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

ESCRIU-NOS a directa@directa.cat PARTICIPA! #Directa408

Proveir cada número de la DIRECTA quinzenal dels seus 
continguts és una tasca col·lectiva basada en el treball 
de les coordinadores de cada secció de la revista, d’una 

àmplia xarxa de col·laboradores i d’un consell de redacció 
obert a les desenes de persones que participen, amb més o 
menys intensitat, en el dia a dia del projecte. Els processos de 
proposta i definició d’un article són molt diversos: en ocasi-
ons, el consell de redacció destaca que podria ser interessant 
cobrir una realitat determinada; en altres casos, són les coor-
dinadores de secció o les mateixes col·laboradores qui fa una 
proposta. Els debats, de vegades apassionats, es produeixen 
de manera presencial o a través de les diverses eines telemàti-
ques que usem diàriament.

Quan la proposta ja està encarrilada, els processos se sim-
plifiquen. Fins a la publicació final a la revista en paper, els 
materials destinats a formar part del següent número de la 
DIRECTA prenen un camí més convencional. Les col·laborado-
res entreguen els textos, les fotografies, les il·lustracions o 
les infografies que formaran part de l’article final a les coor-
dinadores de secció. Les coordinadores de secció supervisen 
el resultat i el fan arribar a l’equip de tancament: coordina-
ció de fotografia, edició, correcció i maquetació. Idealment, 
l’entrega s’hauria de produir amb una setmana de marge. La 
voluntarietat de les tasques, les possibles friccions amb la vida 
personal i professional de cadascú i els inevitables imprevis-
tos provoquen que, sovint, el procés es retardi. Mai no per-

Redacció
@La_Directa

Com fem un número 
de la ‘Directa’

/ JEAN-PIERRE BOVIN

dem de vista el nostre compromís amb les subscriptores que 
fan possible la supervivència d’aquest mitjà que és nostre i 
vostre. I la responsabilitat de l’equip de tancament és mini-
mitzar els errors i oferir una revista amb la màxima profes-
sionalitat periodística possible, sempre relacionada amb una 
mirada crítica i amb vocació transformadora. Sabem que se’ns 
escapen algunes errades, que comentem durant el posterior 
consell de redacció amb ànim d’esmena i una certa tendència 
a l’autoflagel·lació. Perquè no ens agrada equivocar-nos ni, 
menys encara, decebre les lectores.

Un cop entregats els materials, el coordinador de fotografia 
recull les imatges que li arriben (tant instantànies com il·lus-
tracions i infografies), escull diverses opcions i fa els ajustos 
tècnics per optimitzar-les de cara a la seva publicació en paper 
de premsa. L’editor fa una primera edició dels textos, que pro-
venen de col·laboradores amb formacions i experiències molt 
diverses, i intenta dotar-los d’una certa homogeneïtat que no 
elimini la diversitat característica de la DIRECTA. Posteriorment, 
els textos arriben a mans de la correctora, que, a banda de 
mirar d’esporgar tots els errors possibles, sovint va més enllà 
del deure per millorar el resultat final a través de noves correc-
cions d’estil. Amb les imatges i els textos processats, el maque-
tador dissenya les pàgines de cada secció per posar en comú 
els textos i les imatges (i de vegades no és fàcil!). Les pàgines ja 
maquetades passen per un procés de noves edicions, correcci-
ons i algunes remaquetacions que ja adquireix un caire verti-
ginós. Les persones implicades l’afronten amb una espasa de 
Dàmocles sobre el cap: l’hora límit per enviar els arxius digitals 
a la impremta. De moment, cap de les participants no ha estat 
decapitada, però en alguna ocasió ens ha anat d’un pèl...



El recorregut que fem cada dia queda 
registrat als ordinadors centrals de 

Telefónica, Orange, Vodafone i Yoigo 
(Xfera), les quatre companyies amb 

xarxa pròpia que operen a l’Estat

La Directiva 2006/24/CE del 
Parlament Europeu va possibilitar 
que els països membres de la Unió 

Europea despleguessin una legislació 
permissiva amb aquestes pràctiques

Les nostres comunicacions són a disposició dels governs. Nombrosa documentació 
judicial consultada per la DIRECTA confirma que les dades de geolocalització transmeses 
per les antenes de telefonia permeten reconstruir els nostres hàbits i desplaçaments. Així 
mateix, hem pogut comprovar que els Mossos d’Esquadra aboquen dades sobre l’activi-
tat política de la ciutadania, com ara l’assistència a manifestacions, als arxius policials.

Jesús Rodríguez
@albertmartnez

Amb l’ús dels telèfons 
mòbils, es generen au-
tomàticament milers 
de milions de registres 
que s’emmagatzemen 
i es posen a disposició 
dels governs Al programa de televisió El objetivo, l’extècnic de la CIA 

Edward Snowden va fer una denúncia: a l’Estat espanyol, 
“cada vegada que algú envia un missatge de text, fa una 

trucada o visita un web, es genera un registre”. Són milers de mili-
ons de registres generats automàticament i que les companyies 
telefòniques tenen a disposició del govern de torn. Quan, qui i a 
qui es fa la trucada, què diuen els nostres missatges de text, quines 
pàgines web visitem... Però el més preocupant de tot, quin recorre-
gut fem cada dia des que ens aixequem fins que anem a dormir. Tot 
això queda registrat als ordinadors centrals de Telefónica, Orange, 
Vodafone i Yoigo (Xfera), les quatre companyies amb xarxa pròpia 
que operen a l’Estat. Si portes un telèfon mòbil al damunt, els teus 
moviments són captats i arxivats. Les dades es posen a disposició 
del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i de quatre cossos policials 
autoritzats: la Guàrdia Civil, el Cos Nacional de Policia espanyola 
(CNP), els Mossos d’Esquadra i l’Ertzaintza.

La Directiva 2006/24/CE del Parlament Europeu va possibili-
tar que els països membres de la Unió Europea despleguessin una 
legislació permissiva amb aquestes pràctiques. L’any 2007, l’Estat 

La petjada dels mòbils, un 
pas més enllà de Snowden
Els cossos policials poden accedir a les nostres trucades telefòniques i els nostres serveis de missatgeria, però també 
a la geolocalització dels nostres aparells. A l’espionatge de metadades denunciat per Edward Snowden, s’hi ha d’afegir 
la intercepció del rastre en present i passat de la nostra geolocalització: els nostres passos deixen empremta digital

espanyol va aprovar una llei de conservació de dades relatives a les 
comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunica-
cions. Al llarg d’aquesta dècada, hem fet un salt vertiginós en relació 
amb les comunicacions sense fils (al món, actualment, hi ha 28.000 
milions de línies de telefonia mòbil en funcionament, una mitjana 
de quatre per persona). El que en un principi era l’emmagatze-
matge d’SMS i tarificacions de trucades entrants i sortints, avui dia, 
ha esdevingut una allau contínua de dades de connexió i transmis-
sió. Cada vegada que apareix un double-check de confirmació de 
missatge entrant o sortint a les aplicacions Whatsapp o Telegram, 
es genera un arxiu amb informació sobre la nostra ubicació física.

El mecanisme és aparentment senzill. El nostre telèfon mòbil té 
la capacitat de cercar cobertura constantment i intenta localitzar 
el repetidor més proper. Quan s’estableix connexió entre l’aparell i 
l’antena, totes les tasques pendents s’executen: missatges entrants, 
missatges sortints, avís de trucades perdudes, etcètera. Els serveis 
de missatgeria, els jocs en línia, els plànols d’ubicació i el conjunt 
d’aplicacions instal·lades als terminals d’última generació han fet 
que aquesta relació entre mòbil i antena sigui permanent. Cada deu 
segons, cada cinc segons, es pot produir un contacte. De retruc, es 
genera un arxiu amb dades referents a l’emissora, la receptora, la 
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Continua a la pàgina següent >>>
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durada de la transmissió i la ubicació física de l’aparell. Quan ens 
movem pels carrers d’una ciutat, automàticament, ens connectem 
a les antenes: en pocs segons de diferència, podem interactuar 
amb dos, tres o més repetidors. Amb els arxius que generen tres 
d’aquests repetidors, es pot determinar la nostra posició amb un 
grau de precisió elevat. És el que es coneix com a triangulació.

La densitat de repetidors d’un municipi determinarà el 
marge d’error en metres de la nostra posició física sobre el 

terreny. En una ciutat com Barcelona, podem estar parlant de 
marges d’error inferiors als cinc metres. El grau de control més 
elevat es dóna a Ciutat Vella (Barcelona), on, segons dades de 
la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de 
la Informació, hi ha 173 repetidors en funcionament. A la vila 
de Gràcia, són 64; al barri de Sants, 21. La ciutat de Sabadell 
en té 58, a Vic n’hi ha 29, a Manresa són 21 i a Ripoll sumen 9. 
Municipis com Bétera i Manacor –amb una superfície semblant 
a la del districte de Ciutat Vella de Barcelona– compten amb 13 
i 15 repetidors, respectivament. La menor densitat d’antenes 
incrementa el marge d’error de la geolocalització.

Dos anys sense dret a la intimitat
Una excursió a Montserrat, un sopar amb amigues a la Barceloneta, 
una ruta en bicicleta pel delta de l’Ebre, l’assistència a una mes-
quita, un gimnàs o una assemblea veïnal a Benimaclet. Qualsevol 
desplaçament amb un telèfon mòbil a la butxaca queda enregistrat 
i arxivat. Per a les policies, és interessant saber què fem individu-
alment, però encara ho és més saber què fem col·lectivament. El 
creuament de dades de diferents usuàries de telefonia mòbil suposa 
una informació valuosa. Desenes de punts sobre un plànol poden 
indicar la celebració d’una assemblea, una concentració, una reu-
nió de l’executiva d’una formació política, etcètera. El moviment 
dels punts –en confluència o en dispersió– també afegeix informa-
ció extra sobre un acte, sobre si comença o finalitza, per exemple.

Les companyies de telefonia poden consultar les dades en temps 
real, però també reconstruir el nostre passat. La normativa europea 
ordena l’emmagatzematge dels arxius generats durant dos anys. Si 
no són reclamats per cap cos policial, podran ser destruïts. Si les 
dades són transvasades als arxius policials, en canvi, no es contem-
pla una forquilla temporal obligatòria per a la seva eliminació. Jazz-
tel o Pepephone, companyies sense xarxa de repetidors pròpia, no 
estan exemptes d’aquest espionatge perquè subarrenden els repeti-
dors a les grans operadores. Una part dels arxius amb la nostra geo-
localització també és emmagatzemada per les companyies propie-
tàries de les aplicacions que tenim instal·lades al telèfon mòbil.

>>> Ve de la pàgina anterior

Qualsevol desplaçament amb 
un telèfon mòbil a la butxaca 

queda arxivat. Per a les policies, 
és interessant saber què fem 

individualment i col·lectivament

A la fotografia, 
una antena repe-
tidora que dóna 
senyal als telèfons 
mòbils
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Partint del supòsit que la policia disposi legalment de les dades 
que possibiliten la geolocalització de la usuària d’un telèfon 
mòbil, aquest accés es pot aconseguir amb mecanismes ordi-

naris o extraordinaris. La porta més habitual d’entrada a la nostra 
privacitat és el jutge o jutgessa d’instrucció. N’hi ha 33 a Barcelona, 
21 a València i 12 a Palma. Mossos d’Esquadra, CNP o Guàrdia Civil 
poden demanar una ordre judicial per interceptar comunicacions o 
per rebre els arxius generats per un telèfon mòbil al llarg dels últims 
24 mesos. La petició ha d’estar motivada, ha de fer referència a la 
investigació d’uns fets il·lícits concrets.

A Catalunya, aquestes dades s’emmagatzemen als ordinadors de 
la Comissaria General d’Investigació Criminal (il·lícits ordinaris) o 
als de la Unitat Central d’Anàlisi Operativa de la Comissaria General 
d’Informació (il·lícits vinculats a l’activitat política). Ambdues bases 
informàtiques estan ubicades al Complex Central Egara de Saba-

Jesús Rodríguez
@albertmartnez

Com accedeix a les 
nostres dades la policia?
La Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos i l’Ertzaintza requereixen una certa tutela judicial per 
poder disposar de les dades de geolocalització. El Centre Nacional d’Intel·ligència disposa d’una via 
extraordinària per poder-hi accedir si al·lega raons de seguretat de l’Estat

dell. En cada cas, el jutjat competent haurà de determinar si uns 
indicis policials són suficients per continuar amb una investigació 
o si, per contra, s’acorda l’arxiu de la causa. Si es dóna aquest últim 
supòsit, les persones investigades mai no en seran informades, mai 
no sabran que els seus telèfons van ser punxats o que la policia va 
rebre dades sobre els seus moviments durant els darrers dos anys.

El Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) és l’única institució de 
l’Estat espanyol amb autorització per accedir a les dades per via 
extraordinària. Una llei de regulació de les activitats d’aquest servei 
d’espionatge, aprovada l’any 2002 pel govern de José María Aznar, 
permet que el director del CNI –Félix Sanz Roldán al govern actual 
del PP– tingui un únic interlocutor amb la clau d’accés a les metada-
des de totes les companyies telefòniques: el magistrat Pablo Maria 
Lucas Murillo de la Cueva. Perquè el CNI disposi d’aquesta informa-
ció, només cal que al·legui “raons per a la seguretat de l’Estat, per 
prevenir i evitar qualsevol risc o amenaça que afecti la independèn-
cia i la integritat d’Espanya, els interessos nacionals i l’estabilitat de 

Continua a la pàgina següent >>>

Els cossos policials han de demanar 
una ordre judicial per interceptar 

comunicacions o per rebre els arxius 
generats per un telèfon mòbil, sempre 
en el marc d’una investigació concreta

Una llei de regulació de les activitats 
del CNI permet que aquesta entitat 

tingui un únic interlocutor: un jutge 
amb accés a les metadades de totes 

les companyies telefòniques

/ PAU FABREGAT
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El ple del Consell General del Poder 
Judicial és el responsable de nome-
nar el jutge supervisor del CNI. La se-
lecció es fa, per un període de cinc 
anys, entre aquells magistrats de la 
sala segona (penal) i la sala tercera 
(contenciós administratiu) del Tribu-
nal Suprem que acumulin un mínim 
de tres anys de servei en aquesta ca-
tegoria. Murillo de la Cueva va ser es-
collit a dit l’any 2009 i renovat el 2014. 

El seu currículum és polèmic. Com a 
magistrat de la Junta Electoral Cen-
tral, va considerar que la retransmis-
sió a TV3 de la Via Lliure de l’Onze de 
Setembre era un acte partidista i va 
obligar la televisió catalana a emetre 
mítings del PP, Ciutadans, Catalunya 
Sí Que Es Pot i el PSC per compensar. 
Totes les peticions del CNI per violar 
domicilis o interceptar comunica-
cions passen per la seva mà.

l’Estat de dret i les seves institucions”, tal com es concreta a la Llei 
reguladora 11/2002.

El magistrat, a més, té l’obligació de preservar el secret de les 
actuacions. El director de Gestió Jurídica de Movistar, Vodafone, 
Orange o Yoigo entregarà les dades al CNI. Sanz Roldán és qui 
decidirà sobre “la immediata destrucció del material relatiu a totes 
aquelles informacions que, obtingudes mitjançant l’autorització 
prevista per la llei, no tinguin relació amb l’objecte o les finalitats 
de la mateixa”. Aquesta destrucció no serà supervisada per cap 
jutge. El CNI pot actuar en col·laboració o a instàncies de la Guàr-
dia Civil o el Cos Nacional de Policia espanyola i també dels Mossos 
d’Esquadra o l’Ertzaintza, ja que ostenten la categoria de forces i 
cossos de seguretat de l’Estat.

Geolocalització dels piquets del 29-M
Els escenaris d’una alarma social, fonamentada o no, són idonis 
per estovar la voluntat de la judicatura i aconseguir ordres d’inter-
cepció de telèfons i abocat de dades de geolocalització. És el cas 
de la vaga general del 29 de març de 2012. Felip Puig, l’aleshores 
conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, va comparèixer 
davant dels mitjans i va manifestar que els aldarulls viscuts al centre 
de Barcelona eren els més greus en dècades: es va remuntar als anys 
de la transició o al període previ a la Guerra Civil.

Un cop preescalfat el termòmetre mediàtic, Puig es va reunir 
amb la fiscalia de Barcelona i la jutgessa degana de la ciutat. Van 
acordar apujar el llistó punitiu. Poc després, va entrar en funcio-
nament el web de delació ciutadana i es van detenir sindicalistes i 
activistes arreu de Catalunya. La Unitat Central d’Anàlisi Operativa 
de la Comissaria General d’Informació va redactar diverses petici-
ons d’accés a informació confidencial sobre la geolocalització dels 
piquets durant la vaga del 29-M. Els jutjats d’instrucció número 9 i 
16 es van doblegar als desitjos del conseller. Els Mossos d’Esquadra 
van aconseguir gran quantitat d’arxius que determinaven la ubica-
ció física dels terminals que duien a la butxaca les vaguistes des que 
es van llevar fins que se’n van anar a dormir. Finalment, nombroses 
causes van quedar arxivades.

>>> Ve de la pàgina anterior

El cens de 
2021 es farà 
amb dades 
dels mòbils
D’aquí a cinc anys, els tècnics de l’Insti-
tut Nacional d’Estadística (INE) preveu-
en abandonar el vell sistema d’enques-
tes amb formularis de paper i recollir les 
nostres dades d’ubicació mitjançant el 
rastre dels telèfons mòbils. El sotsdirec-
tor d’estadístiques sociodemogràfiques 
de l’INE, Antonio Argüeso, assegura 
que “la informació de la persona que-
da completament oculta, és anònima”. 
Segons Argüeso, només reclamaran 
a les companyies telefòniques les da-
des globals d’una secció censal o d’un 
barri. Quantes persones portadores 
de telèfon mòbil es mouen durant una 
franja horària de Barcelona a Terrassa o 
quantes gironines passen les vacances 
a València són exemples d’algunes de 
les informacions que l’INE té a l’abast. 
Segons l’INE, “es tracta d’una petició 
d’informació pública, davant la qual les 
companyies estan obligades a respon-
dre sense contraprestació econòmica”.

Murillo de la Cueva, 
el jutge del CNI

Després de la vaga general del març 
de 2012, el Departament d’Interior va 

redactar diverses peticions d’accés 
a informació confidencial sobre la 

geolocalització dels piquets

Els jutjats d’instrucció número 9 i 16 
van entregar gran quantitat d’arxius 
que determinaven la ubicació física 

dels terminals que les vaguistes 
duien a la butxaca

/ REAL ACADEMIA DE 
CIENCIAS MORALES 
Y POLÍTICAS

Les antenes de 
telefonia mòbil 

incorporen un disc 
dur on s’emmagat-

zemen les dades de 
les connexions dels 

aparells
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Un article publicat a El Periódico de Catalunya el 24 de 
gener de 2011 va fer saltar les alarmes. Fonts policials 
citades pel periodista Antonio Baquero asseguraven 

que 178 de les 418 persones desallotjades a la fugaç Casa de la 
Vaga –ubicada durant unes hores a l’antic Palau del Cinema de 
la Via Laietana– havien estat identificades en “accions similars”. 
Detallava que “13 eren anarquistes, 39 independentistes i 126 
antisistema”. Com a conseqüència d’aquelles informacions, els 
sindicats CNT, CGT i IAC van denunciar l’existència d’arxius il-
legals. La CUP ho va alertar en seu parlamentària davant del 
conseller Felip Puig, que no ho va confirmar ni desmentir. Com 
poden saber el posicionament polític de les manifestants els 
Mossos d’Esquadra? Existeixen arxius policials en què es classi-
fiquen les persones per la seva adscripció ideològica?

Documents de la Unitat Central d’Anàlisi Operativa (UCAO) 
als quals hem tingut accés confirmen que els Mossos d’Esqua-
dra –de manera sistemàtica– aboquen tot tipus de dades al 
Nucli d’Informació Policial (NIP), no solament les identitats 
de les detingudes. Això últim està autoritzat per la llei. Però, 
al NIP, es barregen identificacions pel sol fet d’assistir a una 
manifestació, la pernoctació en un hotel, denúncies, detenci-
ons, actes administratives i ordres judicials de crida i cerca. 
Recentment, en una sessió informativa destinada a agents de 
la policia local de Mataró, els formadors dels Mossos d’Esqua-
dra van distribuir un document on s’explicitava “quines dades 
s’introdueixen” al NIP. Entrada d’atestats, fitxes d’hotels, 
ordres judicials, actes administratives i un apartat genèric sota 
l’epígraf d’actuacions policials.

Aquesta definició tan imprecisa obre un ventall ampli de 
possibilitats. No hi ha límits al tipus de dades que s’introduei-
xen? Qualsevol persona detinguda té dret a esborrar els seus 
antecedents policials en cas d’aconseguir una sentència abso-

Arxius policials ‘il·legals’
Els Mossos d’Esquadra introdueixen tot tipus d’informació sobre manifestants i activistes 
socials a les seves bases de dades, no solament les filiacions de les persones detingudes 
que estan autoritzades per la llei

lutòria, però no es pot revertir l’abocat de dades personals 
al NIP quan l’afectada no en té constància. Quan les dades 
personals d’una persona s’incorporen a aquest arxiu, auto-
màticament, saltarà la llum vermella quan la identifiquin, 
encara que sigui en un control de trànsit, malgrat que la per-
sona no tingui antecedents policials ni judicials. Les policies 
locals també compten amb l’autorització del govern català per 
introduir dades al NIP i per consultar-lo.

Agenda de contactes i cercles de relació
La UCAO elabora informes d’avaluació de la suposada perillosi-
tat d’una manifestant. Per fer-ho, empra les dades abocades al 
NIP. Vegem un exemple real a partir de documentació judicial. 
A un dels detinguts per la seva presumpta participació en un 
piquet de la vaga general del 29-M de 2012, a qui acusen de 
provocar desperfectes a un gran centre comercial, li van confis-
car el telèfon mòbil. La Unitat Central d’Informàtica Forense va 
clonar la seva agenda de contactes i la va traspassar a la UCAO. 
Van creuar els 116 contactes del jove amb les dades del NIP i els 
investigadors van concloure que 34 dels contactes eren “usua-
ris coneguts”, tot i que la majoria mai no havien estat detinguts. 
Setze d’aquests telèfons, segons l’informe, “estan associats a 
persones amb informació policial que les vincula a detencions, 
imputacions o identificacions per actes violents vinculats i/o 
relacionats amb problemes d’ordre públic”. A partir d’aques-
tes dades, la UCAO va elaborar representacions gràfiques on es 
mostraven les “coincidències més rellevants”, és a dir, perso-
nes que al llarg d’un període han estat “identificades”, “denun-
ciades” o simplement eren “participants de la vaga general”.

L’informe conclou que “l’existència d’una sèrie d’actes en 
els quals es repeteixen diverses persones, afegida a la rela-
ció que implica el fet de constar en aquesta agenda, podria 
indicar que formen part d’un mateix grup”. Aquesta afirmació 
tenia com a objectiu agreujar la qualificació penal dels fets 
imputats al jove, entenent que es tractava d’un grup organit-
zat, però la jutgessa ho va desestimar.

Jesús Rodríguez 
@albertmartnez

Documents interns 
confirmen que els 
Mossos d’Esquadra 
aboquen tot tipus 
de dades al Nucli 
d’Informació Policial, no 
solament les identitats 
de les detingudes 

Això últim està 
autoritzat per la 
llei, però, al NIP, 
s’hi barregen 
identificacions 
per assistir a una 
manifestació, la 
pernoctació en un 
hotel, denúncies... 

/ PAU FABREGAT



8  AL PEU DEL CANÓ Directa 408 17 de maig de 2016

Can Masdeu és una 
font de projectes in-
novadors dins el món 
de l’agroecologia 
/ RAMON SERRA

Okupar per construir 
en comunitat
Són molts els projectes autogestionats que, arreu dels Països Catalans i durant molts anys, han germinat en espais 
okupats que s’han guanyat a l’especulació o s’han recuperat de l’abandó. En aquests espais, s’hi han desenvolu-
pat i experimentat noves pràctiques de gestió i intervenció comunitària, gestionades pel teixit associatiu i veïnal. 
Visitem quatre d’aquests espais amb realitats ben diferents per conèixer la seva història, el seu present i els seus 
reptes de futur, quina relació tenen amb les administracions públiques i quin model practiquen i defensen.

CAN MASDEU Collserola

“Som una 
barricada 

contra el 
creixement 

de la ciutat”
Una sentència judicial amenaça el 

futur d’una antiga masia on, des de 
fa quinze anys, s’aposta pel cultiu 

d’aliments, l’educació i altres activitats

Sobta, passar –en poc més de deu minuts– de la bulliciosa 
plaça Karl Marx i la ronda de Dalt (al barri barceloní de 
Canyelles) al camí de Sant Llàtzer primer i, tot seguit, al cor 

de la vall de Can Masdeu. És una autèntica porta a Collserola i a la 
natura. Uns metres més endavant, trobem un camí que condueix 
a Can Masdeu, una antiga masia que es va convertir en leproseria 
a principis del segle XX i fins als anys 60. Des de 2001, una mar-
quesina anuncia un nou projecte comunitari. Vall de Can Masdeu: 
Espai Social Autogestionat.

“Quan vam okupar la masia, el desembre de 2001, els objectius 
eren dos: muntar un projecte de vida i un centre social partint dels 
principis de l’ecologia social i acollir una trobada internacional 
d’activistes contra el canvi climàtic”, rememora Guillem Tendero, 
que forma part del projecte des dels inicis. “Els col·lectius de Nou 
Barris ja havien detectat l’espai feia anys, però ningú s’havia atrevit 
a ocupar-lo, perquè era molt gran, duia 50 anys abandonat i era 
bastant fantasmagòric”, recorda.

El maig de 2002, cinc mesos després de l’okupació, les noves 
habitants de la vall van resistir un intent de desallotjament que va 
ser molt mediàtic i va posar el focus en els interessos especulatius 
a Collserola. Les 35 hectàrees de la vall són propietat de la Funda-

Víctor Yustres
@victoryus3

ció Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el patrimoni 
és gestionat per la MIA (Molt Il·lustre Administració), una institu-
ció creada a principis del segle XV i que actualment està integrada 
per dos representants de l’Ajuntament de Barcelona, dos de la 
Generalitat de Catalunya i dos del bisbat, que han de prendre les 
decisions per consens. “En el moment del desallotjament, es va 
destapar que hi havia un acord de compravenda dels terrenys amb 
la immobiliària Sanahuja, que volia requalificar el sòl i construir-hi 
un complex residencial de luxe pels jubilats del Col·legi de Metges 
de Barcelona”, explica Tendero. “El problema que tenien és que 
Can Masdeu estava catalogat com a Patrimoni Històric, per tant, 
estaven esperant que caigués pel seu propi pes. Quan vam entrar i 
el vam començar a rehabilitar, els vam aixafar la guitarra”, afegeix.

La fundació va guanyar als tribunals i la via judicial està 
exhaurida. Actualment, hi ha una sentència favorable al desallot-
jament que encara no s’ha volgut fer efectiva. Tendero, com tota 
la comunitat de Can Masdeu, emet un missatge de resistència: 
“Som una barricada contra el creixement de la ciutat. Hem de 
conservar aquest espai”.

Autogestió i agroecologia
Can Masdeu no solament és una barricada, sinó també una font de 
projectes innovadors dins el món de l’agroecologia. Actualment, 
hi ha cinc projectes que vertebren l’activitat del centre: els horts 
comunitaris, el Punt d’Informació de Collserola –PIC, un centre 



V. Y.
@victoryus3

Amb només dos quilòmetres quadrats d’extensió, Premià de 
Mar és el quart municipi amb més densitat de població de 
Catalunya, només superat per Barcelona, Santa Coloma de 

Gramenet i l’Hospitalet de Llobregat. En ple centre de la localitat, 
trobem Can Sanpere, una fàbrica tèxtil en desús de 9.500 metres 
quadrats. Fa més d’una dècada que tot el teixit veïnal reivindica 
que, en aquella àrea, s’hi construeixi una zona de parcs i equipa-
ments públics que permeti oxigenar el municipi.

En aquesta lluita, s’enfronten a un enemic fort: la immobiliària 
Núñez i Navarro, que manté la propietat de la fàbrica i vol ender-
rocar-la des de fa anys per construir-ne una altra o per forçar una 
requalificació del sòl. Per la via judicial, Núñez i Navarro va acabar 
aconseguint la llicència per construir una nova nau. Quan la cons-
tructora va comunicar a les entitats que havien de buidar l’espai (hi 
havia un acord verbal per fer-lo servir de magatzem de material), es 
va reactivar la Plataforma Can Sanpere 100% Públic, que va decidir 
ocupar l’espai el 3 d’abril de 2013.

Tres anys després, el projecte ha resistit, s’ha expandit i ha 
madurat. Fent una visita a l’espai, es poden apreciar els múltiples 
usos que l’omplen de vida: un centre social autogestionat –on es fan 
xerrades, concerts i cafetes–, una biblioteca que s’utilitza regular-
ment per fer reforç escolar, un camp de futbol, un espai d’art i de 
circ, una sala de ball, un estudi de ràdio, un rocòdrom o un parc de 
skate en construcció. Fins i tot hi ha una nau ruïnosa i en procés 
de rehabilitació que també té un ús esporàdic: la demanen equips 
audiovisuals o grups de música per enregistrar els seus vídeos. 
Durant el recorregut, és inevitable topar en algun moment amb la 
Blea (diminutiu d’assemblea), una gata de color marró clar que s’ha 
convertit en la mascota de la comunitat de Can Sanpere.

“Núñez i Navarro és el principal monstre que ens hem de treure 
del damunt. L’objectiu principal pel qual treballem és l’expropia-
ció”, afirma Andreu Mumbú, membre de l’assemblea. Tots els par-
tits del consistori s’han manifestat a favor d’expropiar l’espai per 
convertir-lo en zones verdes i equipaments. Fins i tot es va celebrar 
una consulta el desembre de 2014, en què, malgrat la poca partici-
pació –inferior al 10%, però similar a altres processos d’arreu del 
territori–, el sí a l’expropiació va ser aclaparador. “Aquest procés va 
generar cert desgast intern, pel nivell de mobilització i perquè no 
hi va haver una campanya d’informació gaire treballada per part 
de l’Ajuntament”, lamenta Mumbrú. “El mandat popular és clar i 
cal executar-lo, però el consistori es posa de perfil i no veiem que 
faci gaires passos. A vegades, la participació ciutadana a través de 
vies institucionals s’usa com una manera de diluir o reconduir el 
conflicte. Ara, en aquesta via, estem encallats”, afegeix.

La plataforma també denuncia que, mentre es preparava la con-
sulta, l’Ajuntament negociava una permuta amb empreses privades 
del poble: van plantejar alliberar Can Sanpere a canvi de fer un bloc 
de pisos, un Mercadona i altres edificacions en un altre terreny 
públic. Això també va generar un fort malestar.

Un pas més endavant que les institucions
Malgrat el desgast de la dinàmica institucional, l’assemblea de Can 
Sanpere va decidir que continuaria mantenint contactes puntu-
als amb les administracions per exercir pressió, controlar que 
s’avanci en la via de l’expropiació i aconseguir informació. Alhora, 
però, miren de definir el model de gestió comunitari i l’ús de l’es-
pai que volen. Mumbrú considera que és una feina imprescindi-
ble: “Estem en ple debat per elaborar dos documents de manera 
participada amb tot el teixit associatiu i veïnal: un reglament de 
règim intern i un pla d’usos de l’espai, que es debatran a la propera 
assemblea extraordinària”.

“Quan es tingui el debat del model de gestió després de l’expro-
piació, no succeirà el mateix si diem que volem un centre social i 
prou o si presentem un model travat, debatut, presentat i conegut 
per tothom”, explica. “També estem tenint el debat de com incor-
porem l’economia social i solidària al projecte i fins on acceptem la 
relació monetària en aquest espai. És important anar sempre un 
pas més endavant que les institucions”, afegeix.
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Preparatius de la 
celebració del tercer 

aniversari de l’espai
 / CAN SANPERE

CAN SANPERE Premià de Mar

“Núñez i Navarro és el 
principal monstre que ens 

hem de treure del damunt”
Des de 2013, l’edifici d’una antiga fàbrica tèxtil acull un centre social 

autogestionat. Una consulta ciutadana va avalar la continuïtat d’un projecte 
que encara està amenaçat

social que obre la meitat de diumenges de l’any i programa acti-
vitats i dinars–, un projecte d’educació agroecològica per mostrar  
el funcionament de la vall a diferents grups, un bosc comestible i 
la comunitat de vida –que agrupa les 25 persones adultes i les cinc 
criatures que viuen a Can Masdeu i dinamitzen les activitats.

Catorze anys després, el projecte vol créixer i posar el focus 
sobre l’Hospital de Sant Llàtzer, un edifici buit de 7.500 metres 
quadrats que actualment compta amb vigilància. La comunitat de 
Can Madeu va presentar la campanya Més Vall de Can Masdeu 
el 14 de maig, en el marc del catorzè aniversari de la resistència 
al desallotjament. “Fa pocs mesos, hem sabut que la Fundació 
Hospital de Sant Pau vol desenvolupar un equipament sociosani-
tari per a persones amb patologies duals en aquest espai. Arran 
d’aquesta notícia, ens hem tornat a plantejar quin és el nostre 
projecte per aquest espai i hem fet una proposta oberta al debat 
perquè, a Sant Llàtzer, s’hi faci un punt d’informació de Collserola 
i un centre de recerca aplicada en agroecologia, sobirania alimen-
tària i permacultura”, explica Tendero.

Tots els projectes de Can Masdeu tenen un punt en comú: es 
desenvolupen al marge de les administracions públiques; i volen 
continuar de la mateixa manera. Tendero ho resumeix així: “Tenim 
la nostra dinàmica i no volem res de l’Ajuntament ni de les adminis-
tracions públiques, només que retirin la denúncia i ens deixin tran-
quils. Que ens deixin mantenir i desenvolupar aquesta experiència 
de gestió comunitària rurbana”.

 “A vegades, la participació a través 
de vies institucionals s’usa per diluir 

o reconduir el conflicte. Ara estem 
encallats”, diu Andreu Mumbrú, de 

l’assemblea de Can Sanpere

La gent que participa a l’espai 
manté contactes puntuals amb 
les administracions per exercir 

pressió, per controlar que s’avanci 
en l’expropiació i per aconseguir 

informació
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ATENEU POPULAR DE 9 BARRIS Nou Barris, Barcelona

“El nostre model fa 40 anys que funciona i això 
ens dóna força davant de qualsevol govern”
L’any 1975, el moviment veïnal del barri es va avançar al desplegament de l’Ajuntament democràtic. L’ateneu que en va 
resultar és un model d’encaix de cultura, art i treball social sota gestió comunitària

Víctor Yustres
@victoryus3

“Si desaparegués l’Ateneu Popular de 9 Barris, aquesta 
zona seria un desert cultural i social”, afirma Toni 
Llotge. Es presenta com a activista sociocultural, 

però, a més, ha estat coordinador i membre des de l’inici d’un 
dels projectes de gestió comunitària més consolidats de Barce-
lona: l’Ateneu Popular de 9 Barris.

L’origen d’aquest projecte es remunta a l’any 1975. El movi-
ment veïnal del barri va decidir okupar i desmuntar una planta 
asfàltica, construïda entre Roquetes i la Trinitat Nova, per con-
vertir-la en un espai per a la cultura i el jovent. El 1977, l’Ateneu 
Popular es va presentar públicament amb la “festa de les 30 
hores”, a la qual van acudir més de 50.000 persones. “Era un 
moment d’efervescència social: tot era possible”, recorda Llotge, 
que a més reivindica el naixement d’un projecte totalment nou: 
“No teníem experiències similars en què emmirallar-nos al nostre 
voltant. El nostre referent van ser els ateneus republicans del 36”.

Durant el seus quaranta anys de vida, l’Ateneu s’ha conver-
tit en un pol de creativitat artística, activitat cultural i cohesió 
social. Una tarda qualsevol, hi trobes famílies prenent un cafè, 
infants jugant a pilota, tallers de teatre o música i joves que 
pugen i baixen amb entusiasme la rampa que condueix a la 
carpa de circ, l’activitat estrella de l’espai i tota una referència 
a escala europea. “A través del circ, s’ha fet molta feina cultu-
ral i també social: es va ensenyar a anar amb xanques als nens 
i les nenes que voltaven pel carrer. Aleshores, ells anaven al 
seu barri, ensenyaven com ho feien, es relacionaven amb altres 
infants... Això ha fet que es reduís la conflictivitat social, per-
què la cultura és un element de relació i cohesió fonamental”, 
explica Joan López, Juanillo, coordinador dels tallers de circ i, 
fins fa uns anys, president històric de l’ateneu.

Un model que funciona
A base d’assemblees, debats i 40 anys d’experiència, l’Ateneu 
ha pogut definir a la pràctica un model de gestió comunitària 
que funciona. “Els primers deu anys, tot es decidia a través de 
l’assemblea. A poc a poc, es va veure la necessitat d’enfortir l’as-
sociació Bidó de 9 Barris que gestionava l’espai i, per això, vam 
organitzar les jornades Omplim el Bidó, moment en què es van 
consolidar els valors de l’Ateneu que mantenim ara”, explica 
Aurora Álvarez, coneguda per tothom com a Yoyi, activista del 
centre des de l’inici i coordinadora de serveis. “Tenim molt clar 
quin és el nostre projecte i per quin model apostem: un equipa-
ment públic gestionat de manera comunitària per l’associació 
Bidó de 9 Barris i amb un topall màxim del 50% de la inversió 
provinent de subvencions públiques, per mantenir la indepen-
dència del projecte”, afegeix.

L’Ateneu sempre ha marcat distància amb els partits polítics 
i els sindicats, que no poden utilitzar l’espai per fer actes. His-
tòricament, la relació amb les institucions públiques ha estat 
tensa, especialment amb l’Ajuntament de Barcelona. “Ens vam 

desenvolupar més ràpid que el mateix consistori. Quan vam 
ocupar l’espai, s’estava reconstruint l’Ajuntament democrà-
tic i pràcticament no hi havia govern. Deu anys després, ens 
trobem una institució forta i organitzada que reclama l’espai, 
però nosaltres podem plantar cara perquè ja sabem què volem 
i sabem que funciona”, comenta Llotge.

Després d’intentar desallotjar l’espai per convertir-lo en un 
centre cívic, el govern del PSC de Barcelona va acabar signant 
–per primera vegada a la ciutat– un conveni de cessió de la ges-
tió a l’associació Bidó de 9 Barris, que dura fins avui. És una 
excepció al model hegemònic de centre cívic, gestionat per l’ad-
ministració o per empreses privades, que fins ara ha promogut 
l’Ajuntament. “El nostre model funciona i té suport popular i 
això ens dóna força davant de qualsevol govern. Els polítics no 
tenen cap mena de voluntat de donar suport a les coses que no 
controlen. Això està molt clar i continua sent així, encara que 
sigui amb els nous”, afirma Yoyi.

Tot i marcar distàncies, l’Ateneu no renuncia a relacio-
nar-se amb el govern municipal. “Volem que l’Ajuntament 
inverteixi en el nostre projecte i ens doni diners per cultura, 
perquè també són els nostres diners”, afegeix Yoyi. Llotge ho 
completa: “No ho veiem com un pacte amb l’administració, 
sinó com una reapropiació dels diners públics. Nosaltres fem 
una funció pública”.

La formació i la pràc-
tica  de les arts cir-

censes s’ha convertit 
en una de les senyes 

d’identitat del projecte 
/ RAMON SERRA

“Els primers deu anys, tot es decidia 
a través de l’assemblea. A poc a poc, 
es va veure la necessitat d’enfortir 
l’associació que gestionava l’espai”, 
explica l’activista ‘Yoyi’

L’entitat ha mantingut una relació 
tensa amb les institucions públiques, 
especialment amb l’Ajuntament, 
però no renuncia a relacionar-se 
amb el govern municipal



L’antiga vida a l’aire lliure i els carrers 
és un altre valor important a l’hora de 
construir de nou un barri de totes i per 
a totes, establint i recuperant els vincles 
socials davant la individualització
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El CSOA L’Horta es troba a la part est del barri de Benima-
clet, al final del carrer Diógenes López Mecho, al costat de 
la plaça rebatejada amb el nom de les Tretze Roses. A l’en-

trada, hi ha una tanca i un mural que anuncia l’espai amb una 
frase molt significativa: Van voler soterrar-nos, però no sabien 
que érem llavors. Aquest lema reivindica l’essència de recupe-
ració popular d’espais que defineix el projecte. L’any 2012, un 
grup de persones varen decidir reapropiar-se d’una parcel·la 
pagesa engolida per l’expansió urbana i posteriorment abando-
nada per crear un espai d’autonomia i resistència. “Vaig ser una 
de les persones que okupàrem cap a l’abril de 2012. El grup era 
inicialment divers, algunes veníem de pràctiques llibertàries i 
d’altres veníem del 15-M”, valora una d’elles.

En entrar al centre, es poden observar els horts comunita-
ris i ecològics, dividits en parcel·les i orientats a l’autoconsum. 
La tasca de recuperació de l’horta valenciana comença al barri 
que un dia va ser poble. “Unes 300 persones participen als 

CSOA L’HORTA València

‘Van voler soterrar-nos, però 
no sabien que érem llavors’
L’any 2012, un grup de persones provinents de diversos col·lectius va 
impulsar un centre social okupat en una parcel·la pagesa engolida per 
l’expansió urbana de València. Ara, en aquest espai, centenars de persones 
treballen l’agricultura urbana i la cultura comunitària

horts, organitzant-se de manera assembleària. És de les assem-
blees més multitudinàries on he estat”, comenta Joan Vinyals, 
una de les persones que treballa la terra de L’Horta. “És una 
experiència important en defensa de la sobirania alimentària i, 
com totes, es pot millorar. És un procés d’aprenentatge, poten-
ciador de l’autosuficiència i el treball col·lectiu i en contra del 
monocultiu”, argumenta Vinyals.

Caminant entre els horts, s’arriba a un espai comú, de tro-
bada. Més avant, hi ha un parc de jocs per a la gent menuda. 
L’antiga vida a l’aire lliure i els carrers és un altre valor impor-
tant a l’hora de construir de nou un barri de totes i per a totes, 
establint i recuperant els vincles comunitaris davant la indivi-
dualització i l’exclusió social capitalistes.

“Els objectius eren múltiples i, en part, s’han complit. Lluitar 
per un model de barri allunyat del capitalisme i la violència urba-
nística que recuperara la tradició agrícola de l’horta i fomentara 
una xarxa de cultura i de solidaritat comunitària i popular”, 
explica, des de la seua perspectiva, un membre de L’Horta.

Activitats de proximitat
Des de fa més de quatre anys, el centre social acull multitud 
d’activitats i propostes alternatives. L’antiga casa que presi-
deix la parcel·la pagesa que ara és el CSOA és el seu centre de 
desenvolupament: només entrar, podem trobar una sala ampla 
i amb cadires per dur a terme assemblees, debats, concerts i 
projeccions. A l’esquerra, hi ha la cuina, on es preparen les tra-
dicionals kafetes. Cap a la dreta, el bany i unes petites escales 
ens porten a la planta superior. “S’ha aconseguit generar un 
ampli ventall d’activitats, cadascuna d’elles amb la seua assem-
blea autònoma. Com a exemples, tenim l’experiència dels horts 
i l’escoleta lliure. L’espai també ha aconseguit ser un referent 
per debats, activitats i tallers”, detalla l’activista del CSOA.

Dalt, hi ha l’aula de serigrafia, una botiga gratuïta on es poden 
trobar peces de roba i calcer i, a l’habitació del fons, la biblio-
teca social, on es poden consultar llibres de temàtica política i 
social. Alguns dels exemplars estan relacionats amb projectes 
semblants a l’okupació d’aquest espai, però d’altres són novel-
les amb un rerefons polític o filosòfic. Per acabar, des del rebost, 
podem accedir a l’aula de música, on es desenvolupen tallers.

A finals de l’abril passat, aquest punt de referència de Beni-

maclet va complir quatre anys; quatre anys treballant des de 
la base per construir alternatives des de la proximitat. “Em 
sembla que, durant uns anys foscos, que es fes resistència con-
tra l’especulació urbanística i es mantingués un espai arrelat a 
l’horta i a l’agricultura va contribuir a fer que el barri resistís”, 
opina el membre del CSOA.

Malgrat això, fent una mirada a les problemàtiques del pre-
sent, comenta: “Sembla que, ara, al barri, també cobra visibilitat 
el problema de la gentrificació. Des dels moviments de base, hem 
de criticar-lo i fomentar alternatives”. Com es podia llegir a la 
imatge commemorativa del seu quart aniversari, el CSOA L’Horta 
aposta per continuar “alliberant, llaurant, arrelant i resistint”.

Ximo Colomina
@Indarrean

Els horts del centre són 
ecològics i estan orien-
tats a l’autoconsum 
/ GINA THORNTON

“Unes 300 persones participen als 
horts, organitzant-se de manera 

assembleària. És de les assemblees més 
multitudinàries on he estat”, comenta 

una de les persones implicades
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L'any passat va ser el trentè aniversari de la Free So-
fware Foundation (FFS), quin balanç en feu?
Hem fet molts progressos. Aquí tens un ordinador on 

tot el programari que l'usuari pot canviar és lliure: el sistema 
operatiu, les aplicacions i, fins i tot, el programa d'arrencada. 
Tanmateix, no hem avançat molt pel que fa als controladors 
del hardware. Un controlador és el programa que es comunica 
amb el perifèric. De vegades, el perifèric requereix la instal-
lació d'un programa anomenat firmware. Ens podem trobar 
dues casuístiques: és possible que el dispositiu es comercia-
litzi amb aquest programa ja instal·lat, però també que vingui 
buit i, aleshores, no funciona. Sé que dins del disc del meu 
ordinador hi ha un programa privatiu, que ve amb ell i és un 
perill perquè és reemplaçable des de fora. Si és reemplaça-
ble, també és possible instal·lar-hi un programa que ataqui la 
seguretat de l'ordinador. En aquest aspecte, el fet de ser un 
perill real per a la seguretat, la FFS no ha avançat tant. Sovint 
es diu que la solució és construir discos de manera que només 
puguin funcionar amb programes signats pel fabricant, però, 
si l'Agència de Seguretat Nacional (NSA) l'amenaça o l'FBI 
emet una ordre com la que ha donat a Apple i exigeix que 
l'empresa signi programes d'atac, què hi podem fer? Aquesta 

no és la solució. I que hi hagi tants models de discos, cadascun 
amb el seu propi programa dins, complica les coses.

Sols recordar que la defensa de llibertat és un valor que, 
de vegades, exigeix sacrificis. I afegeixes: "Afortunada-
ment, en el camp de la informàtica, són petits sacrificis".
Sí. Són petits sacrificis perquè només són costums. No cal sacrifi-
car la vida o potser només cal en casos poc freqüents. Per exem-
ple, si algun dia necessito un cor artificial o un marcapassos, 
tenint en compte que inclouen programari privatiu, refusaria 
tenir-ne un dins meu. Si conté un codi que no es pot canviar, 
podria tancar els ulls i acceptar-ho. Al cap i a la fi, no hi ha gaire 
diferència entre un programa que no es pugui canviar i un cir-
cuit. Però, malauradament, no és així. Sí que es poden canviar 
els programes a distància, per ràdio. També és possible matar 
algú instal·lant malware [programa maliciós] per ràdio, a dis-
tància, en aquestes pròtesis. He llegit que Dick Cheney, quan va 
necessitar la implantació d'un dispositiu d'aquestes característi-
ques, va exigir que es trenqués l'antena. I va ser molt savi.

Quan evoques persones que sí que han hagut de fer veri-
tables sacrificis per defensar la llibertat, en qui penses? 
Quins són els teus referents?
Nelson Mandela, evidentment. De fet, he proposat el mandela com 
a unitat de mesura del sacrifici. Un mandela equival a passar 10.000 
nits a la presó per una causa. Mandela podria haver-ne sortit quan 

Isabel Benítez
@jerborejuo

Richard Stallman, programador i activista

“Si l’Estat o les empreses saben 
massa sobre la gent, la democràcia 

no pot perdurar”

Richard Stallman (Manhattan, 1953) és 
el pare del programari lliure i l’ànima 
de la Free Software Foundation. Crea-
dor de GNU i de la llicència lliure GPL, 
lluita per la sobirania tecnològica des 
de fa més de tres dècades. És un dels 
grans hackers dels inicis de la progra-
mació, una figura de la talla històrica 
de Bill Gates o Steve Jobs, però no surt 
a cap pel·lícula ni se’l cita als llibres 
d’autoajuda emprenedora. En un con-
text dominat pel solucionisme tecnolò-
gic, Stallman reclama una informàtica 
al servei de les usuàries en lloc d’una 
informàtica que les utilitzi. Ens rep es-
morzant i recitant al seu te els versos 
de Lorca: “Verde que te quiero verde”.



volgués, si traïa la seva lleialtat a una causa: la igualtat al seu país. 
Però no ho va fer. Si algú passa una nit a la presó per una causa, 
això suposarà un 0,1 milimandela o 100 micromandeles. Sembla 
graciós, però és una cosa seriosa. Jo mai no he hagut d'estar una 
nit a la garjola per la meva causa, potser seria capaç d'un miliman-
dela, però no ho sé. També admiro el doctor Ambedkar, que no és 
tan conegut. Va lluitar per la llibertat dels intocables a l'Índia, en va 
ser el líder perquè ell també n'era. En contrast amb Gandhi, va ser 
secularista, racionalista, va rebutjar radicalment la religió hindú i 
qualsevol pensament religiós. Admiro el seu racionalisme. Va lluitar 
contra Gandhi per garantir els drets dels intocables i eliminar els 
sistemes de prejudicis sobre els anomenats dalits, que, encara avui, 
són forts a l'Índia. Tot i que el nom d'intocables no es fa servir i la 
llei prohibeix tractar-los com a tals, aquesta realitat continua perdu-
rant. No els permeten accedir al pou de l'aldea, entrar a l'escola o fer 
servir els mateixos plats que usen les castes superiors. És un sistema 
molt opressiu i Ambedkar va perdre la lluita contra Gandhi en les 
discussions sobre el sistema electoral. Admiro molt la lluita del doc-
tor i, de fet, a cada ciutat de l'Índia, hi ha una estàtua en honor seu.

A les teves conferències destaques el paper dels governs 
que, en fer servir programari privatiu, comprometen la sobi-
rania del país i els drets humans de la població. Com es rela-
cionen aquests conceptes?
L'Estat ha de preservar la seva sobirania informàtica i també 
ha de respectar els drets humans. Són dos vessants que s'han 

d'abordar separadament perquè un no implica necessàriament 
l'altre. En aquest sentit, comença a haver-hi un moviment per 
defensar els drets humans en les activitats digitals, però les pro-
postes no aprofundeixen en la idea de què és necessari per tenir 
drets humans. No estan anant prou lluny perquè no consideren 
problemàtic el fet d'estar digitalment sota el poder d'un tercer, 
que és el que passa quan fem servir programari privatiu o fem 
servir serveis com a programari i confiem els nostres arxius i 
dades als servidors d'una empresa. Per això, les reformes orien-
tades a limitar el que poden i no poden fer aquestes empreses 
amb les teves dades són insuficients, són lleis que acostumen a 
tenir tres errades o falles. [No pot desaprofitar l'ocasió per fer 
un joc de paraules en castellà: “Saps per què la justícia no pot 
funcionar bé? Perquè els jutges continuen fallando"].
 
I quines són aquestes tres errades?
La primera és que les empreses cerquen camins per complir formal-
ment amb la llei i, alhora, destruir el seu propòsit. Facebook, per 
exemple, es compromet a no vendre les dades identificatives de les 
usades [usuàries], com ara el nom o l'adreça, però sí que ven la resta 
a una altra empresa que té maneres d'identificar la persona. Aquesta 
corporació, que no té cap contracte amb la víctima, no té restricci-
ons sobre què pot fer amb les dades personals. Aleshores, les dues 
empreses, conjuntament, fan el que Facebook fingeix prometre que 
no fa. Un segon aspecte és que no es té en compte el risc d'usos no 
autoritzats, per exemple, per part de crackers [persones que violen 

Hi ha un moviment per defensar 
els drets humans en les activitats 
digitals, però no està anant 
prou lluny perquè no considera 
problemàtic el fet d’estar digitalment 
sota el poder d’un tercer

Facebook es compromet a no 
vendre dades identificatives com 
el nom o l’adreça, però sí que ven 
la resta d’informació a una altra 
empresa que pot identificar-te 
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la seguretat informàtica de l'empresa amb ànim de lucre o destruc-
tiu] o fins i tot per part dels mateixos treballadors de les companyies. 
Finalment, les lleis no limiten el que farà l'NSA amb la informació. 
Avui dia, fins i tot als països que es presenten com a lliures, la legis-
lació contempla excepcions que permeten que l'Estat accedeixi a 
aquestes bases de dades. Poden existir lleis de protecció de la priva-
citat, però es poden saltar si s'invoca la seguretat nacional. I és fàcil 
invocar-la. Diuen que són mesures extraordinàries per combatre 
el terrorisme, però, mundialment, se sol anomenar terroristes als 
dissidents. Fins i tot als EUA, s'està invocant aquesta excepció per 
investigar dissidents polítics, des de grups en defensa del medi ambi-
ent fins a grups a favor de qualsevol dret humà. El que hem de fer 
és evitar que els sistemes digitals emmagatzemin dades personals, 
però també rebutjar la participació en aquests sistemes. En el meu 
cas, tinc targeta de crèdit –per emergències, per contractar vols o 
per llogar un cotxe–, però no la faig servir per comprar normalment 
perquè no vull donar les meves dades. Tampoc no compro mai per 
Internet perquè no hi ha manera de fer-ho anònimament.

Dins la protecció de la nostra informàtica, també hi ha la 
qüestió del xifrat. Tanmateix, hi ha la percepció social que 
no és necessari si no tens res a amagar. Què en penses?
Tothom té coses a amagar! O no? Si no vols ser manipulada per les 
empreses, si estàs embarassada i vols amagar-ho als ordinadors i 
les bases de dades... Imagina't que un policia t'estigués perseguint 
arreu: no t'agradaria, oi? Tu, com a periodista, has d'amagar les teves 
fonts. Si l'Estat sap sempre qui parla amb qui, el periodisme estaria 
limitat a coses no molt importants. Si l'Estat sap massa sobre la gent, 
la democràcia no pot perdurar. Parlo extensament d'aquest tema en 
un article, “How Much Surveillance Can Democracy Withstand?”, 
on argumento que la democràcia no pot suportar tanta vigilància. 
No importa qui la dugui a terme, una empresa o l'Estat, perquè les 
dades acumulades per les empreses estan disponibles per l'Estat i 
perquè, un cop emmagatzemades, seran mal utilitzades.

La teva proposta és que, com que no podem controlar aquest 
emmagatzematge massiu, el millor és que no existeixi.
Exacte. S'han de dissenyar sistemes que no acumulin dades, que 
es puguin fer servir anònimament. Per exemple, Renfe ven bitllets 
per Internet, però exigeix els noms dels passatgers. El que fa Renfe 
és dolent i jo opto per comprar els passatges a l'estació per evitar 
haver de dir qui viatja.

És per això que dius que "els drets humans es cuiden els 
uns als altres" i et preocupa tant el pes de la sobirania in-
formàtica en la defensa dels drets humans?
Fem servir la informàtica per coses molt importants. Si perdem 
el control de la nostra informàtica, es dificulta la defensa de 

qualsevol dret humà. Però, per tenir-ne el control, no només cal 
que el programari sigui lliure, també cal evitar altres formes de 
submissió a tercers, com ara els serveis informàtics al núvol, que 
substitueixen els programes.

Tornant a la perspectiva dels trenta anys, darrerament, 
expliques que aleshores hi havia una mena d'estàndard 
ètic social, fins i tot dins la comunitat de programadores.
L'any 1983, quan vaig decidir desenvolupar el sistema GNU, 
gairebé tot el programari era privatiu. Era impossible fer servir 
una computadora sense programari privatiu, tret d'equips vells 
i obsolets. Però el malware –és a dir, programar funcionalitats 
malèvoles dins els programes privatius– era molt inusual encara 
que fos tècnicament possible. Hi havia un estàndard ètic i les 
usuàries s'haurien enutjat i haurien rebutjat aquests programes. 
Les usuàries tenien més poder, solien ser empreses que gasta-
ven molts diners i mai no haurien acceptat ser tractades així. 
Aquest consens ètic era conegut i compartit dins la comunitat de 
desenvolupadors. En aquells temps, trobar una porta del darrere 
a un programa privatiu hauria provocat un escàndol. Ara, pràc-
ticament no hi ha sorpresa. Les usuàries estan desmoralitzades, 
s'han acostumat a ser trepitjades en l'àmbit informàtic i no s'atre-
veixen a denunciar aquests abusos.

I com valores l'evolució de l'estàndard ètic dels governs?
Molt malament. El problema és la plutocràcia. Els estats no sola-
ment són maltractats informàticament, sinó que accepten que 
les empreses maltractin el poble i hi ajuden. L'Estat plutocràtic 
és un criat al servei de les corporacions i traeix el país. Un govern 
plutocràtic no és legítim, només la democràcia pot ser legítima. 
I no n'hi ha prou proclamant una democràcia formal. Una demo-
cràcia genuïna és una via que permet que la majoria pobra col-
labori i sigui més forta que la minoria rica per evitar que aquesta 
última domini el país.

Per aconseguir una democràcia realment democràti-
ca, trobes que és suficient promoure l'ús de tecnologies 
lliures o penses que també s'haurien de promoure altres 
fronts o organitzacions de la lluita social?
El focus de la meva activitat es concentra en un tipus d'injustícia. 
No pretenc devaluar la importància de lluitar contra altres formes 
d'injustícia, únicament reconèixer que no puc guanyar totes les 
batalles a la vegada. Quan jo vaig començar, no existia el camp 
tecnològic com a camp de lluita. Ningú no va percebre el perill 
que s'amagava dins el programari privatiu i em va tocar a mi ini-
ciar aquesta batalla. Tenia la sort d'haver viscut durant més de deu 
anys en una comunitat de programari lliure. Això em va permetre 
comparar i jutjar el futur que plantejava el programari privatiu i 
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El que hem de fer és evitar que 
els sistemes digitals 

emmagatzemin dades personals, 
però també rebutjar la 

participació en aquests sistemes

L’Estat plutocràtic és un criat al servei 
de les corporacions i traeix el país. En 

canvi, una democràcia genuïna és una 
via que permet que la majoria pobra 

col·labori i sigui més forta
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Als EUA de l’any 1983, encara no 
havien corromput completament 
la democràcia. El president Reagan 
estava treballant en aquesta línia, 
però aleshores no ho sabíem

Quan vaig llançar la lluita contra el 
programari privatiu era conscient 
d’altres causes com la del dret a 
l’avortament, però aquests fronts no 
estaven tan malament aleshores
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adonar-me de l'amenaça que representava. També tenia inclina-
ció a abordar els fenòmens sota la llum de l'ètica. Quan va col-
lapsar aquest grup, altres membres de la mateixa comunitat –vam 
ser més de cent persones– van acceptar el rumb que agafaven les 
coses. Molts trobaven a faltar la comunitat, però pocs van dir: "És 
horrible el que s'està imposant ara, és insuportable". Jo em vaig 
dir a mi mateix que l'horitzó que implicava el programari privatiu 
era molt lleig, que havia de fer alguna cosa perquè el futur no fos 
vergonyós. Perquè fer servir programari privatiu seria patir, seria 
estar sotmès. I desenvolupar programari privatiu seria vergonyós. 
Em vaig adonar que odiaria la meva vida si acceptava que el pro-
gramari privatiu era el futur. Per això vaig llançar aquesta lluita. 
És clar que era conscient d'altres causes per la justícia, com la del 
dret a l'avortament o contra la desigualtat, però aquests fronts no 
estaven tan malament en aquella època, comptaven amb gent i 
organitzacions. Als EUA de l'any 1983, encara no havien corrom-
put completament la democràcia. El president Reagan estava tre-
ballant en aquesta línia, però aleshores no ho sabíem. Potser ni 
tan sols havia començat la seva intervenció a Nicaragua. Encara 
no havia començat a vendre armament a terroristes que havien 
segrestat estatunidenques. Durant els anys vuitanta, teníem molts 
problemes, però encara no hi pensava tant. Més tard, a mesura 
que el panorama es va agreujar, vaig participar en altres lluites com 
una persona més. Per exemple, l'any 1988, el candidat Dukakis 
va ser atacat per Bush pel fet de ser membre de l'American Civil 
Rights Union. Bush el va atacar com si defensar la Constitució fos 
equivalent a ser comunista! Molts, fins i tot jo mateix, ens vam dir: 
“Si Dukakis n'era membre, com és que no en som?”. I m'hi vaig 
inscriure aquell mateix any, com molta altra gent. Va ser una petita 
aportació. Mai no he estat líder d'aquestes causes, però més tard 
vaig reconèixer que totes tenien relació entre si, que totes són part 
d'una mateixa lluita.

De quina lluita?
La lluita contra la plutocràcia.

No es tracta del capitalisme?
No. El capitalisme es basa en l'existència d'empreses privades. 
S'han de reglamentar perquè no facin mal, perquè no puguin 
maltractar la gent de manera organitzada. Però, avui dia, les 
empreses han pres el poder per sobre dels estats i aquests no 
compleixen amb el seu propòsit, ben al contrari, ajuden les 
empreses a maltractar-nos.
 
Es podria considerar que aquest fenomen forma part de la 
naturalesa del capitalisme...
Sí, però no hi estic d'acord. Perquè abans podíem reglamen-
tar bé les empreses. Durant les dècades dels 1960 i 1970, als 

EUA, vam adoptar moltes lleis per limitar el poder de les grans 
corporacions. Lleis contra la contaminació, de protecció d'es-
pècies en perill i moltes d'altres. Però, des de Reagan fins avui, 
hi ha hagut una desregulació progressiva que els ha atorgat 
més poder. Per descomptat, des de Bush, hi ha els tractats de 
la supremacia de les empreses, com l'Organització Mundial del 
Comerç, que s'han de destruir. Es tracta d'una organització per 
fer prevaldre els negocis per sobre de la democràcia: els trac-
tats de l'OMC s'han de derruir.
 
En l'àmbit de les llicències lliures, coneixes la iniciati-
va del copyfarleft i el Das Telekommunist Manifesto? Es 
tracta d'un intent d'extensió del copyleft. Proposen que 
les empreses que tenen persones assalariades o no res-
pecten els drets laborals no puguin fer servir obres amb 
llicències lliures.
No, no la conec, però, si és com dius, hi estic en contra. Sembla 
un intent d'empènyer quelcom molt pesant amb un espagueti 
[rialles], no es pot fer pressió amb un instrument tan flexible, 
així no poden canviar res del que fan aquestes grans empreses. 
Pensa en un editor de text o en un bolígraf. Què et sembla la 
idea de vendre bolígrafs sota la condició que no es facin servir 
en empreses que maltractin els seus empleats? És un mètode 
molt dèbil! Estic d'acord amb l'objectiu, però aquesta proposta 
no serveix, de fet, seria opressiu tenir la possibilitat d'imposar 
condicions sobre l'ús d'un bolígraf a algú que l'hagi comprat. La 
manera d'acabar amb el maltractament laboral és acabar amb 
els tractats que ho faciliten.

Com veus el relleu generacional a la Free Software Foun-
dation?
No veig que hi hagi ningú com jo [riu]. Hi ha molts activistes autò-
noms pel programari lliure arreu del món, sé que el moviment 
continuarà sense mi.

De cop i volta, Stallman pregunta si coneixem la seva cançó 
dedicada a les persones empresonades a Guantánamo i, 
tot seguit, la reprodueix al seu portàtil. “La vaig enregis-
trar durant un viatge a Cuba amb músics de l'illa, vaig fer 
la lletra pocs dies abans i vaig aprofitar el viatge”, explica. 
La lletra diu: "Ha decidido el imperio tenerme por siempre 
preso. Y la cuestión es hacerlo, con o sin falso proceso. 
Guantanamero, soy preso guantanamero". Com la cançó 
del programari lliure, o la cançó dedicada a la lectura dels 
milers de correus electrònics que li arriben cada dia, la mú-
sica s'incorpora a la militància. L'alegre melodia de “Guan-
tanamera” no canta a José Martí, però sosté la cruesa d'una 
lletra sobre injustícia, tortura i imperialisme.
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Les economies col·laboratives han viscut un creixement 
exponencial durant els darrers dos anys. El 2013, les inver-
sions en plataformes d’aquest tipus, a escala mundial, 

sumaven 1.820 milions de dòlars; el 2015, van arribar als 12.890. 
Les empreses que mouen més diners són Uber, Didi Chuching 
(Uber de la Xina), Blablacar i Airbnb. Aquesta última disposa de 
més de 500.000 cases arreu del món i la seva infraestructura és 
comparable a qualsevol gran cadena d’hotels.

La tecnologia eixampla el cercle de confiança
“La tecnologia s’ha ficat en els comportaments de tota la vida”, 
explica Albert Cañigueral de Ouishare.net, un think tank inter-
nacional que vol analitzar i connectar les diferents iniciatives 
d’economies col·laboratives. Cañigueral està convençut que 
estem davant un fenomen imparable que transformarà profun-
dament l’economia. “S’ha compartit sempre a escala petita dins 
un cercle de confiança: un viatge amb cotxe amb companys, una 
casa d’un conegut per passar un cap de setmana... Les noves 
tecnologies permeten ampliar aquest cercle i això està passant a 
una escala i una velocitat que no té precedents”, afirma.

Fa només uns anys, ningú no contemplava la possibilitat 
de llogar el seu pis quan hi havia una gran fira a Barcelona. 
De cop, la tecnologia permet posar al mercat tot una sèrie de 
serveis i productes que abans pertanyien a l’àmbit familiar o 
personal. La intermediació passa a ser virtual: aplicacions que 
posen en comú l’oferta i la demanda, normalment amb ànim 
de lucre. BlaBlaCar ofereix seients buits d’un cotxe a les perso-
nes interessades a fer un mateix trajecte. Vibbo i Wallapop es 
podrien considerar una variant digital del mercat dels Encants. 
Heygo és una versió moderna i més eficient de l’anunci que es 
posava al taulell de la universitat o a la parada de l’autobús. En 
el món financer, també han aparegut iniciatives que permeten 
un crowdfunding local.

Vibbo, Wallapop, Heygo i Sommobilitat
Les dades de les plataformes que operen des de Catalunya con-
firmen un creixement exponencial. Vibbo va generar un volum 
de vendes entre particulars de 930 milions d’euros el 2015 a 
l’Estat, un 56% més que l’any anterior. Beatriz Toribio, membre 
del servei d’estudis de la companyia, és optimista: “El 75 % de 
totes les vendes es fan amb el mòbil perquè és més fàcil, més 
ràpid i més eficient. A l’Estat espanyol, s’ha produït un canvi de 
mentalitat. Els productes de segona mà han perdut la connota-
ció negativa que tenien tradicionalment”, opina.

Wallapop es va crear fa només tres anys com la primera 
aplicació mòbil –o app– de compravenda geolocalitzada de 
l’Estat. “Per moltes usuàries, va ser el primer contacte amb el 
món de les app, precisament, perquè és molt fàcil d’utilitzar”, 
explica Jessica Amador, portaveu de l’empresa. Avui, la plata-

Economies col·laboratives: 
lucre o suport mutu?
Les noves tecnologies permeten compartir a gran escala i generen un canvi en la nostra manera de consumir. La 
gestió de les plataformes i el model de participació que permeten genera dubtes

Les dades de les plataformes que 
operen des de Catalunya confirmen 

un creixement exponencial. Vibbo 
va generar un volum de vendes de 

930 milions d’euros el 2015 a l’Estat

Segons Albert Cañigueral, del 
‘think tank’ internacional Ouishare.

net, estem davant un fenomen 
imparable que transformarà 

profundament l’economia

Wallapop i Blablacar 
van assolir beneficis 
de centenars de 
milions d’euros l’any 
passat
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forma genera vint mil transaccions al dia pel territori estatal i 
ha començat a ser operativa als Estats Units.

Heygo és una plataforma de serveis on pots trobar anuncis d’allò 
més inversemblants: una senyora que s’ofereix per cuinar un sopar 
ecològic a casa teva, una filòloga que escriu la teva biografia o un 
veterinari que cuida dels teus eriçons quan te’n vas de vacances. El 
seu fundador, Nicolás Espinosa, creu que cada persona té qualitats 
que pot desenvolupar per guanyar-se la vida gràcies a aquesta plata-
forma: “Quan dónes el poder a la gent, la creativitat es multiplica”, 
comenta. En tres mesos d’existència, la plataforma ha creat una 
comunitat de 80.000 usuàries, majoritàriament joves i urbanes.

Sommobilitat és una cooperativa que uneix dos serveis: el llo-
guer de cotxes elèctrics i la gestió per compartir cotxes particulars. 
Un cotxe comporta unes despeses fixes elevades que, si s’organitza 
un ús col·lectiu del vehicle, es poden reduir força. Sommobilitat 
vol ser operativa amb un primer cotxe elèctric a Mataró a partir 
del setembre. L’estructura de l’organització farà de paraigua per-
què un grup de prop de deu persones de qualsevol ciutat o poble 
pugui fer una compra col·lectiva d’un cotxe elèctric o començar a 
compartir el seu vehicle emprant el software i el marc legal de la 
cooperativa per operar.

‘Col·laboratiu’, però dins la lògica de mercat
L’expressió economia col·laborativa crea certa confusió. Qui sent 
la paraula col·laboració pensa en solidaritat, en intercanvi entre 
iguals, potser en gratuïtat... Darrere d’aquestes plataformes, però, 
hi ha un model de negoci. En diversos casos, una de les fonts de 
finançament són les comissions: Uber cobra un 20 % de les transac-
cions i va obtenir un benefici de 663,2 milions de dòlars l’any 2015; 
Airbnb rep entre el 6 i el 12 % i va guanyar prop de 900 milions de 
dòlars el 2015; BlablaCar cobra un 12 % de comissió i s’estima que va 
tenir uns beneficis de 72 milions de dòlars l’any passat.

A banda, hi ha el negoci publicitari. Internet és un camp pro-
cliu per la venda de metadades de les usuàries a terceres persones. 
Altres formes de finançament són més evidents: Vibbo, per exem-
ple, entre els anuncis de particulars, hi barreja un 25 % d’anuncis de 
professionals, que paguen en funció de la visibilitat. La companyia 
també incorpora publicitat a la seva aplicació. Wallapop, per la seva 
banda, es finança gràcies a inversors que especulen que l’app tin-
drà un gran creixement. Alguns analistes la consideren un unicorn, 
una empresa que pot arribar a valdre mil milions de dòlars.

El model de negoci de Heygo es basa en el rànquing: “Qui vulgui 
sortir anunciat, primer, haurà de pagar, però la classificació sem-
pre tindrà en compte la qualitat també, basada en la puntuació que 
dóna la gent als serveis, seguint un algoritme secret”. El seu fun-
dador va fer una inversió important desenvolupant el software i, 
actualment, un equip de dotze informàtics treballa a temps complet 
per posar a punt tot el sistema. A la tardor, té grans projectes per 
“conquerir Europa” amb una campanya de màrqueting important.

Sommobilitat no vol generar beneficis, sinó crear un servei entre 
les usuàries. La cooperativa s’emporta un 10 % de comissions sobre 
les transaccions per cobrir despeses; els diners restants es reinver-
teixen de manera transparent i amb la participació de les sòcies. La 

L’expressió ‘economia 
col·laborativa’ crea 
certa confusió perquè, 
darrere d’aquestes 
plataformes, sol 
haver-hi un model de 
negoci finançat amb 
comissions i publicitat

Uber cobra un 20 % 
per les transaccions i 
va obtenir un benefici 
de 663,2 milions de 
dòlars l’any 2015; 
Airbnb va guanyar 
prop de 900 milions 
de dòlars l’any passat

Model extractiu i augment 
de desigualtats
Es critiquen moltes plataformes de 
monopoli per la desproporció entre 
els ingressos que extreuen de l’eco-
nomia i les activitats que generen. 
Algunes analistes suggereixen crear 
les mateixes plataformes amb una 
estructura de gestió més transparent 
i participativa, per exemple, amb el 
model de cooperativa o en associa-
ció amb institucions públiques.

Frau fiscal
Airbnb, Uber o Blablacar no són pro-
pietàries de les seves infraestructures 
o mitjans de producció i això els dóna 
moltes opcions per fer construccions 
fiscals que contribueixen molt poc 
als països on operen. Segons dades 
del diari britànic The Guardian, l’any 
2014, Uber només va tributar un 2,5 % 
dels seus beneficis al Regne Unit.

Externalització dels riscos 
als ‘col·laboradors’
Airbnb no es fa responsable dels 
problemes de convivència als barris 
on hi ha molts pisos turístics. Uber 
contracta un altre conductor en cas 
que es produeixi un accident amb el 
cotxe. El buit legal és favorable a les 
plataformes.

Amazon Mechanical Turk: 
subcontractació global
La plataforma Mechanical Turk 
d’Amazon permet encarregar fei-
nes a escala mundial a un preu si-
tuat molt per sota del salari mínim 
del país on es publica l’oferta. Una 
empresa americana o europea pot 
encarregar un projecte de disseny 
o una tasca de programació a una 
usuària de Tailàndia per un sou de 
dos dòlars. El buit legal fa que sigui 
difícil controlar-ho.

inversió inicial del projecte és baixa, ja que utilitza el software lliure 
de dues cooperatives holandeses i belgues. Segons Arnau Vilardell, 
cofundador de Sommobilitat, hi ha un plantejament ideològic de 
fons: “En el model de cooperativa, són les persones o els consu-
midors qui decideix i gestiona l’empresa, no els inversors. Amb 
les noves tecnologies, és molt fàcil i barat de fer i el servei es deixa 
implantar per tot el territori segons el model distributiu. Al final, el 
consumidor decideix el sistema que més li convé”.

Crear mecanismes de participació
La disrupció i la transformació derivades de les noves tecnologies 
han generat una por justificada. Potser estem evolucionant cap a 
un sistema en què grans plataformes com Uber o Airbnb domina-
ran l’economia; potser moltes noves plataformes tenen l’ambició de 
controlar el mercat per, un cop s’estableixi el monopoli, extreure 
riquesa d’unes usuàries dependents.

El pes d’Amazon en el comerç electrònic mundial resulta un 
precedent inquietant. Una empresa com Booking.com ha assolit 
un elevat percentatge de mercat en l’àmbit de les reserves d’ho-
tels. Albert Cañigueral, de Ouishare.net, però, no està convençut 
que aquest model amb vocació monopolística tingui futur: “Ha 
d’existir un equilibri entre el poder del mercat de les plataformes 
i els mecanismes de participació. Van apareixent moltes petites 
iniciatives que fan que els mateixos usuaris siguin més partícips. 
Només estem al primer capítol de tota una transformació. Veure 
les possibilitats de noves tecnologies ens fa intuir que la visió cen-
tralitzada sobre la gestió pot ser caduca. Els sistemes descentralit-
zats i d’accés comú són més eficients i acabaran guanyant. Potser 
és una visió tecnoutòpica, però molts indicis ens indiquen que 
evolucionem en aquesta direcció”, afirma.

La part fosca de les 
economies col·laboratives



Necessitem 
una moda lenta
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Elena Salcedo explica, al seu llibre Moda ética para un 
futuro sostenible, que la indústria de la moda és la 
segona indústria més contaminant, després de la indús-

tria alimentària. Que la moda genera més de vint impactes 
directes, ja siguin ambientals o, per descomptat, socials. Que 
el del tèxtil és el segon sector de consum més important, 
només per darrere del de l’alimentació. Que prop del 90 % 
de la roba que circula pel món és consumida per un 1 % de la 
població. Que un de cada sis treballadors d’arreu del món tre-
balla a la indústria de la moda. I que una samarreta necessita 
dos mil litres d’aigua per ser produïda.

Necessitem, doncs, una moda diferent, més sostenible, 
més ètica i més justa, però, sobretot, necessitem una moda 
més lenta. Voldria intentar explicar el perquè de la necessitat 
d’alentir la moda a través d’un triple paral·lelisme comparatiu, 
analitzant el ritme general de la indústria de la moda, el ritme 
de creixement del cotó convencional i el ritme de creixement 
del cotó orgànic. La comparativa ens permet entendre per què 
el tempo frenètic amb què consumim moda està afectant direc-
tament el sòl que ens sosté i el menjar que ingerim.

El sector abandona el model convencional
El ritme de la moda sempre ha estat tan frenètic? La moda, 
entesa com a elaboració de peces de vestir i també com l’ex-
pressió d’allò que és tendència, té un cicle de vida curt. El que 

Clara Mallart
Ecodissenyadora
@moethika

passa, el que caduca i ens incita a consumir, havia mantingut 
dues temporades ben diferenciades fins a finals del segle XX. La 
temporada del fred, els sis mesos que es troben entre la tardor i 
l’hivern, i la temporada de la calor, la resta de mesos compresos 
entre la primavera i l’estiu. Aquesta estacionalitat discriminatò-
ria –tenint en compte que no tota la població mundial viu sota 
les mateixes estacions– crea un ritme de producció determinat, 
de demanda de matèria primera i de consum pautat. Tot és 
fàcilment previsible i molt fàcilment controlable.

La indústria de la moda va començar a accelerar els seus 
ritmes a finals dels anys 80 i principis dels 90. La deslocalitza-
ció de les produccions, el lliure comerç, la mà d’obra barata, 
l’esclavatge als països menys afavorits i el capitalisme sàdic 
en què vivim han propiciat que les multinacionals del sector 
redueixin els costos de producció, de distribució i de venda i 
augmentin exponencialment els seus beneficis, fet que ha con-
tribuït a fer que la indústria de la moda canviï d’estratègia. Han 
aparegut les col·leccions càpsules, les col·leccions creuer i les 
col·leccions resort. Són maneres diferents de fer referència 
a col·leccions pensades per fer-nos continuar desitjant roba 
que no necessitem, propiciades, totes elles, per grans multi-
nacionals amb capacitat de generar més oferta que demanda. 
Ara, no solament les grans cadenes ofereixen novetats cada 
més: els dissenyadors i les grans cases de costura s’han hagut 
d’inventar petites col·leccions entremig de les dues grans col-
leccions anuals.

Les matèries primeres de la moda
La demanda de matèria primera marca l’inici de la producció de 
les col·leccions presentades a la passarel·la o en altres formats. 

La convenció d’una moda dividida 
en dues temporades creava un ritme 

de producció determinat, però la 
indústria va començar a accelerar els 

seus ritmes a finals dels anys 80

Recursos com les col·leccions 
càpsula o les col·leccions creuer 

són producte d’unes grans 
multinacionals amb capacitat de 

generar més oferta que demanda

L’acceleració dels ritmes de la indústria tèxtil també ha alterat els ritmes de producció de les 
matèries primeres i, específicament, del cotó. En aquest article, l’autora explica els processos 
de producció del sector des d’una perspectiva crítica i reclama canvis profunds



La principal matèria primera del sector tèxtil són les fibres. Per 
obtenir teixit, necessitem fil; i el fil l’obtenim de la fibra. Alguns 
materials són més sostenibles i altres són molt més contami-
nants i barats. Les fibres es divideixen en tres grans grups: les 
fibres naturals, les artificials i les sintètiques. Resumidament, 
les fibres naturals poden ser d’origen vegetal o animal, com el 
cotó, la llana o la seda. Les fibres sintètiques s’obtenen a partir 
del petroli, com el polièster o el nylon. I les fibres artificials són 
les fibres d’origen vegetal que han estat sotmeses a processos 
químics: un exemple seria la viscosa, que prové de la cel·lulosa 
dels arbres. Actualment, la fibra més utilitzada dins el món de 
la moda és el polièster. Es pot fer a mida de les necessitats dels 
dissenyadors i pot imitar qualsevol fibra vegetal (en aspecte, 
no en propietats). A causa de la seva versatilitat i el seu cost 

/ ZULEMA GALEANO

baix, representa un 48% del total de fibres utilitzades. Genera 
un gran impacte ambiental durant la seva elaboració i triga més 
de cent anys a descompondre’s.

La segona fibra més utilitzada al sector tèxtil, amb un 28% 
del total, és el cotó. És un material molt antic, elàstic i transpi-
rable, que podem usar tant a l’estiu com a l’hivern. És natural 
i fàcilment biodegradable quan es manté pur. La planta creix 
amb una estacionalitat marcada durant els mesos càlids. No és 
massa exigent amb la tipologia de sòls i, per tant, en trobem 
cultius a molts països del món. Però utilitza una gran quantitat 
d’aigua durant el seu creixement i aquest és un dels seus impac-
tes principals. El cotó orgànic, el cotó que no ha estat modificat 
genèticament, que es cultiva a partir de mètodes ecològics i sos-
tenibles i respectant el ritme de creixement de la planta, triga 
entre vuit i nou mesos a florir fins que se’n pot collir la fibra.

Si, per una banda, tenim un ritme de demanda de fibra 
semestral per produir les noves peces de temporada que tro-
barem a les estanteries de les botigues i, per altra banda, tenim 
un ritme natural de creixement de la planta d’entre vuit i nou 
mesos, ja podem percebre un petit desajust en els ritmes. Com 
que la indústria ha incrementat les col·leccions multiplicant-les 
com a mínim per dos, comencem a veure que el creixement 
de la planta no respon als ritmes exigents de la indústria. I què 
fa el sector per solucionar-ho? En comptes d’alentir el ritme 
de producció de les col·leccions, accelera el creixement de les 
plantes de cotó afegint-hi pesticides, fertilitzants, plaguicides i 
més aigua, molta més aigua. La química ha estat la solució que 
ha permès, fins ara, poder cobrir la demanda de cotó que exigia 
el sector. Les plantes de cotó creixen a un ritme d’entre tres i 
quatre mesos per abastir les multinacionals, que generen una 
oferta infinita que la ciutadania no demana.

La petja ecològica del tèxtil
La pregunta següent és obvia: quines conseqüències té tot això? 
Per començar, l’empobriment i l’assecament dels sòls, la con-
taminació de les aigües i la desertificació de zones de regadiu 
amb monocultius i agricultura intensiva. Un trist exemple és la 
desaparició del mar d’Aral, a l’Uzbekistan. Aquest país ha estat, 
històricament, un gran productor de cotó. La seva extensa 
zona de regadiu destinada a aquests camps ha tingut un final 
catastròfic, tant a nivell ambiental com a nivell social. El mar ha 
desaparegut i ha deixat un sòl tan altament contaminat per la 
química aplicada als monocultius que pràcticament no s’hi pot 
cultivar res. Això ha comportat l’empobriment de la població, 
amb els corresponents desplaçaments i moviments migrato-
ris. Enrere, queda una terra àrida i improductiva i una aigua 
escassa i totalment salinitzada.

Equilibrem el ritme, doncs, tant del consum com de la pro-
ducció. Respectem els ritmes naturals de creixement de les 
plantes i els animals. Necessitem una moda lenta, roba feta a 
poc a poc, pensada per la gent, creada quan aquesta la neces-
sita. Fem roba de qualitat que allargui els cicles de vida dels 
materials utilitzats. Tornem a la roba el seu valor real i paguem 
un preu just per ella: així podrem crear salaris dignes per als 
treballadors de la confecció.

Quan parlem de moda lenta, moda sostenible o moda ètica, 
ens referim al conjunt de processos i tècniques per crear les 
peces de vestir. Excloem del concepte el seu vessant més tem-
poral i de tendència que caduca i queda obsoleta. Necessitem 
una moda lenta que respecti el ritme natural del planeta, que 
cuidi les persones involucrades en tot el procés productiu de 
la roba que vestim. I, sobretot, necessitem una moda lenta que 
deixi d’embrutar el món.
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Diversos moviments socials 
colombians volen participar en els 
processos clau que afronta el país

24
Els bons resultats d’una candidatura 
ciutadana libanesa no s’han 
traduït en presència a les institucions

Austràlia rarament apareix als discursos de l’elit política euro-
pea. Encara menys com a referent per a les polítiques de 
la Unió Europea. Tanmateix, arran de la crisi humanitària 

de refugiades, els governs europeus han començat a estudiar les 
polítiques que està aplicant Austràlia. I no és precisament pel seu 
compliment dels estàndards en drets humans o pel respecte de la 
Convenció 28/7 de 1951 relativa a l’Estatut dels Refugiats.

Amb una població actual de 24 milions de persones, Austràlia 
va acollir un total de 786.000 persones refugiades durant el perí-
ode 1901-2010. Però els aspectes en què més s’han fixat els països 
europeus han estat l’existència de centres de detenció obligatòria, 
la gestió d’aquests equipaments per part d’organismes privats i el 
retorn de les demandants d’asil als seus països d’origen.

Un país de migrants
Austràlia és una federació d’estats molt joves que es van unificar 
l’any 1901. No feia ni 125 anys de la invasió britànica (1788) i la con-
cepció aborigen de la relació amb el territori no encaixava dins la 
lògica de desenvolupament occidental. Era un lloc verge d’explo-
tació de recursos que es volia reconstruir obviant i exterminant el 
passat. Un escenari, per tant, propici per a l’emigració. El 2011, s’es-
timava que tan sols quedava un 3% de població aborigen a Austràlia.

A l’hora d’escollir qui pot entrar al país, però, sempre hi ha hagut 
discriminacions. La Immigration Restriction Act de 1901, pedra 
angular de l’anomenada política de l’Austràlia blanca, ja discri-
minava positivament les migrants angleses i blanques (del nord-est 
d’Europa). Al llarg del segle passat, aquesta política va continuar 
sent vigent, però les restriccions es van anar suavitzant i, primer, 
es van acollir 170.000 persones alliberades dels camps de concen-
tració i extermini nazis i, posteriorment, durant la guerra freda, es 
van rebre refugiades polítiques del centre i l’est d’Europa. Però el 
canvi més important es va experimentar l’any 1975, quan, fruit de 
l’arribada de 2.000 vietnamites per mar, el govern va decidir posar 
fi a la política de l’Austràlia blanca. Les persones que no fossin 
occidentals europees també serien acollides i, per primer cop, Aus-
tràlia va fer un gran esforç a l’hora de reallotjar-les.

Catorze anys més tard, però, per respondre davant una altra 
onada migratòria –en aquest cas, xinesa–, es va aprovar la Migra-

Ferran Muñoz Jofre
@La_Directa
Sidney
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Les limitacions van tornar a 
augmentar a finals dels anys 80 i, l’any 
1992, Austràlia va esdevenir el primer 

país considerat democràtic que 
violava l’Estatut dels Refugiats

La normativa d’asil 
australiana, mirall 

trencat  per Europa 
El país compta amb centres de detenció obligatòria i aplica 

devolucions en calent a alta mar

tion Legislation Amendment Act, una llei que pretén dissuadir 
les possibles noves entrades. Les arribades a territori australià en 
vaixell van passar a ser considerades il·legals i, l’any 1992, es van 
iniciar les detencions obligatòries de les sol·licitants d’asil durant 
el període en què es verificava l’autenticitat de la petició. Austràlia 
es convertia, així, en el primer país considerat democràtic que duia 
a terme accions que violen els acords de la Convenció relativa a l’Es-
tatut dels Refugiats. Unes accions que conformen l’eix de les actuals 
polítiques migratòries australianes.

Nous canvis legislatius
L’any 2001, Austràlia va decidir posar en marxa la Pacific Solu-
tion. Aquest pla (2001-07, 2012-13) consta de tres eixos: limitar les 
zones migratòries australianes, evitar l’entrada de vaixells amb 
migrants en aigües australianes mitjançant fragates de la Marina 
i l’obertura de dos camps de detenció de migrants a les illes de 
Manus (Papua Nova Guinea) i Nauru,  coneguts com a centres de 
detenció offshore.

Dins d’aquest pla, a partir de 2012, va entrar en vigor un acord 
regional amb Papua Nova Guinea. A canvi de subvencions econò-
miques al país receptor, les demandants d’asil que ho desitgessin es 
podien quedar a viure a Papua Nova Guinea sota la condició de no 
tornar a intentar entrar a Austràlia. L’any 2013, l’Operation Sove-
reign Borders (OSB) va succeir la Pacific Solution. El canvi més 
significatiu és que, a més d’interceptar vaixells en alta mar, les fra-
gates de l’exèrcit els fan tornar fins al punt de partida, acció que es 
coneix amb el nom de pushback o turnback.

Amnistia Internacional ha aconseguit provar almenys dos 
casos de turnbacks en què s’han comès crims transnacionals i 
violacions dels drets humans i de la Convenció relativa a l’Estatut 
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dels Refugiats. Aquests fets no es consideren aïllats. L’organització 
acusa el govern australià de complicitat amb les xarxes de contra-
bandistes. També denuncia la vulneració del dret de no devolució 
i del dret a la no expulsió col·lectiva. Aquestes pràctiques es com-
binarien amb la detenció il·legal, la desatenció mèdica i algunes 
situacions d’ús excessiu de la força. La resposta del govern davant 
les protestes dels col·lectius de defensa dels drets humans ha estat 
augmentar el secretisme de les accions i mantenir un discurs que 
combina la defensa de les actuacions com a salvadores de vides i 
la criminalització de les persones migrants.

Si, amb tot, les demandants d’asil han aconseguit que l’admi-
nistració australiana estudiï la seva possible condició de refugi-
ades, és probable que siguin traslladades a les esmentades illes 
de Nauru i Manus, on viuran mentre esperen un veredicte. El fet 
que aproximadament un 90% de les demandants esdevinguin 
refugiades o que les arribades en vaixell suposin tan sols un 4%, 
davant el 96% que es produeixen en avió, no sembla aturar la 
política de criminalització.

Tracte inhumà als centres de detenció
Com ja s’ha dit, Austràlia va ser el primer país que va detenir 
migrants que havien demanat asil. El tracte que rep cada sol·licitant 
varia en funció del cas, també les seves condicions de vida mentre 
es determina la seva acceptació com a refugiada. Un primer grup, el 
més nombrós –28.705 persones–, viu en comunitat gràcies a un visat 
temporal en l’espera que se solucioni el seu estatus.

Un segon grup de 3.832 persones viu tancat entre reixes a dife-
rents centres de detenció, que es divideixen en tres categories: cen-
tres de detenció d’immigrants (que acullen 1.807 persones), centres 
de detenció comunitària (625 persones) i els ja esmentats centres 

regionals de processament de Nauru i Manus (1.400 persones), on 
es destinen les sol·licitants d’asil que han arribat per mar.

La majoria d’aquests espais estan administrats per gestores 
privades, sovint criticades perquè vetllen més pels beneficis eco-
nòmics que per la salut de les persones detingudes. A Nauru i 
Manus, a més, les gestores estan fora de l’abast de la llei aus-
traliana. Segons organitzacions com la Refugee Action Coalition 
(Coalició d’Acció pels Refugiats), als centres de Nauru i Manus, 
l’objectiu és negar a les demandants el suport legal adequat, els 
serveis mèdics i qualsevol presència o contacte amb la socie-
tat australiana. Les condicions de vida, a més, són dures: s’hi 
han donat casos de robatoris, violacions o agressions. A Manus, 
sobretot, és comú contraure infeccions que s’atenen de manera 
deficient. Això ha provocat diversos episodis de protestes, un 
dels quals va acabar amb un mort i 62 persones ferides.

Un 58% de les persones detingudes fa més de dos anys que 
viuen internades a diferents centres, mentre les demandants 
d’asil reconegudes com a refugiades esperen el reallotjament. 
Això provoca greus afeccions psicològiques en la gent retinguda, 
que ha viscut vagues de fam, autolesions i demandes de suïcidi 
assistit. El 26 d’abril de 2016, el Tribunal Constitucional de Papua 
Nova Guinea va declarar inconstitucional el camp de Manus i, 
conseqüentment, el primer ministre Peter O’Neill n’anuncià el 
tancament imminent. De moment, però, el govern australià ha 
assegurat que mantindrà la mateixa política i no es farà càrrec de 
les persones que hi viuen internades.

Insistir o canviar?
Amb tot, Austràlia fa un esforç econòmic ingent per conservar 
aquest sistema. Mantenir Nauru i Manus va costar, durant l’exer-
cici 2014-15, prop de 814 milions d’euros al govern, és a dir, uns 
270.000 euros per cada persona detinguda en aquests centres. 
Això, sense comptar les despeses en vigilància marítima. Man-
tenir una demandant d’asil en un centre de detenció a Austràlia 
costa uns 160.000 euros, mentre que fer el mateix amb les per-
sones que tenen un visat provisional –l’anomenada Bridging Visa 
E– suposa prop de 8.000 euros.

Organitzacions com l’Asylum Seeker Resource Centre dema-
nen que els esforços econòmics se centrin a desenvolupar una 
política regional comuna que actuï als països d’origen de les 
refugiades. També demana que, quan siguin a Austràlia, aques-
tes persones tinguin dret a treballar i a viure integrades a la soci-
etat mentre esperen la resolució del seu cas. Aquestes mesures, 
defensen, no només evitarien morts a la mar, sinó que suposa-
rien una despesa econòmica molt més baixa.

Tanmateix, el govern continua advocant per mantenir la 
tolerància zero. L’anterior primer ministre va arribar a assegu-
rar que estava cansat de ser alliçonat per l’ONU quan aquesta va 
acusar el govern de violar sistemàticament la convenció contra 
la tortura. Així doncs, no sembla gaire desitjable que la Unió 
Europea estudiï copiar les formes australianes. De moment, 
però, la UE ja ha efectuat un turnback a gran escala i les prime-
res tanques ja s’han aixecat.

‘Flyer’ d’una cam-
panya institucional 
del govern austra-
lià. El lema és clar: 
‘De cap manera. 
No faràs d’Austràlia 
la teva llar’ Mantenir una demandant d’asil en un 
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Un home d’edat avançada, rodanxó, amb la camisa bruta, 
cobert per un poncho i un típic sombrero vueltiao de rat-
lles clares i fosques, s’apropa a una taula. Allà, un noi de vint 

anys, amb gorra i pírcing a la cella, ajuda a comprovar les persones 
que tenen el document d’identitat inscrit al registre per poder votar 
a les properes eleccions municipals. Es tracta d’un exercici per aju-
dar el camperolat a manejar el complex sistema electoral colombià. 
Per intentar guanyar-se la confiança del vell, el jove registra la seva 
pròpia cèdula a l’ordinador on es fa la confirmació per mostrar-li 
com funciona el procés. Els resultats el sorprenen, ja que, al seu 
historial de votacions, hi consta que ha exercit aquest dret als dos 
comicis anteriors, en una localitat del departament de Nariño. Des-
concertat, explica que no ha votat mai –es considera abstencionista– 
i que no ha estat ni remotament a prop del lloc en qüestió. L’home 
vell el mira, amb la gravetat sorneguera pròpia de qui està acostu-
mat a bromejar sobre els temes més seriosos: “Professor, vostè ja 
sap que, aquí, fins i tot els morts voten”.

Això ocorria a Hacarí, un petit municipi del nord de San-
tander. L’Associació Camperola del Catatumbo (ASCAMCAT) 

Miguel Sangüesa
@La_Directa
Barrancabermeja

Colòmbia és la democràcia més 
antiga de l’Amèrica Llatina, però la 

falta de garanties de participació ha 
fet que moltes de les seves habitants 

qüestionin aquest títol

La repressió violenta i sistemàtica 
dels partits i les organitzacions 

d’esquerra, que va arribar al seu 
punt àlgid als anys 80, continua 
deixant un degoteig de víctimes

Noves polítiques 
allunyades dels 

cacics i els fusells
Nombroses expressions d’organització social alternatives lluiten, a Colòmbia, 
perquè es reconegui la seva capacitat de decisió més enllà de les institucions

hi havia convocat una assemblea municipal sota el lema 
Per les noves formes de fer política. En aquest espai, a més 
d’oferir el taller esmentat, es triaven les persones candidates 
a l’alcaldia i el govern departamental mitjançant vot popular. 
El seu compromís era complir amb una sèrie de premisses 
ètiques per allunyar-se de la tradicional corrupció de les 
zones rurals del país.

El 2006, el Registre Nacional va denunciar cèdules de per-
sones mortes donades per vàlides a taules de tot el país. Però 
també existeixen altres mecanismes d’apropiació i obtenció 
il·legítima de vots: la compra –a canvi de quantitats properes 
als 50.000 pesos, que suposen uns 20 euros, o de béns a la 
comunitat–, els xantatges, l’obstaculització del vot rural i altres 
formes més creatives d’engany estan a l’ordre del dia. La Missió 
d’Observació Electoral va xifrar 410 municipis amb un risc alt 
de sofrir pràctiques fraudulentes durant les últimes presiden-
cials. El frau sistemàtic és un dels problemes que ha de superar 
la política colombiana. Però no és l’únic.

Una tradició repressiva
Segons proclamen amb orgull els seus dirigents, Colòmbia és la 
democràcia més antiga de l’Amèrica Llatina. Si bé és cert que 
fa més d’un segle que la seva població acudeix regularment a 
les urnes, la falta de garanties de participació ha fet que mol-
tes de les seves habitants qüestionin obertament aquest títol. 
De motius, no els en falten. Hi ha un bipartidisme fratricida, al 
més pur estil de la novel·la Cien años de soledad. A l’historial 
del país, a més, també hi consta l’assassinat de líder renovador 
liberal Jorge Eliécer Gaitán, que feia discursos contra les oligar-
quies a mitjan segle passat. La repressió violenta i sistemàtica 
dels partits i les organitzacions d’esquerra, que va arribar al 
seu punt àlgid durant els anys 80 amb l’assassinat de més de 
5.000 militants del partit Unión Patriòtica, continua deixant 
un degoteig macabre de víctimes. I el govern d’Álvaro Uribe va 
estar vinculat a grups armats d’extrema dreta, els anomenats 
escàndols de la parapolítica.

Si, a aquesta tendència històrica, hi sumem l’actual perso-
nalisme electoral –que enfronta Juan Manuel Santos i les seves 
polítiques neoliberals amb l’uribisme, que continua advocant 

Abraçada per la 
pau a Bucaraman-
ga (Santander)
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per una solució estrictament militar amb les FARC, tot i que 
Colòmbia està a les portes d’acabar amb un conflicte armat 
de més de mig segle–, no és gens estrany que la gent desconfiï 
davant el que anomenen politiquerías. Sobretot les persones 
que viuen al camp –on l’Estat només arriba a través de policies 
i militars– i esdevenen protagonistes d’una guerra en la qual 
no volen participar.

Organització social alternativa
Aquesta sensació de desconnexió amb les institucions ha 
donat lloc a nombroses expressions d’organització social 
alternatives, que lluiten perquè es reconegui la seva capacitat 
de decisió. Volen dir la seva en temes clau com l’extracció de 
petroli i carbó o la resolució dels diàlegs que han mantingut 
el govern i les guerrilles a l’Havana. Les consignes de moltes 
d’aquestes associacions camperoles i sindicats agraris són una 
bona mostra de les seves demandes: Pau amb justícia social, 
Alto el foc bilateral ja, Per la sobirania alimentària i la defensa 
del territori, El camp ho diu i té raó, el primer és el primer: 
salut i educació. La qüestió de la terra i el respecte dels drets 
humans són les seves senyes d’identitat.

Acostar-se a les estructures d’aquestes organitzacions suposa 
descobrir una complexa xarxa d’aliances i col·laboracions que 
costa un temps d’entendre. Per exemple, l’assemblea de Hacarí 

El lema ‘Som campe-
rols, no terroristes’ 

apareix a la samarreta 
d’un participant a una 

assemblea de l’Asso-
ciació Camperola del 

Catatumbo

ha estat impulsada per l’Associació Camperola del Catatumbo, 
que desenvolupa la seva tasca en aquesta zona del nord-est 
colombià. Alhora, pertany a l’Associació Nacional de Zones de 
Reserva Camperola (ANZORC) i participa en reunions amb 25 
organitzacions més de tot el país, en què es prenen decisions 
conjuntes per abordar els problemes comuns. El jove que com-
provava la documentació pertany al Colectivo Siembra, des del 
qual algunes universitàries de Bogotà donen suport tècnic a la 
població camperola. La cobertura informativa de l’esdeveni-
ment la feia REMA, la Xarxa de Mitjans Alternatius, un espai on 
coincideix jovent format a les facultats de comunicació i gent 
que amb prou feines ha sortit del seu entorn rural: unes i altres 
treballen conjuntament en projectes de periodisme crític.

Tots aquests grups, entre altres, formen part del moviment 
Marxa Patriòtica, un dels més perseguits pel paramilitarisme, 
que ha matat més de cent persones que n’eren membres en 
poc més de cinc anys. El seu lema és Per una segona i defi-
nitiva independència. Però la xarxa no acaba aquí; la Marxa 
Patriòtica s’integra, al costat de l’altra principal expressió de 
canvi del país, el Congrés dels Pobles, a l’anomenada Cimera 
Agrària Camperola, Ètnica i Popular, una taula de negociació 
amb el govern en què es plantegen les reivindicacions dels 
sectors rurals, indígenes i afrodescendents. A més, moltes de 
les agrupacions citades participen a les Constituents per la 
Pau amb Justícia Social, que reclamen una nova Assemblea 
Nacional Constituent que doni veu i vot a tots els sectors a 
l’hora de replantejar el país quan cessi el conflicte armat. Per 
descomptat, dins d’aquesta amalgama, no hi falten les dispu-
tes ideològiques o de lideratge.

Una militància molt diversa
Aquesta composició heterogènia fa que, en la recerca de vies 
d’actuació, l’intercanvi entre noves i velles dinàmiques sigui 

Un mandala per la 
pau dibuixat durant 
una assemblea de 
l’Associació Nacional 
de Zones de Reserva 
Camperola

constant. Les gorres de Bolívar, Guevara i Chávez conviuen amb 
samarretes de l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional o 
d’Anonymous. Els pòsters i les pintades a les parets es comple-
menten amb campanyes de suport a les preses polítiques a les 
xarxes socials. A les assemblees i els tallers, es parla de movi-
ment de base o de centralisme democràtic, conceptes heretats 
de l’esquerra més clàssica, però també s’aborda l’agroecologia, 
el feminisme i els drets LGTB, que a poc a poc són acceptats per 
la població tradicional del camp.

Les manifestacions i les aturades –que bloquegen carrete-
res i solen derivar en durs enfrontaments amb l’exèrcit i la 
policia– forcen reunions i taules de diàleg amb representants 
el govern, en què es tracten temes nacionals com la legislació 
antinarcòtics i la criminalització de la producció i qüestions 
locals com el lliurament de maquinària per arreglar un camí 
de terra en una població que el necessita per acudir al centre 
de salut. Joventut i experiència, camp i ciutat, petita i gran 
escala: tot compta.

A Hacarí, després de dos dies de treball intens, l’assemblea 
va arribar a la seva fi. L’activitat va ser un èxit, tot i que es va 
haver de superar alguna situació tibant amb l’Exèrcit Nacional, 
present al mateix casc urbà. El Catatumbo és una de les zones 
del país on el conflicte armat continua més viu, però més de 
900 camperoles van poder escoltar les propostes i van con-
firmar les persones candidates. El procés es repetiria, durant 
dos mesos, a diferents municipis de tota la regió. Totes sabien 
que les urnes indicarien que encara els quedava molt camí per 
recórrer. A les eleccions celebrades l’octubre de 2015, els polí-
tics tradicionals es van tornar a imposar. Però, per a les noves 
formes de fer política, els vots són una estratègia i no la finalitat. 
La importància real rau a sumar. Que el vell del sombrero i el 
jove de la gorra es donin la mà per un mateix objectiu, lluny 
dels fusells, del caciquisme i de la por.
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Tot i haver rebut més del 30% dels vots a les eleccions 
municipals celebrades a Beirut el 8 de maig passat, la llista 
paritària de Beirut Madinati (Beirut és la meva ciutat), que 

aspirava a sacsejar el panorama polític libanès, no ha obtingut 
representació institucional. La segona llista amb més suport a 
la capital del Líban ha quedat fora del consell municipal a causa 
d’una llei electoral que afavoreix les candidatures més votades. 
La Llista dels Beirutins, elaborada amb candidats dels partits tra-
dicionals, ha arramblat amb els 24 seients municipals, tot i que ha 
recollit poc menys del 50% dels vots.

Els resultats han estat agredolços per a la llista cívica, formada 
per candidats no iniciats en política institucional i provinents 
principalment de professions liberals, l’acadèmia i cercles artís-
tics. Amb tot, deixen entreveure el descontentament de part de 
la societat libanesa. És el primer cop des de 2010 que la població 
libanesa s’apropa a unes urnes, unes eleccions que es desenvo-
lupen durant els quatre caps de setmana de maig, en funció de 
la regió. El mateix diumenge que es va votar a Beirut, també va 
emetre el seu vot la ciutadania de la regió de la Vall de la Bekaa, 
limítrofa amb Síria. Allà, els partits tradicionals es van emportar 
tota la representació, però les llistes locals i alternatives es van 
apropar a la victòria encara més que a la capital.

Desafecció ciutadana
Per a moltes, els resultats d’aquest primer cap de setmana reflec-
teixen la frustració de la ciutadania davant el bloqueig institucional 
provocat per l’atrinxerament dels partits polítics. Segons l’analista 
Imad Salamey, les eleccions “són un reflex de l’àmplia desafecció 
pública i l’apatia envers els partits tradicionals”. La falta d’acord 
entre els principals partits de les diferents confessions ha provocat 
una vacant presidencial que fa dos anys que dura: els diputats han 
estat convocats per escollir un nou cap d’estat fins a 39 vegades 
sense èxit. Són els mateixos representants parlamentaris els que, 
en dues ocasions, han allargat el mandat parlamentari que havia 
de concloure el 2013 i que, ara, ho farà el 2017.

La desafecció a la capital és més gran que a d’altres regions: 
només una de cada cinc habitants de Beirut va votar el dia 8. Mal-
tractat pels seus governants, aquest municipi de més d’un milió 
d’habitants és dels més rics de la regió, però pateix d’un enorme 
dèficit de serveis públics. El transport és deficient, hi ha molt pocs 
espais públics, el govern municipal no ha plantejat cap alternativa 
a una recent crisi d’escombraries i la planificació urbanística és 
inexistent. La política de desregulació ha afavorit els propietaris 
del gran capital, com ara els promotors immobiliaris, en detri-

Nicolas Lupo Sonnabend
Beirut
@niluso

El llarg camí de l’activisme libanès 
per esquerdar un sistema anquilosat
El moviment Beirut Madinati canalitza la frustració de la ciutadania pel bloqueig institucional i la corrupció política

ment de les classes més populars, que han patit la inflació i la falta 
d’una xarxa de protecció pública de qualitat.

Nascuda al rebuf de les grans manifestacions de l’estiu passat 
per denunciar la mala gestió de la recollida d’escombraries i la cor-
rupció de l’elit política, el principal èxit de la campanya de Beirut 
Madinati ha estat mobilitzar centenars de voluntàries. Segons la 
candidatura, hi han participat 2.000 joves, moltes de les quals van 
votar per primera vegada en aquestes eleccions. Aquesta genera-
ció aspira a transformar un sistema polític liderat per les mateixes 
persones que encapçalaven les milícies armades durant la guerra 
que va finalitzar fa vint-i-sis anys. Atret pel programa i per les noves 
cares, Élie va repartir fulletons per donar a conèixer al candida-
tura. “Ara hem de veure com fem créixer la llavor, però això ha 
estat un inici”, explicava el jove pocs dies després de les eleccions.

Els bons resultats de Beirut Madinati, per sobre del 30%, no han 
impedit l’autocrítica. Un dels coordinadors, que prefereix mantenir 
l’anonimat, explica que han aconseguit un gran suport als barris de 
classe mitjana i alta, però van fallar als districtes més populars, on 
viu la gent que pateix més les desigualtats. “Molts dels candidats 
estaven ben preparats, però els faltava parlar el llenguatge de la gent 
d’altres barris”, descriu. “Esperem que els resultats no siguin flor 
d’un dia. Ara tenim sis anys de treball abans de les properes elec-
cions municipals. Hem de ser proactius i pressionar el govern per 
implementar part de les nostres propostes i, alhora, fer un treball 
de base i descentralitzat per aconseguir més suport”, conclou.

Veïns del barri 
d’Ouzai assisteixen a 
una trobada amb una 
de les candidates de 
Beirut Madinati 
/ ORIOL ANDRÉS

Una llista cívica va assolir més 
del 30% dels vots a les eleccions 
municipals celebrades a Beirut, però 
ha quedat fora del consell municipal 
a causa de la llei electoral libanesa

Els bons resultats no han impedit 
l’autocrítica: un coordinador de la 
candidatura afirma que es va fallar als 
districtes populars, precisament on viu 
la gent que pateix més les desigualtats
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La nova encarnació del personatge 
de Ms Marvel és una adolescent que 
professa una fe poc visibilitzada com 
la musulmana i trenca amb la manera 
de vestir habitual al gènere
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Urbanisme, turisme i lluita social a 
l’exposició ‘Barcelona. La metròpoli 
en l’era de la fotografia’ 

30
La llibreria associativa La Repartidora, 
ubicada al barri de Benimaclet (València), 
es consolida

La trenta-quatrena edició del Saló del Còmic de Barcelona, 
que va finalitzar el diumenge 8 de maig, va comptar amb 
diferents exposicions, entre les quals destacaven l’orga-

nitzada per celebrar el 80 aniversari del dibuixant Francisco 
Ibáñez (creador de Mortadelo y Filemón o 13 Rue del Percebe) 
i la que es mostrava sota el títol Elles tenen superpoders. En 
aquesta última, es feia un repàs de les heroïnes més famoses 
de la història del còmic, les seves evolucions i els canvis que 
han viscut a mesura que han passat per les mans de diferents 
autores... i a mesura que les editorials que publicaven les 
seves històries s’han anat reinventant. Pocs mesos després de 
la polèmica sexista al festival d’Angoulême, el saló barceloní 
va intentar desmarcar-se de la polèmica i va incloure nombro-
ses dones creadores dins les activitats del certamen, a banda 
d’aquesta exposició.

Heroïnes sota la mirada masculina
Malgrat el fet positiu d’aquest espai dedicat a la dona, la pro-
posta resultava insuficient en ple segle XXI, un simple repàs cro-
nològic dels màxims exponents femenins del món de la vinyeta, 
ja que es podrien abordar molts aspectes sobre la manera com 
s’han representat aquests personatges. Des dels inicis de la 
vinyeta, l’exaltació de la força per part dels homes s’ha contra-
posat a la reiterada sexualització dels personatges femenins a 
través, per exemple, del posat brokeback (esquena trencada): 
una contorsió de la posició del cos, amb l’objectiu que desta-
quin els pits i el cul, que dóna lloc a postures de lluita completa-
ment irreals. La vestimenta de les superheroïnes també ha estat 
un element de debat, ja que s’ha qüestionat el sentit pràctic 
de les armadures biquini i l’evident fetitxisme d’aquests vestits. 
Pits i cuixes estan, massa sovint, a la vista de la lectora. A més, 
el disseny dels cossos femenins sembla seguir un únic motlle. 
Cossos similars, atlètics i no poc voluminosos, normalitzen la 
idea que les dones han de tenir una mateixa silueta per captivar 
la mirada de l’espectadora. She-Hulk, Wonder Woman o la Ms. 
Marvel original exemplificarien un estereotip que es repeteix 
generació rere generació.

Durant molts anys, aquestes històries amb personatges pro-
tagonistes femenins sempre havien estat elaborats per com-
plaure la mirada masculina heterosexual. El dibuixant de Won-

Alba Legide / Joel Anfruns
@legidus / @joelanfr

der Woman dels anys 90, Mike Deodato, va declarar que les 
vendes del còmic pujaven cada vegada que escurçava el biquini 
de la protagonista. Progressivament, l’augment de dones lecto-
res i creadores ha contribuït a la modificació d’aquests cànons.

Un exemple és la sèrie de còmics Ms Marvel que es va iniciar 
l’any 2014. La protagonista és una noia adolescent musulmana, 
que omple el forat deixat per la seva predecessora homònima 
a l’univers superheroic de Marvel Comics. El personatge ha 
començat a trencar tòpics dins el món de la vinyeta: innova 
pel fet de professar una fe religiosa poc visibilitzada en el món 
superheroic i també trenca amb la manera de vestir habitual 
al gènere. No sabem si aconseguirà obrir una nova porta, però 
estarem a l’aguait per veure si és un precedent i il·lumina l’espai 
cap a realitats ignorades.
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L’apoderament de les 
superheroïnes més 
enllà de la vinyeta
En el marc del Saló del Còmic de Barcelona, es va exposar una mostra que feia un repàs dels 
personatges femenins als còmics superheroics. Progressivament, artistes i editorials assagen 
noves fórmules que trenquen amb els models sexistes dominants

Un moment del Saló 
del Còmic de Barcelo-

na / ALBA LEGIDE



Directa 408 17 de maig de 2016 EXPRESSIONS  27

Cartell de l’exposició 
‘Ellas tienen superpo-
deres’

A partir dels universos DC i Marvel, les dues grans indústries 
del còmic de superherois, s’han generat nombroses adapta-
cions cinematogràfiques, a les quals s’han de sumar les sèries 

televisives, cada cop més populars i rendibles. Actualment, el vessant 
audiovisual suposa un impacte immens en la distribució de la ficció 
heroica. Malgrat el profit que se’n podria treure per aconseguir visibi-
litat de gènere, les representacions femenines són incipients i majori-
tàriament encasellades en rols secundaris i discriminatoris.

La cosificació de la dona dins d’aquestes trames pot tenir una 
relació directa amb el que entenem que és el paper femení dins la 

A. L. / J. A.
@legidus / @joelanfr

nostra societat. Simone de Beauvoir ens va ensenyar que la dona 
no neix essent dona, sinó que s’hi fa. Tal com deia la filòsofa, saber 
quin és el caràcter femení és qüestió de temps, de construcció i 
d’aprenentatge. Per això, concloent que els còmics i les pel·lícules 
són productes consumits per tots els membres de la família, és molt 
important esbrinar quin és el paper que hi estan representant. A tra-
vés d’aquests mitjans, aquesta representació (el rol femení) s’incor-
pora i es desenvolupa dins el nostre repertori conceptual. Però això 
no és tot. No només aprenem quin és el lloc de la dona, també con-
sumim quin lloc ocupa l’home i quin és el seu paper dins la trama.

La síndrome Trinity, per exemple, rep el nom de la protagonista 
femenina de la sèrie de films Matrix. En aquest esquema, s’exerceix 
una discriminació directa cap a la dona sota una aparença d’eman-
cipació i millora. Com s’explica a la revista digital Zena, especialit-
zada en la perspectiva de gènere en diferents àmbits culturals, la 
síndrome Trinity arracona el personatge femení fort a un escenari 
de dona inútil que, tot i semblar independent, sempre necessitarà 
de l’ajuda última de l’home per poder sobreviure. Tot plegat, en 
contraposició a la genialitat innata de l’home. Tant si és perquè ella 
és incapaç de resoldre els problemes tota sola com si és perquè es 
veu immersa en una relació amorosa, el paper que desenvoluparà 
dins la trama és irrellevant i prescindible. En poden ser exemples 
clars dos personatges que han aparegut en films recents de Mar-
vel Studios, com la Vídua Negra o Sharon Carter. Totes dues estan 
sobradament capacitades, però juguen el paper d’amants o cuida-
dores de personatges masculins, en rols que no aporten res relle-
vant a la trama. Un altre estigma que pateixen les dones de la ficció 
superheroica és l’excés d’un poder innat que justifica el control 
masculí. Personatges com Elektra o Jean Grey, aquesta última dels 
X-Men, han posseït un poder tan gran que requereix una regulació o 
una anul·lació per part d’homes. Aquestes dones esdevenen instru-
ments en comptes de subjectes capaços d’autocontrolar-se.

La realitat final
Segons Simone de Beauvoir, tant si entenem que la dona és mare 
com si entenem que és muller, els rols que desenvolupa són cul-
turals i no naturals. Totes les pràctiques que atribuïm a la femini-
tat han estat absorbides, conscientment o inconscientment, en un 
procés d’educació gens amable. A totes les etapes de la seva vida, la 
dona ha rebut una opressió cultural infligida, de la qual, però, es pot 
alliberar. Aquesta i no una altra hauria de ser la lliçó més important 
que podem aprendre de l’escriptora francesa.

És cert que la dona, dins el món del còmic, ha passat per dife-
rents èpoques relacionades amb els contextos històrics. Tampoc 
és veritat que totes i cadascuna de les superheroïnes responguin a 
un paper secundari i poc transcendental dins la trama, encara que 
acostumi a ser així. Sí que és cert que la visibilització, buscada per 
gran part de les lectores, arriba tard o molt tard. Si que és cert que 
la nova Ms. Marvel obre un forat que no hi era, però resulta difícil 
imaginar que una superheroïna se’ns presenti com a transsexual 
o intersexual, per exemple. Difícilment veurem que la indústria 
del còmic sigui un mitjà pioner per la visibilització de persones 
ignorades pel comú social.

Queda molt recorregut per fer, però també és veritat que la 
indústria avança a passos de gegant. Noves creadores i dibuixants 
afinen trames i personatges que surten de la normalitat. Les lecto-
res, cada vegada més exigents, demanen personatges que s’adiguin 
més fidelment a la realitat i poden contribuir a fer que la visibilitza-
ció de diferents pràctiques i realitats no normatives sigui un fet i un 
èxit. El còmic no és una història que succeeixi només al paper. Té 
vida, modela i influeix sobre les ments que el llegeixen. Les superhe-
roïnes busquen fer de la seva realitat un món millor; sense saber 
que, al mateix temps, poden canviar el món que les va dibuixar.

La síndrome Trinity 
i l’excés de poder

Diversos estereotips condicionen la representació 
de les dones a la ficció fantàstica

La cosificació dels personatges 
femenins dins d’aquestes trames 

pot tenir una relació directa amb 
el que entenem que és el seu paper 

dins la nostra societat

Algunes heroïnes, com Sharon Carter 
o la Vídua Negra, estan sobradament 
capacitades però juguen el 
paper d’amants o cuidadores de 
personatges masculins

/ ANDULPLANDU
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Les imatges creadores 
de memòria i discurs
El Palau de la Virreina acull una exposició que mostra el model Barcelona a partir de diferents visions fotogràfiques

Es diu que Barcelona no té cap gran novel·la ni cap gran pel·lí-
cula que la representi com a subjecte protagonista amb plena 
entitat. Aquesta idea, que és discutible, no es pot traslladar 

a l'exposició fotogràfica: Barcelona. La metròpoli en l'era de la 
fotografia, 1860-2004, que podem veure a La Virreina Centre de 
la Imatge fins al 26 de juny. .

El turisme o la geografia imaginada
L'exposició està ubicada en un total de disset sales que segueixen 
un ordre cronològic, però, seguint el fil dels tres leitmotiv anteriors, 
farem un recorregut diferent del que proposen les organitzadores. 
Així, comencem per les darreres sales, amb unes imatges captades 
per Jordi Secall i Pons, pertanyents a la sèrie Barcelona sobre Barce-
lona: protesta contra el Fòrum Universal de les Cultures, 2004. Les 
fotografies ens mostren el desembarcament pirata –amb l'eslògan 
Patarem el Fòrum– que va assaltar les instal·lacions de l'esdeveni-
ment per denunciar els interessos especulatius que hi havia darrere 
i l’expulsió de bona part del veïnat de la Mina. Perquè, contrària-
ment a l’entusiasme que va generar la Barcelona olímpica, que va 
fer que part de la ciutadania participés voluntàriament a l'esdeveni-
ment i encara no percebés que era l'inici del final, l'any 2004 es va 
reaccionar amb sabotatges, crítica i desencís. Aquest és el punt final 
de l'exposició, que ja vaticina el model de Barcelona vigent actual-
ment. A través de les sales anteriors, veiem com s'ha anat forjant.

L'exposició ens proposa un viatge en el temps des de les prime-
res postals de la ciutat fetes per Franck i Charles Clifford a mitjan 

Joan Miquel Gual
@joanomada

segle XIX. Podem veure la peça Barcelona, demolició de les mura-
lles, presa l'any 1855 per Franck Clifford. També podem observar els 
canvis produïts arran de les exposicions universals de 1888 i 1929, 
com la construcció del monument a Colom. Va ser aleshores quan 
es començà a promoure un producte de l'imaginari noucentista i 
modernista: Barcelona era una perla del mediterrani que tot burgès 
europeu havia de visitar. La Sociedad de Atracción de Forasteros va 
contribuir a la solidificació d'aquesta imatge publicant, entre 1910 i 
1936, la revista Barcelona Atracción. En aquesta publicació, origi-
nalment anomenada Touring Review, fotògrafs com Josep Bran-
gulí van desenvolupar una imatge de marca primerenca, però molt 
similar a la ciutat-mite turística actual. Ahir, com a avui, es venia la 
il·lusió de la ciutat com un aparador i un territori pacificat.

La sala 10 de l'exposició, dedicada al franquisme, inclou un 
panell amb capçaleres de la revista cultural Destino. Ens mostra 
una ciutat que, durant els anys seixanta, combinava modernitat i 
pintoresquisme. Com a exemple, les primeres operacions sortida 
de la població de Barcelona, protagonitzades pels Seat 600, i la 
seva contraposició als actes massius que es van fer des del Congres 
Eucarístic per esborrar la idea de Barcelona com a ciutat roja. Quan 
Manuel Fraga va ocupar el Ministeri d'Informació i Turisme, volia 
escenificar un canvi cap a la modernització i el progrés de cara a 
l'exterior. Amb ell, van quedar inaugurats l'aperturisme del règim i 
la puixança d'una nova indústria de sol i platja. En contrast, aparei-
xen les imatges de la celebració, plena de símbols nacionalcatòlics, 
dels anomenats 25 anys de pau.

Les lluites urbanes: la imatge lefebvriana
En parlar de Barcelona, necessàriament, també parlem de lluites, 
perquè la Rosa de Foc sempre està en guàrdia. Sota el títol Recons-

La mostra serveix perquè 
interroguem la Barcelona 

d'avui i hi trobarem tres debats de 
màxima actualitat: el turisme, les 

lluites urbanes i els pànics morals

El punt final de l’exposició arriba 
amb el Fòrum de les Cultures

 de 2004, que ja vaticina el model 
de ciutat vigent actualment i el 

desencís que ha generat

Fotografia de la sèrie 
‘Barcelona sobre 
Barcelona: protesta 
contra el Fórum 
Universal de las Cul-
turas, 2004’ / JORDI 
SECALL I PONS
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truint Barcelona, 1970-1992, bona part de la sala 13 de l'exposició 
està dedicada al moviment veïnal d'aquella època. S'hi pot veure 
la imatge d'un autobús municipal segrestat, una de les accions que 
marca l'origen de la xarxa de transports públics que tenim avui i 
que, en el seu moment, serví per denunciar la distància existent 
entre les perifèries desurbanitzades i el centre urbà.

L'exposició també aborda un film que tractava sobre aquesta 
matèria: Será tu tierra (Llorenç Soler, 1964). Es tracta d'una obra 
de propaganda encarregada pel Patronato de la Vivienda, pel 
qual el xabolisme vertical era la solució final al problema de l'ha-
bitatge. En aquest migmetratge, els barris no tenen nom, les acci-
ons de construcció no estan ubicades geogràficament i tampoc 
no s'entén empíricament la magnitud de les polítiques urbanes 
en curs. El mateix Soler, després de sentir-se instrumentalitzat, 
utilitzà els materials de Serà tu tierra per muntar El largo viaje 
hacia la ira. Aquest relat contrapropagandístic, que es projectarà 
el dia 9 de juny a la Virreina, es distribuí clandestinament per 
evidenciar els durs efectes de l'espai urbà en la subjectivitat pro-
letària, principalment de condició immigrada.

A la mostra, apareix la influència que va assolir, a partir de 1979, 
el filosof marxista Henri Lefebvre en els debats sobre urbanisme. 
Les seves obres Le droit à la ville (El dret a la ciutat) i La Révolu-
tion urbaine (La revolució urbana) van fer famosa la dualitat de la 
ciutat moderna. Mentre per una petita part de la població resulta 
un espai d'oci, oportunitat i alliberament, per a la resta suposa un 
centre de control, poder i repressió. En paraules seves: “L'espai ha 
estat format, modelat, a partir d'elements històrics o naturals, però 
sempre políticament. L'espai és polític i ideològic. És una represen-
tació farcida d'ideologia”. L'existència de profundes contradiccions 
de classe a les urbs franquistes es feia visible allà On la ciutat can-
via(va) de nom, novel·la de Francesc Candel que apareix en una de 
les vitrines de l'exposició. L'autor d'Els altres catalans s'acostava a 
unes perifèries on fermentà un dels moviments socials urbans més 
potents que mai han existit a Europa. 

A diferència d'altres països europeus, a Catalunya, mai no es 
constituí un moviment propi de fotografia obrera. L'excepció més 
important es pot veure en pantalla gran: és el Reportaje del movi-
miento revolucionario en Barcelona (Mateo Santos, 1936), una 
epifania cenetista de les col·lectivitzacions dels mitjans de produc-
ció i comunicació durant els primers mesos de la Guerra Civil. Tot 
i així, a la mostra, es detecta l'absència dels centres socials com a 
actor metropolità, a excepció d'algunes cites visuals –provinents de 
les càmeres d'Anna Boyé i Xavier Mercadé– de les primeres okupa-
cions punk. Dit això, les diferents crisis urbanes que travessen tot el 
segle XX permeten que ens preguntem sobre l'espai com a ideologia 
en el marc de l'actual crisi neoliberal.

Pànics morals
El sociòleg britànic Stanley Cohen definí com a pànic moral 
una situació d'angoixa o histèria col·lectiva generada per un 

Actuació del grup 
Piorreah a l’Ateneu de 

Nou Barris el 30 de 
maig de 1985 / XAVIER 

MERCADÉ

Barcelona. La metròpoli en l’era 
de la fotografia, 1860-2004
Centre de la Imatge del Palau de 
la Virreina (la Rambla, 99)
Del 23 de març al 26 de juny
Entrada Gratuïta

conflicte o un grup social que ha estat sobredimensionat als 
mitjans de comunicació i es percep com una amenaça per 
a l'ordre. En aquesta línia, l'última sala de l'exposició està 
dedicada al Raval i suggereix l'existència de constants pànics 
morals urbans. En aquest espai, apareix el documental De 
nens, de Joaquim Jordà, un film que, juntament amb En 
construcción, obra de José Luís Guerin, va posar de manifest 
les contradiccions d'aquest espai. A la sala, també es poden 
observar les fotografies de Joan Colom centrades en el treball 
sexual femení de carrer –amb rostre postcolonial– i algunes de 
les portades de La Vanguardia que van precedir l'aprovació de 
l'Ordenança del Civisme de 2005.

Per altra banda, les instantànies de Margaret Michaelis i les 
portades d'AC –ubicades a la sala dedicada a l'auge del fotope-
riodisme durant el període 1930-1939– ens permeten accedir a 
un debat burgès, que mai no cessà, sobre la necessitat de fer 
desaparèixer el barri Xino. El seu successor posterior a l'ender-
rocament, el Raval, també ha suposat el principal maldecap de 
les elits urbanes a l'hora de governar l'espai públic municipal. 
Desordre, brutícia, mendicitat, migració, venda ambulant, tre-
ball sexual... tot allò que fonamenta els arguments que precedi-
ren l'esmentada Ordenança del Civisme –que va ser aprovada, 
precisament, l'any després del Fòrum de les Cultures– plan-
teja una pregunta: quin és el marc de convivència desitjable 
o, dit amb paraules de Steiner, quina és la coexistència crea-
tiva necessària que encara hem d'inventar? Potser és un bon 
moment per fer-nos la mateixa pregunta que es van fer Eduard 
Moreno i Vázquez Montalbán en els temps de les olimpíades: 
Barcelona, cap on vas?

Les instantànies recollides 
permeten accedir al debat sobre 
la necessitat de fer desaparèixer 
el barri Xino i les polèmiques al 
voltant del seu successor, el Raval

També es recorden les 
consideracions sobre urbanisme del 
filòsof Henri Lefebvre, que la ciutat és 
un espai d’oci i alliberament només 
per a una petita part de la població

Fotomontatge sobre 
el Barri Gòtic encarre-
gat per la Sociedad 
de Atracción de Fo-
rasteros de Barcelona 
/ PERE CATALÀ PIC
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Immersos en el teixit social del barri de Benimaclet de 
València, on els carrers criden llibertat i cooperació, tro-
bem La Repartidora, una llibreria associativa que, des de 

fa un any i escaig, concretament des del desembre de 2014, 
treballa per difondre el pensament crític. La seva proposta 
se centra, sobretot, en l’economia crítica i col·laborativa i els 
feminismes, encara que dóna espai a temes com l’educació 
infantil o el pensament polític a través de la difusió de llibres 
d’editorials alternatives i independents.

Estenent la iniciativa
El projecte està inspirat, segons relaten, en altres propostes 
similars com les de Trafi cantes de Sueños (Madrid), La Ciutat 
Invisible (Barcelona), la Pantera Rossa (Saragossa) o La Vorá-

Ximo Colomina / Xavi Ruiz
@indarrean / @xaviruiz8

La Repartidora: llibres, teixit 
social i economia crítica
La llibreria associativa es consolidada al barri de Benimaclet (València) com un espai assembleari i ple 
d’activitats en un entorn de forta tradició popular

gine (Santander) i d’altres iniciatives a escala internacional com 
el Projecte A alemany. Tracten de vincular treball, militància i 
vida personal a través de l’economia autogestionària i la comu-
nitat política. “Plantegem el projecte amb l’objectiu de crear 
llocs de treball amb una lògica autogestionària i de caràcter 
activista”, afi rma Raül Beltran, membre de La Repartidora.

La llibreria està ubicada en un barri de tradició popular, 
amb una trajectòria associativa forta i que acull multitud de 
col·lectius, grups de consum i dues associacions veïnals. L’en-
torn ha anat recollint saba nova gràcies a l’arribada constant 
de gent dels pobles i a l’establiment de l’estudiantat al barri. 
Com comenten des de La Repartidora, “aquest entorn deixa 
petjada, per força, en els projectes, les lluites i les reivindica-
cions que s’hi estableixen”.

El darrer any, diversa gent de la llibreria ha participat en jor-
nades com la Fira d’Entitats de Benimaclet viu, la Fira del Llibre 
i la Música en Valencià o la Fira Alternativa. “El que considerem 
important, pel que fa a la nostra aportació a aquest teixit social, 

és el reforç a les accions i els recursos per a la investigació, la 
formació i la refl exió que afavoreixen processos d’empodera-
manet col·lectiu i pràctiques transformadores”, assenyalen.

Una organització assembleària
La Repartidora funciona de manera assembleària i amb volun-
tat cooperativa: “Pensem que aquesta forma d’organització 
no sols és la que respon millor als paràmetres de democràcia 
interna, sinó també la que ofereix més resistència a les circums-
tàncies adverses actuals i més capacitat de permanència i dina-
misme”, opinen les seves integrants.

Però el projecte és molt més que una llibreria: també pro-
posa un espai per a la comunicació i el disseny gràfi c enfocat 
als moviments socials i el teixit associatiu que aquestos inten-
ten conformar. “El curs passat, vam tenir una agenda molt 
atapeïda d’activitats al local. En canvi, aquest curs, hem anant 
ampliant l’àrea d’intervenció i recerca social”, comenta una 
de les membres de l’associació. Tot açò pren forma en presen-
tacions de llibres, tallers, disseny de jornades, etcètera, amb 
la vocació d’actuar cooperativament amb altres entitats i col-
lectius de la ciutat i els voltants. “El treball en xarxa sempre 
és enriquidor i serveix per enfortir els llaços entre diferents 
grups polítics i socials. És l’única forma d’enfortir la societat 
civil”, argumenten.

Barri Cooperatiu: l’inici d’un gran projecte
Si aprofundim en la seua activitat, trobem l’exemple del 
projecte Barri Cooperatiu, l’últim que s’han proposat dur a 
terme. “Barri Cooperatiu surt de la constatació que estem en 
un moment en què calen accions encaminades a promoure i 
facilitar la creació i la consolidació de projectes d’economia 
social i cooperativa als barris”, comenten. Les integrants de 
La Repartidora afegeixen que és l’adaptació d’una proposta 
feta per La Ciutat Invisible al barri de Sants. La iniciativa bar-
celonina va tenir molt d’èxit, per aquest motiu han intentat 
exportar-la a Benimaclet.

Durant els propers mesos, La Repartidora impulsarà les 
Jornades d’Economia Solidària i Cooperativisme i durà a 
terme un curs de formació en Economia Social i Cooperativa. 
Alhora, es prepara una ruta cooperativa per Benimaclet i una 
publicació autoeditada, juntament amb altres activitats com 
l’organització de tallers a les escoles i els instituts del barri. 
“Volem que el nostre treball aporte altres referents sent cohe-
rents, en la mesura del possible, amb les lluites que afrontem 
en la vida quotidiana”, conclouen.

La Repartidora du-
rant la vesprada 
/ XIMO COLOMINA

Karl	Polanyi

  La gran transformación
   crítica del liberalismo económico
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La bruja comença amb un judici: un home és expulsat d'una 
comunitat puritana, els costums de la qual considera 
excessivament laxos, als EUA del segle XVII. A partir d'aquell 

moment, ell i la seva família es traslladaran a una zona apartada 
que llinda amb un bosc. El debutant Robert Eggers usa aquest 
punt de partida per aixecar un terror amb un cert toc naturalista, 
on no sovintegen els ensurts ni les estridències estilístiques amb 
ànim d'impactar. L'autor posa les brides a una càmera que diri-
geix sense agitacions i opta per un tempo narratiu calmat. Basa 
la seva pel·lícula, sobretot, en els personatges, en la manera com 
es relacionen entre ells... i davant una possible amenaça externa. 
El resultat ha estat comparat amb La cinta blanca, de Michael 
Haneke, i amb El bosque, de M. Night Shyamalan. D'una manera 
menys òbvia que la recent La visita, també de Shyamalan, la his-
tòria també remet al conte de Hansel i Gretel.

El desig d'oferir una narració sòbria i estilitzada, però també 
amb moments inquietants, s'imposa a qualsevol vocació discur-

Ignasi Franch
@ignasifranch

Terror naturalista a l’Amèrica 
de les colònies puritanes

Aquesta compilació dels textos i les piulades de la Federació 
d’Anarquistes Gran Canària (FAGC) és un manual impres-
cindible per desxifrar la seva naturalesa. La seva breu 

però ingent tasca d’agitació i acció social, exemplificada en la seva 
concepció de les xarxes socials i la propaganda llibertària, aporta 
llum a les idees i els projectes d’una de les federacions anarquistes 
més sòlides i transversals de l’Estat espanyol. Mediatitzada per la 
lluita de la Comunitat Esperança, l’okupació més gran de l’Estat, 
la FAGC ha focalitzat la seva acció en un “veritable projecte revolu-
cionari d’habitatge, iniciat per un col·lectiu anarquista, amb eines 
i organització anarquista, sense necessitat que les implicades ho 
fossin”. A través d’aquest llibre colpidor, també es plasma la crítica 
cap a l’hegemonia social d’un “anarquisme a la defensiva, que ja 
no creu que pugui arribar a la gent” i que, sovint, s’integra en dinà-
miques de protesta, oci i consum massa assimilables pel sistema.

Enfront d’això, la frescor de la FAGC pot servir d’ins-
piració a moviments en lluita, mitjançant una concepció 

Anarquisme de base i de més avall
Guille Larios
@La_Directa

RESSENYES

siva. Una vaga defensa de la tolerància sembla barrejar-se amb 
signes potencialment reaccionaris. Als marges del camí, apareix 
una mirada a la bruixa com a dona incontrolable. Però La bruja 
no té les pretensions feministes, més o menys ben executades, 
d'obres sobre dones salvatges com The woman. Al film d'Eggers, 
la fetillera és una figura essencialment negativa, com el fantasma 
embogit pel dol de La mujer de negro o altres estereotips amb 
rerefons misogin. El seu possible apoderament es parcial, a més 
de maligne, atès que es deu al poder superior del diable. L'autor 
insinua una reflexió possible sobre l'impacte de les creences reli-
gioses, però la història se centra en el retrat de les dinàmiques 
familiars. Sentir por envers la maldat fa que aquesta se'ns acosti, 
sembla dir el cineasta, i les persones acabem convertint-nos en 
allò que se sospita que som. El resultat és una proposta estimu-
lant que defensa un neoclassicisme particular, autoral, però 
també inclusiu amb la gent aficionada al gènere.

CINEMA

La bruja
Director i guionista: Robert Eggers
Durada: 93 minuts

revolucionària i transformadora endèmica, d’aquells que 
s’han adaptat a una militància resilient i fangosa en una 
illa al bell mig de l’Atlàntic travessada per l’atur extrem, la 
pobresa i els desnonaments. Així, en un híbrid teòric-prag-
màtic, a “cavall entre l’insurreccionalisme i l’anarquisme 
combatiu o de carrer”, la FAGC destina tota acció directa i 
social a l’atenció de les persones més excloses, les de baix 
de tot, aquelles amb qui “ningú no compta, sovint ni tan 
sols l’anarquisme”. Però no amb l’objectiu d’adoctrinar o 
“militaritzar” les 400 persones –indigents o migrants– que 
s’integren al seu programa massiu de reallotjament, sinó 
potenciant l’autonomia individual de les residents i la seva 
complicitat i acció col·lectiva durant tot el procés de cerca 
i okupació d’habitatges.

LLIBRE
Federación de Anarquistas Gran Canaria. Las ideas. 
Los hechos.
Autor: FAGC (2011-2016)
Editorial: Col·lectiu Bauma
Pàgines: 127



Quina és la realitat del camp a Bolívia?
Existeixen dos models antagònics. D’una banda, les 
organitzacions que ocupen terres al tròpic per posar 

en pràctica un model productivista basat en el monocultiu, un 
sector que estaria representat per diverses plataformes i pel 
Moviment Sense Terra (MST), similar al que existeix al Brasil, 
però amb menys pes. D’altra banda, hi ha les organitzacions 
arrelades al territori des de temps ancestrals, que, a més de 
viure de la terra, reprodueixen la seva cultura originària.

L’Estat pren partit per algun d’ells?
En un inici, el Moviment pel Socialisme (MAS) d’Evo Morales va 
enarborar la bandera de la pachamama i el bé comú. Però des-
prés, en canvi, s’ha dedicat a donar suport al negoci empresa-
rial i a controlar les organitzacions que, com l’MST i els col·lec-
tius afi ns, li van delegar les polítiques públiques.

L’altra cosmovisió actua de manera més autònoma?
Pateix una situació molt vulnerable. Sobretot d’ençà que l’Es-
tat ha obert les àrees protegides a l’explotació d’hidrocarburs 
i aprova la construcció de carreteres i altres infraestructures. 
Tot i això, hem documentat centenars de produccions famili-
ars, indígenes i afrodescendents que opten per un model agro-
ecològic i sostenible molt interessant.

Com es defensen de l’ofensiva empresarial?
Els processos han estat diversos. Algunes persones han accedit 
a la terra després de negociar o mantenir litigis amb compa-
nyies que intervenien a la zona. Per fer-hi front, n’hi ha que 
fi ns i tot han obert camins per mancomunar escoles o serveis, 
fet que evidencia que l’Estat no té interès a protegir-les i aplica 
la màxima de Rafael Correa, president de l’Equador: “No vull 
repartir terres perquè no vull repartir pobresa”.

Se suposava que Evo Morales era sensible a les comuni-
tats que vivien de la terra. No ha estat així?
No oblidem que ell pertany al grup d’organitzacions que apos-
ten per l’extractivisme. Aquesta és la seva vocació personal i 

professional. Passat el període de bonança arran de la venda de 
petroli, durant el qual el govern va invertir en benestar, el país 
ha entrat en crisi. I, quan han arribat els problemes, Morales ha 
ensenyat el seu veritable rostre polític.

Quines han estat les conseqüències?
Promou l’entrada de les companyies fruiteres i, mitjançant 
un discurs molt paternalista i neoliberal, diu a les poblacions 
que l’explotació del sòl i el subsòl els resultarà benefi ciosa. No 
confi a que els camperols produeixin els aliments, raó per la 
qual ha començat a revisar la titulació col·lectiva dels territo-
ris perquè les empreses hi puguin operar. D’alguna manera, la 
política d’Evo Morales és antiindígena, exactament com les dels 
governs de l’Equador i el Perú.

Com es pot revertir aquesta tendència?
Això és el que fem des del Moviment Regional per la Terra, visi-
bilitzar les situacions en què preval una conducta lligada a l’au-
tosufi ciència i perfectament adaptada a les noves tecnologies. 
A Colòmbia i altres països sud-americans, hi ha testimonis que 
ho demostren. Expliquem que les ciutats, lluny de ser la pana-
cea, no garanteixen la seguretat ni el benestar –de fet, sovint 
generen més bosses d’exclusió–, mentre que el camp pot oferir 
maneres d’organitzar-se i viure en harmonia amb l’entorn.

Cal articular una alternativa política perquè l’Estat can-
viï les seves prioritats?
És complicat. A les terres altes, el Consell Nacional d’Ayllus i 
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) ha desistit d’intervenir a 
l’esfera institucional. I, a les terres baixes, l’Estat ha decapitat 
les organitzacions de referència amb l’empresonament d’una 
trentena de dirigents indígenes.

No hi ha cap moviment que pugui reemplaçar-les?
De moment, no. Però, sistematitzant i fent visibles els casos, 
podem interpel·lar la societat –i, en particular, la gent jove– per-
què vegi que el camp és un espai on es poden desenvolupar 
projectes viables i es pot tenir una vida digna.

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“La política d’Evo Morales 
és antiindígena”

/ GORKA LEIZA
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Ruth Bautista
Sociòloga i activista 
boliviana

Ruth Bautista va coincidir 
amb una dirigent de la Con-
federació Nacional de Dones 
Camperoles Indígenes Ori-
ginàries de Bolívia-Bartoli-
na Sisa (CNMCIOB-BS) a la 
universitat. Gràcies a aquest 
fet, va entrar en contacte amb 
els processos organitzatius i 
estratègics que aquesta pla-
taforma, fundada l’any 1980, 
aplica sobre el terreny. Des-
prés, arran del seu interès pel 
moviment camperol, que a 
Bolívia està vertebrat al voltant 
de dues grans tradicions, la 
productivista –que el govern 
d’Evo Morales posa al servei 
de les corporacions estrange-
res– i la que és respectuosa 
amb l’ecosistema i les cultures 
originàries, Bautista es va im-
plicar en la lluita impulsada per 
aquest segon corrent. A través 
del Moviment Regional per la 
Terra (www.porlatierra.org), 
ella i altres sociòlogues for-
mem acadèmiques i entitats 
perquè assenyalin aquestes 
experiències a fi de cons-
cienciar la població de la 
viabilitat de viure del camp. 
Un objectiu paral·lel a l’apo-
derament de les joves, amb 
les quals treballa per crear 
teixit comunitari a La Paz i 
altres ciutats, on la pobresa 
no deixa d’augmentar.


