves agrupacions organitzen trobades 

arreu del País Valencià

Gina Thornton
@La_Directa

la cultura valenciana. El 1997 es va incorporar la dona per primera 
volta en les muixerangues amb la creació de la Nova Muixeranga 
d’Algemesí, la tercera colla que es  creà. Amb el pas dels anys, han 
anat apareixent quasi una vintena de colles de dones, homes i 
xiquets amb passió per les muixerangues arreu del País Valencià.

La religió ha tingut un paper clau en la continuïtat de la tradició 
de les muixerangues. Gràcies al patrocini de l’Església, com en el cas 
de la processó de la Mare de Déu d’Algemesí, s’ha mantingut i s’ha 
enriquit. Les fi gures actuals no destaquen per la seua verticalitat, 
sinó per la seua varietat. Es divideixen en tres tipus: el ball, les fi gu-
res plàstiques i les torres humanes.

La Muixeranga d’Algemesí i altres pobles
Encara que Algemesí és el municipi que va tindre l’honor de conser-
var la tradició muixeranguera durant dècades, també hi ha referèn-
cies històriques a altres parts del País Valencià. A l’Alcúdia, també 
a la Ribera, les moixigangues participaven en les festes a la Divina 
Aurora en 1767; a la Plana, hi ha precedents documentats tant a Cas-
telló (1866) com a Nules (1912). Com en altres èpoques, les colles 
d’Algemesí han encapçalat l’auge de les muixerangues esdevingut 
els darrers anys. Però cada cop més gent d’arreu del País Valencià 
s’ha implicat per recuperar i revivar aquesta tradició.

Al voltant de la Ribera, arran de la seua tradició històrica, abun-
den les colles a municipis com l’Alcúdia, Sueca o Cullera. A la ciutat 
de València, es compta amb dues colles, la Muixeranga de València 
i la Jove Muixeranga de València, nascudes el 2007 i el 2014. A les 
comarques centrals, assenyalem la presència de la Muixeranga de 
la Safor (fundada l’any 2001) i la Muixeranga de Pego (2008). La 
tradició es va tornar a expandir fi ns al sud l’any 2014: gràcies al Casal 
Popular Tio Cuc, es va començar a moure la Muixeranga d’Alacant. 
Així va quedar completada “la columna vertebral muixeranguera al 
nostre país”, en paraules de Salvador Vila, president de la ja dissolta 
Entitat Promotora de Muixerangues al País Valencià.

Trobades per nodrir-se recíprocament
Les trobades de muixeranga que se celebren a les ciutats i els 
pobles no són tan sols una manera de visualitzar aquesta tradi-
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Sobretot durant els anys 50 i 60, 
les muixerangues estaven en un 
moment de declivi a causa de la 

manca d’acceptació social. L’any 1973 
va marcar un abans i un després

Els últims anys, han anat apareixent 
quasi una vintena de colles. Les 
formen dones, homes i xiquets 

d’arreu del País Valencià, des de la 
Plana fi ns a l’Alacantí
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Alta clàssica de 5 de 
la Conlloga-Muixeran-
ga de Castelló en la I 

Trobada de Muixeran-
gues de Castelló 

/ IVAN TORRES

ció, sinó de fer-la créixer i que les colles es nodreixin i s’ajudin 
recíprocament. Una de les experiències més recents fou la I Tro-
bada de Muixerangues de Castelló de la Plana, organitzada per 
la Conlloga-Muixeranga de Castelló. En plenes festes de la Mag-
dalena, aquest darrer 5 de març, la Nova Muixeranga d’Algemesí, 
la Muixeranga d’Alacant i la Muixeranga de Vinaròs i la Conlloga 
van omplir la plaça Hort del Soguers de la capital de la Plana. Fou 
la seua primera trobada i, a més, va comptar amb la col·laboració 
de la Regidoria de Festes.

La cita, a més d’emocionant, va ser històrica: la Nova Mui-
xeranga d’Algemesí va aixecar la seua Alta de Sis (la figura més 
alta fins ara) i la Conlloga-Muixeranga de Castelló va alçar la seua 
primera figura de cinc plantes, l’Alta clàssica de 5.

Al municipi de Carlet, van celebrar la seua I Trobada de Mui-
xerangues l’any 2015. A Algemesí, ja s’han celebrat setze edicions 
i aquest 28 de maig se celebrarà la XVII edició, amb la colla caste-
llera Bordegasos de Vilanova com a convidada.

Muixeranga i política
En 2011, les Festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí 
(celebrades el 7 i 8 de setembre), juntament amb la tradició de 
la muixeranga, foren declarades Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat, un any després de que ho foren ja els castells 
al Principat. Aquest reconeixement ha sigut força important 
per a la continuació i el creixement d’aquesta tradició, però no 

tothom el va veure amb bons ulls. L’any abans, el Grup d’Acció 
Valencianista (GAV), organització blavera, ultradretana i anti-
catalanista, va intentar boicotejar la declaració de la UNESCO 
a les muixerangues de les festes d’Algemesí. El president del 
GAV, Manuel Latorre, va declarar que eren “una tradició valen-
ciana (...) utilitzada com quelcom propi del pancatalanisme més 
ranci”. Aquesta organització va intentar vetar la participació de 
menors d’edat en les figures i fins i tot va crear una Muixeranga 
Valencianista de València. Per sort, aquell intent d’apropiació de 
la cultura valenciana d’arrel va fracassar. Però la paraula catala-
nistes, en el sentit més despectiu, continua sonant en boca de 
persones de tot el país.

La música també és una part clau de les muixerangues, tant 
de la seua essència com del seu vessant polític, i implica una 
clara càrrega simbòlica. Autors com Joan Fuster van impulsar 
que esdevinguera l’himne del País Valencià. La muixeranga ha 
perdut el factor de classe que duia associat durant la dècada dels 
50 i els 60: aleshores, eren obrers i carregadors els qui partici-
paven en les Festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, per 
guanyar els pocs diners que l’Ajuntament els donava per parti-
cipar-hi. Avui en dia, en formen part persones de tot arreu i de 
qualsevol professió. A mig camí entre tradició i esport, les colles 
muixerangueres són agrupacions d’allò més plurals que mante-
nen viva la cultura del País Valencià i, a més, sovint es convertei-
xen en una segona família de les persones que hi participen.

La música també és una part clau del 
seu vessant d’aquests esdeveniments. 
Autors com Joan Fuster van impulsar 
que ‘La muixeranga d’Algemesí’ 
esdevinguera l’himne del País Valencià

La Nova Muixeran-
ga d’Algemesí va 

aconseguir una 
Alta de Sis el pas-

sat mes de març 
/ CARMINA RIBÉS

Una muixeranga 
a la platja del Pos-
tiguet (Alacant), 
datada al voltant 
dels anys 40



Per què decideixes impulsar Nova?
De petita, vaig participar en el programa Vacances en 
pau, vaig cursar l’educació primària als campaments i, 

després, vaig anar a Algèria a estudiar Bioquímica. Volia fer 
enginyeria genètica, però difícilment pots treballar d’això en 
un campament de refugiats.

Quin és l’origen del projecte?
La iniciativa sorgeix d’una època marcada per la primera guerra 
àrab, les revolucions juvenils, els problemes de seguretat que 
ha viscut el Sàhara Occidental i l’ambient geopolític a la regió. 
Aquell període, en què sovintejaven les manifestacions als cam-
paments per pressionar el Front Polisario a tornar a la guerra, 
ha tingut un gran impacte en la joventut sahrauí, per la qual 
l’estancament del procés de pau no és acceptable. Jo mateixa 
era partidària de la lluita armada, però no em va convèncer. 
Sóc de les que intento trobar una alternativa a la situació actual.

En què ha canviat la joventut d’avui dia respecte a la 
dels 70 i els 80?
La majoria ha estudiat en altres països, dels quals ha tornat 
amb títols professionals que, malauradament, no pot aplicar als 
campaments. Aquesta frustració fa que l’aposta per la violèn-
cia s’acumuli, motiu pel qual vam decidir que una organització 
sueca ens ajudés a impulsar altres estratègies. Va ser aleshores 
quan vam crear Nova.

A quins col·lectius us adreceu?
Principalment, a la infància –entre la qual és fàcil que arreli el 
missatge– i també a les dones, per apoderar-les en la defensa 
dels seus drets. En general, però, capacitem tothom perquè 
vegi que existeix una altra via que no és la guerra. Volem una 
societat conscient, ben educada i que conegui els seus drets i 
els seus deures. A través de l’obertura d’espais de diàleg, l’ela-
boració d’estudis i el tracte amb totes les institucions –des dels 
ministeris del Sagrat, d’Educació o d’Infraestructures fi ns a 
les mateixes forces de seguretat–, ensenyem com encarar les 
adversitats sense alterar l’ordre públic.

Tot això, amb la idea d’aconseguir el referèndum d’auto-
determinació del Sàhara Occidental?
És uns dels objectius, però no considerem que sigui fàcil d’asso-
lir. Ja fa 40 anys que esperem el suport de la comunitat interna-
cional per poder-lo fer. Quan fem campanyes, tothom ens diu 
que ningú no ens escoltarà si no agafem les armes. Nosaltres, 
en canvi, apostem per canviar aquesta mirada: la guerra ens 
destrossaria a tots els nivells i ens privaria d’assolir la indepen-
dència. En canvi, creant un exèrcit de practicants de la no-vio-
lència, podem avançar sense por i sense aquelles presses que, 
sovint, comporten més patiment.

Quins resultats es poden obtenir?
Alguns ja s’han fet visibles. Gràcies a la resistència no-violenta i a 
la denúncia social, hem aconseguit que la justícia europea anul·li 
l’acord pesquer entre la UE i el Marroc i, d’aquesta manera, posar 
fi  a l’explotació dels recursos agrícoles del Sàhara per part de 
l’exèrcit marroquí. Així, hem demostrat els efectes positius de la 
no-violència, que –lluny del que succeeix en els confl ictes bèl·lics– 
implica respondre sense atacar, però també sense retrocedir.

Hi ha sectors marroquins que combreguin amb aquesta idea?
D’entrada, cal recordar que els bombardejos sempre han estat 
sobre el Sàhara Occidental, mai a la inversa. L’únic contacte que 
té la ciutadania marroquina amb el confl icte és el familiar o amic 
que ha anat a protegir les fronteres, res més. A partir d’aquí, 
busquem fórmules perquè la població s’adoni del desastre que 
suposa l’enfrontament armat –segons les nostres estimacions, ja 
ha causat la mort de 20.000 soldats marroquins. També volem 
conscienciar-la que el seu desenvolupament econòmic tampoc 
no és l’adequat. Intentem que afl ori aquesta consciència crítica.

Veieu possible que la societat marroquina contribueixi a 
resoldre el contenciós?
Aquest és el gran repte: traslladar la qüestió sahrauí a les grans 
ciutats marroquines, on mai no s’ha permès cap opinió crítica 
envers el confl icte. Si aconseguim que la pilota passi al seu ter-
reny, hi tindrem molt a guanyar.

Sònia Calvó
@scalvocarrio

“La guerra no ens du enlloc. Hem 
d’apostar per la no-violència”

/ BRAIS G. ROUCO
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Abida Mohamed
Activista sahrauí

Des de fa 40 anys, la po-
blació sahrauí està dividida 
entre la gent que pateix la 
repressió política als territoris 
ocupats pel Marroc i la que 
viu als campaments de refu-
giades de Tindouf, en territori 
algerià. A l’espera d’un re-
ferèndum d’autodeterminació 
que continua sense arribar, 
creixen les veus partidàries 
de tornar a les armes com a 
sortida al contenciós. Davant 
d’això, ha aparegut Nova, una 
associació creada fa tres anys 
amb l’objectiu de defensar 
el principi de la no-violència 
i de la qual Abida Mohamed 
(camp de refugiades de Bir-
lehlu, 1986) és la presidenta. 
També és membre de l’asso-
ciació Afapredesa –que fa 27 
anys que lluita contra l’oblit 
de les persones preses i des-
aparegudes durant el conflic-
te– i participa en el projecte 
Laonf, que busca un canvi de 
mentalitat de la població a 
través de l’apoderament de 
joves activistes i dels movi-
ments socials emergents. El 
conflicte entre el Sàhara i el 
Marroc ha comportat milers 
de víctimes, presoneres po-
lítiques, espolis de recursos 
naturals i constants viola-
cions dels drets humans.







#EscriulaDirecta

Cooperativitzar el consum 
o l’ús de la Directa vol dir 
posar els continguts 
–entenent que són eines 
per la transformació 
social– a disposició de totes 
les seves sòcies i no sòcies

Tot aquest procés cris-
tal·litzarà el proper 30 
d’abril amb una presen-
tació pública doblement 
dolça: iniciem una nova 
etapa i celebrem el desè 
aniversari del projecte

A partir d’ara, les pàgines i el web de la ‘Directa’ les 
escrivim entre totes: trenquem la barrera entre el 
nosaltres i el vosaltres

Fes-te una foto amb el pòster i piula-la amb l’HT #EscriulaDirecta
El llapis que us regalem amb la campanya és de fusta sostenible (PEFC), produït per Promoètic.

Durant la dècada d’existència de la Directa, hem omplert les 
pàgines de més de 400 números i, des de 2011, un web diari. Amb-
dues eines ens han servit per donar veu i amplificar la multitud 
de lluites, experiències i iniciatives dels moviments socials dels 
Països Catalans. Pàgines en paper i articles a la xarxa d’investiga-
ció, protesta i denúncia, però també de proposta, d’imaginar nous 
mons i noves maneres de fer. 

Al llarg d’aquests deu anys, el projecte ha anat madurant i hem 
pogut constatar que som riques. Ho som gràcies al suport de les 
persones i les entitats que van confiar en el projecte des del pri-
mer dia i s’hi van subscriure i de les que s’hi han anat afegint 
a mesura que la Directa ha anat creixent. Ho som perquè hi ha 
persones del nostre entorn solidari que ens estan ajudant a posar 
fil a l’agulla per fer el pas d’associació a cooperativa. També som 
riques d’idees i destreses. Ho som gràcies a tota la gent que ha 
col·laborat o col·labora fent articles, vídeos, fotografies, il·lustra-
cions o infografies, proposant articles, donant un cop de mà amb 
la difusió, ajudant-nos a fer actes i presentacions, aportant la seva 
experiència en altres àmbits on no arribem...

Les sòcies, un nou puntal
Totes aquestes riqueses diverses ja formen part del nostre capi-
tal social, que, de fet, és el punt de partida de la cooperativa de 
consumidores i usuàries. La nova estructura ens permet incorpo-
rar els col·lectius de suport esmentats anteriorment com a sòcies 
–com a consumidores, treballadores i col·laboradores– i fer que 
el projecte sigui més sostenible. En definitiva, cooperativitzar el 
consum o l’ús de la Directa vol dir posar els continguts –entenent 
que són eines per la transformació social– a disposició de totes les 
seves sòcies i no sòcies. Aquesta és l’essència del projecte, el nostre 
granet de sorra des d’un àmbit estratègic com la comunicació.

Les subscriptores sou l’espina dorsal del projecte perquè sou les 
que feu possible que aparegui en tots els seus formats i mantingui 
la seva independència. Amb la nova Directa de propietat col·lec-
tiva, ens apropem encara més. Com a sòcies consumidores, podreu 
formular propostes, participar amb veu i vot a l’assemblea i for-

El llenguatge i la tipografia, les nostres armes:
Per comunicar els deu anys de periodisme i el pas a cooperativa, hem decidit tornar a la nostra essència: 
el llenguatge escrit i, per tant, la tipografia (element central de la nostra campanya gràfica). Aquestes 
són les nostres armes en la batalla per la transformació social. És el nostre humil homenatge a les eines 
que ens han permès omplir les pàgines de més de 400 números des de l’any 2006.
Gràcies per fer-ho possible.

mar part de les comissions que es creïn per millorar el projecte. 
El consell periodístic vetllarà perquè els continguts que difonem 
estiguin d’acord amb els criteris periodístics (no discriminació, 
promoció d’alternatives, defensa dels drets humans, llenguatge no 
sexista, etcètera). El consell social treballarà perquè les entitats i 
les persones que es vulguin incorporar al projecte com a sòcies 
compleixin amb els criteris ètics i socials de la cooperativa. És una 
aposta per obrir la governança de la Directa i consolidar-la amb 
les aportacions de totes vosaltres.

Iniciem una nova etapa el 30 d’abril
Fa gairebé dos anys, diverses persones del col·lectiu editor ens 
vam trobar amb una trentena d’entitats i persones vinculades a 
l’economia solidària i diversos moviments socials per intercanviar 
visions sobre com podia ser la nova Directa. Des d’aleshores, hem 
treballat per esbossar la cooperativa La Directa SCCL a través de 
diverses comissions. A banda, també hem tingut temps per deba-
tre col·lectivament sobre aquest pas endavant, conèixer altres pro-
jectes semblants i formar-nos en economia solidària. 

Tot aquest procés cristal·litzarà el proper 30 d’abril amb una pre-
sentació pública doblement dolça: iniciem una nova etapa i cele-
brem el desè aniversari del projecte. A partir d’ara, les pàgines i el 
web de la cooperativa Directa les escrivim entre totes: trenquem 
la barrera entre el nosaltres i el vosaltres!

Ja sóc subscriptora de la Directa, com puc fer-me’n sòcia?
Escriu-nos un correu a cooperativa@directa.cat. T’informarem 
de com aportar el capital social (100 euros les persones físiques i 
300 euros les persones jurídiques) i quins són els òrgans de parti-
cipació de la cooperativa.
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