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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! #Directa410

Ben bé, amb la calma, no: un cop acaba el tancament de 
l’edició, la correctora vola sobre el terra per agafar l’úl-
tim autobús cap a un poble perdut, el maquetador fa 

xisclar les rodes de la seva motocicleta per complir les seves 
responsabilitats familiars i l’editor s’estreny els renyons que, 
després de dotze hores atrapats a la cadira, estan tous com si 
haguessin estat macerats al Jerez una nit sencera.

És en aquest moment quan l’equip de tancament es retira. 
La DIRECTA viatja pels intricats camins d’Internet cap a la rotativa 
i la redacció resta en silenci. En complet silenci? No! Un pirata 
de la informació, un insomne lletraferit, un plumilla bohemi... 
un pringat, al cap i a la fi, s’encarrega de pujar els continguts 
del número en paper a Internet fins a les cinc de la matinada. 
A ritme de cúmbia i vallenato, les diferents seccions del paper 
van arribant a la corresponent secció del web, www.directa.cat/
paper, perquè les subscriptores les pugueu llegir a primera hora 
del dimarts a la tauleta, el mòbil o l’ordinador mentre gaudiu 

Maties Lorente
@mtslorente

La ‘Directa’ arriba 
amb la Calma

/ VICTÒRIA OLIVERES

del primer cafè del dia. Al mateix temps, les lletres van omplint 
les 32 pàgines que formen el quinzenal en una rotativa situada a 
Girona. No hi hauria res que ens fes més felices que poder impri-
mir el producte de la nostra suor, sang i llàgrimes en una rota-
tiva cooperativa que fomentés l’economia solidària. De moment, 
encara no n’hem trobat cap i, per tant, continuem com fins ara.

El dia comença a empènyer la nit. Cap a les set del matí, 
el nostre transportista, el Jaki, recull el número complet 
de la DIRECTA. La seva companya, la Calma, ve a cada viatge. 
Blanca, de complexió gran, amb cabells arrissats i uns trenta 
quilos de pes, és un encreuament de gos d’aigües. Sempre 
entra la primera a la redacció quan les portes de la furgo-
neta del Jaki s’obren al carrer Riego cap a les nou del matí. 
Quan els 2.500 exemplars arriben a la redacció, s’etiqueten i es 
distribueixen en caixes que s’envien per correu. És una tasca 
feixuga que normalment es fa entre tres o quatre persones. Per 
això demanem ajuda a les subscriptores, perquè ens donin un 
cop de mà a canvi d’uns croissants de xocolata i un número 
ben calent de la DIRECTA. Un cop etiquetades i distribuïdes, les 
revistes viatgen via correu ordinari cap a les vostres cases, on 
acaben arribant més tard que d’hora...3



Entre 2008 i 2015, l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) comptabilitza 
5.198 empreses urbanitzadores, 

constructores i promotores en concurs 
de creditors als Països Catalans

Molts processos judicials romanen 
oberts i enfronten diversos actors, 

com organitzacions ecologistes, 
ajuntaments i compradores, amb les 

empreses promotores

L’esclat de la bombolla del totxo ha deixat un rastre de projectes inacabats de tot tipus, que testi-
monien l’enfonsament d’un model insostenible des d’un punt de vista social, econòmic i ambien-
tal. Un dels grans dilemes amb què es troben les administracions, coresponsables de l’aposta per 
la urbanització salvatge des de fa una dècada, és què s’ha de fer amb unes obres que, després 
d’anys d’aturada, acumulen un deteriorament gairebé absolut. La llei permet tirar-les enrere, però 
això té un cost econòmic elevat i, en molts casos, l’impacte ambiental causat ja no es pot revertir

Marc Font / Gemma Garcia
@marcfontribas / @gemma_g_fabrega

Urbanització inacaba-
da a Piles, a la comarca 
valenciana de la Safor
/ PAULA DURAN

Rastrejar el territori és seguir la petja d’hectàrees i hectàrees 
de ciment, especialment al llarg dels vora 2.800 quilòme-
tres de costa que comparteixen els Països Catalans. Carrers 

abandonats sense gent, fanals sense llum, cases sense parets. Urba-
nitzacions que són solars desèrtics o habitatges esquelètics, però 
també polígons sense indústria, infraestructures inacabades que no 
porten enlloc o equipaments inservibles. Ha transcorregut gairebé 
una dècada des de l’esclat de la bombolla immobiliària que va situar 
l’Estat espanyol en un lloc privilegiat del rànquing de cimentació del 
territori. S’hi van arribar a construir més habitatges que als estats 
francès i alemany junts, tal com va anticipar José María Aznar. Entre 
1986 i 2006, l’Observatori de la Sostenibilitat indica que el consum 
de sòl va ser de 44 hectàrees al dia.

Gran part dels projectes que van quedar paralitzats amb la crisi 
han restat així fins avui, amb el teló de fons de nombroses empreses 
urbanitzadores, constructores i promotores fallides: entre 2008 i 
2015, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en comptabilitza 5.198 
en concurs de creditors als Països Catalans. Tot està embolcallat 
amb un ventall ampli de processos judicials oberts: entre ajunta-

Fòssils de 
l’era del 
totxo

ments i empreses, entre compradors i promotores, entre les orga-
nitzacions en defensa del territori i els projectes.

La casuística és dispar: hi ha actuacions urbanístiques para-
litzades que es troben en una fase preliminar i d’altres en què 
ja s’han iniciat les obres d’urbanització o d’edificació. En molts 
casos, l’empresa urbanitzadora ha incomplert els terminis i haurà 
d’indemnitzar l’Ajuntament, que tindrà el dret de seleccionar una 
altra empresa que continuï les obres. Alhora, la llei també per-
met modificar el planejament i desclassificar una part del sòl; és a 
dir, redimensionar el projecte. Una altra opció és aturar l’actuació 
urbanística i desclassificar tot el terreny, fet que, en funció de la 
fase en què es trobi el projecte i de les seves condicions, obliga 
l’Ajuntament a retornar les càrregues d’urbanització abonades o 
compensar la propietat.

Per tant, la llei permet actuacions que tenen conseqüències per 
a les arques públiques. Josep Pérez Ferrándiz, advocat especialitzat 
en urbanisme, adverteix que els costos depenen de si el projecte 
està més o menys avançat. A més, recorda que hi ha certa depen-
dència econòmica, ja que l’administració està cobrant els impostos 
corresponents a sòl urbanitzable, que són superiors als de sòl rústic. 
No obstant això, ja fa pràcticament un any que l’Estat espanyol va 
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modificar la llei hipotecària i de cadastre perquè els sòls urbanitza-
bles sense desenvolupar paguin l’IBI rústic en lloc de l’urbà. Segons 
Pérez Ferrándiz, cal avaluar cada situació i negociar amb agents 
diversos.

Qüestió de voluntat política
Per a Rafael Córdoba, membre d’Ecologistes en Acció i un dels 
responsables de la seva campanya Ni un metre més de formigó, la 
clau per tirar enrere els projectes és la “voluntat política”. Córdoba 
admet que els costos econòmics serien importants, però afirma que 
“no serien tan elevats com es planteja” i que generarien llocs de 
treball. L’ecologista concedeix que hi ha projectes “irrecuperables”, 
fonamentalment aquells en què la destrossa mediambiental “no 
té marxa enrere”, i conclou que tot plegat és conseqüència d’una 
“barbàrie ecologicoimmobiliària portada a terme per grans promo-
tors amb el consentiment dels ajuntaments i les autonomies”. Cór-
doba fa una crida a tenir en compte els costos socials i ambientals 
d’aquests projectes inacabats i abandonats.

L’Observatori de la Sostenibilitat ha denunciat reiteradament, a 
través dels seus informes, l’agressivitat d’un model que ha implicat 
la “disminució dels sòls productius agrícoles i dels ecosistemes fores-
tals, que suposen una gran part de la biodiversitat”. El seu director, 
Fernando Prieto, és contundent: “En dues generacions, hem matat 
la costa”, afirma, en referència a l’artificialització de la primera línia 
marítima, que en molts punts ja està totalment coberta de ciment.

País de ‘marines d’or’
Del conjunt del territori, el País Valencià és l’espai que ha patit una 
destrucció més greu, especialment a la costa, segons l’informe de 

Greenpeace de 2013. De fet, la legislació valenciana va permetre, a 
partir de 1994, que no calgués ser propietària del sòl per executar 
projectes urbanístics. El resultat: 2.000 plans urbanístics (Programa 
d’Actuació Integrada, PAI) aprovats entre 2003 i 2012, segons la 
Conselleria de Territori. Molts d’ells han arrasat l’horta valenciana.

El PAI Torre la Sal, al terme municipal de Cabanes, a Castelló, 
n’és un exemple. L’empresari Jesús Ger va decidir ampliar les cent 
hectàrees del complex turístic Marina d’Or, un dels punts negres de 
la costa valenciana. El 2003, el PP i el PSPV van aprovar el projecte 
al ple municipal gràcies a algunes regidores que tenien interessos 
sobre els terrenys, com la socialista María Teresa Sidro –la filla de 
la qual ocupa l’alcaldia gràcies a un pacte recent amb Compromís.

El pla preveia ampliar el terme municipal en 26.000 persones, 
quan actualment en té 3.006, segons el darrer cens de 2013. Des de 
fa anys, però, no s’hi mou res de res ni pràcticament ningú. Només 
la brisa de mar balanceja les maleses d’un solar capitanejat per un 
plafó de Solvia, la immobiliària del Banc de Sabadell, que el 2012 
va adquirir gran part dels pocs apartaments construïts. Molts habi-
tatges tenen les persianes abaixades, cartells de venda i vistes als 
solars ensalvatgits. “No funcionen ni els fanals, estem a les fosques”, 
lamenta Salvador Laborda de l’Associació de Veïns. Originari de 
Saragossa, l’any 2013 hi va comprar un habitatge per estiuejar per 
60.000 euros, tot i que s’havien arribat a valorar en 500.000 euros 
durant la febre d’or immobiliària. Ja fa temps que el veïnat està en 
peu de guerra perquè l’empresa urbanitzadora o l’Ajuntament es 
facin càrrec del manteniment de la zona.

Llicències i pròrrogues irregulars
Tant el veïnat com l’Ajuntament de Cabanes es troben en un atzu-
cac, travessat per un munt de processos judicials amb l’empresa. El 
Grup Marina d’Or continua sent l’agent urbanitzador del projecte, 

>>> Ve de la pàgina anterior

A partir de 1994, la legislació 
valenciana va permetre que no calgués 
ser propietària del sòl per executar 
projectes urbanístics. El resultat: 2.000 
plans aprovats entre 2003 i 2012

Una urbanització havia d’ampliar 
el terme municipal de Cabanes en 
26.000 habitants, però gran part dels 
apartaments previstos no s’han fet i el 
veïnat pateix la manca de serveis

La bombolla immobiliària va anar 
molt més enllà del sector residencial. 
Nombroses infraestructures i equipa-
ments impulsats per les administra-
cions públiques també han quedat a 
mig fer. En molts casos, es tractava 
de projectes innecessaris i sobredi-
mensionats, amb costos que escapa-
ven a les possibilitats reals de la insti-
tució de torn. Un cas paradigmàtic és 
el Teatre Auditori de Torredembarra. 
Aprovat el març de 2007, quan el go-
vern local estava encapçalat pel PSC, 
les obres es van iniciar l’any següent, 
ja amb el convergent Daniel Masagué 

a l’alcaldia, però estan aturades des 
de 2010. Masagué està sent investi-
gat pel cas del 3% i la Fiscalia Antico-
rrupció li demana quatre anys i mig 
de presó per un presumpte delicte 
de malversació.

El projecte tenia un pressupost 
total de 4,3 milions, 2,3 dels quals 
corresponien a l’obra civil, que es 
va adjudicar a l’empresa Transcor-
nejo. L’estructura de l’edifici està 
completament acabada, però els 
costos es van disparar molt per da-
munt del pressupost. La DIRECTA ha 
preguntat a l’Ajuntament de Torre-

La bombolla 
d’equipaments 

també esclata a 
Torredembarra

Programa d’Actuació 
Integrada Torre La 

Sal a Cabanes (Plana 
Alta) / MARC FONT

Urbanització Balcó 
del Mar a Xeresa (La 

Safor) / PAULA DURAN
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que hauria de finalitzar el projecte d’1,2 milions de metres quadrats 
i, segons Carles Mulet, regidor de Compromís, fer-se càrrec del seu 
manteniment. De fet, ja hi ha una sentència sobre cablejat furtat de 
l’enllumenat que dóna la raó al consistori. Malgrat les condicions, 
el veïnat paga una contribució com si visqués al poble de Cabanes i 
gaudís de tots els serveis.

Per a Mulet, l’origen de la situació actual es troba en una irre-
gularitat del consistori. Les llicències d’edificació dels apartaments 
es van concedir sense que la urbanització s’hagués finalitzat; també 
es van atorgar llicències d’ocupació. El Tribunal Superior de Justícia 
valencià ja ha dictat sentència i ha declarat nul·les les llicències, per 
tant, a Torre la Sal, no hi hauria d’estar vivint ningú. Però, ara, és difí-
cil desfer el camí: els propietaris han anat pagant els costos d’urba-
nització, encara que molts ni tan sols tenen la seva part urbanitzada.

A més, l’antic arquitecte municipal de Cabanes, Rubén Bellido 
Tárrega, i l’excap de l’àrea d’urbanisme, José Vicente Guimerá, 
estan sent investigats per la possible emissió d’informes falsos que 
va permetre atorgar pròrrogues a l’empresa fora de termini. Se’ls 
imputa un delicte de prevaricació, falsificació de documents i tràfic 
d’influències. El 2013, ja no es va concedir cap pròrroga i, des d’ales-
hores, les obres estan paralitzades.

La situació no és gens excepcional al terme municipal de Caba-
nes, que també abraça un tram de costa molt llaminer. La població 
frega amb dues urbanitzacions més, on només es divisen fanals, 
carrers solitaris i alguna construcció a mitges. Com subratlla l’ecolo-
gista Paco González del Grup per l’Estudi i Conservació dels Espais 
Naturals, “hi ha molts Marina d’Or no publicitats” a tot el litoral. 
El 2014, l’empresa constructora i promotora dels apartaments del 
grup Marina d’Or, Comercializadora Mediterrànea de Viviendas 
(Comervi), va fer fallida. De fet, la societat mercantil apareix a la 
llista de grans morosos que va fer pública l’Agència Tributària a 

dembarra quants diners s’hi han 
abocat fins ara –les estimacions 
parlen d’uns quatre milions– i quant 
costaria enllestir-lo, però no ha re-
but resposta. Ara, l’actual equip de 
govern, format per ERC, el PSC i les 
independents d’Alternativa del Baix 
Gaià (ABG), vol adaptar el vestíbul 
com a espai de representacions. Es 
tracta d’una sortida temporal, amb 
un cost estimat que superaria els 
200.000 euros, per evitar el retorn 
d’una subvenció de 900.000 euros 
concedida per la Generalitat per 
aixecar l’edifici. El grup municipal 

de la CUP, que compta amb un re-
gidor al ple, va demanar que es fes 
una auditoria sobre tot el projecte 
que permetés demanar respon-
sabilitats, però la proposta no va 
prosperar. Toni Sacristán, el regi-
dor cupaire, detalla l’estat “lamen-
table” de l’interior de l’espai, amb 
instal·lacions elèctriques robades i 
brutícia acumulada. El consistori es 
va gastar gairebé mig milió d’euros 
en aparells d’aire condicionat que 
ara són inservibles. Actualment, el 
teatre auditori està tapiat després 
de diversos anys d’abandonament.

finals de 2015, amb un deute de 46,37 milions d’euros, juntament 
amb moltes altres empreses del totxo. Com a afegit, l’Ajuntament de 
Cabanes va descobrir que els avals de l’empresa es van declarar nuls 
el 2014 perquè havien passat a mans de Company of Guarantees, 
una entitat no autoritzada pel Banc d’Espanya.

En la situació econòmica actual i amb la urbanització de Torre 
la Sal paralitzada, Marina d’Or ha insistit a tirar endavant el projecte 
urbanístic més gran d’Europa: divuit milions de metres quadrats, 
una segona ciutat com la de Castelló. Però, el mes de febrer passat, 
el Suprem va tombar aquest pla, que inicialment estava associat al 
parc temàtic Mundo Ilusión i a l’aeroport de Castelló.

El desèrtic Mirador de l’Ebre
Unes desenes de quilòmetres al nord, trobem les Terres de l’Ebre, 
un altre territori castigat per la urbanització desaforada. En plena 
febre immobiliària, els arrossars, els tarongers i l’horta de la finca 
La Palma de l’Aldea (Baix Ebre) van ser arrasats per aplanar el camí 
al Mirador de l’Ebre, una urbanització mastodòntica que havia 
de suposar la construcció d’un miler d’habitatges. Aleshores, el 
municipi comptava amb 3.500 habitants. Les obres van comen-
çar a finals de 2005, però es van paralitzar de cop el 2008, arran 
del monumental concurs de creditors de la promotora Martinsa 
Fadesa, actualment en liquidació. Des d’aleshores, el projecte 
resta aturat i la seva degradació avança dia a dia: carrers asfaltats 
on proliferen les males herbes, fanals que no funcionen i serveis 
bàsics inexistents.

Tot el recinte està envoltat d’una tanca i no s’hi permet l’accés. 
El solitari vigilant de seguretat de l’espai confirma a la DIRECTA que, 
actualment, no es pot comprar cap dels habitatges. Se’n van iniciar 
uns 170 i alguns van tenir compradors que, òbviament, no n’han 
pogut fer ús. Diversos blocs de pisos estan aparentment acabats, tot 

i que uns antics vigilants de seguretat expliquen que les condicions, 
a l’interior, són deplorables, amb les humitats fent destrosses a uns 
acabats de mala qualitat. Altres edificis resten a mig fer i la majoria no 
es van començar. Els vigilants van ser contractats per ISS, una mul-
tinacional de serveis que pertany al banc d’inversió Goldman Sachs.

L’aspecte és desolador, d’apocalipsi postbombolla. Transmet la 
imatge d’un poble abandonat amb l’agreujant que mai no ha tingut 
vida. La caiguda de Martinsa Fadesa ha deixat projectes abandonats 
a nombrosos punts del territori. Un altre exemple és el Vall Fosca 
Mountain Resort, un complex dissenyat amb 900 habitatges i vuit 
hotels a Espui, un dels nuclis de la Torre de Cabdella, un municipi 
de 760 habitants del Pallars Jussà. Els edificis a mig fer han quedat 
allà, com fòssils de l’era de l’especulació.

L’alcalde que va donar el vistiplau definitiu al projecte de 
l’Aldea era Daniel Andreu (ERC), que encara avui continua al 
capdavant del consistori. Reconeix que va optar per un “model 
equivocat”, però afirma que van pensar que l’Aldea podia con-
vertir-se en “punt de referència” de la promoció turística a la 
zona. Andreu explica que, ara, redimensionaria el projecte i que 
aposta per incentivar que es reiniciïn les obres per acabar les 
parts més avançades. Tot dependrà d’una Junta de Compensació 
que reuneix els propietaris de l’espai, fonamentalment el bancs 
Santander i Popular, però també CaixaBank i Martinsa Fadesa. 
Andreu afirma que tirar enrere el projecte i tornar l’espai al seu 
aspecte anterior és complicat, perquè els propietaris tenen uns 
“drets adquirits” i qualsevol actuació podria suposar el pagament 
d’indemnitzacions.

A L’Aldea, però, l’aposta pel totxo anava més enllà del Mirador 
de l’Ebre i, durant la mateixa època, es va plantejar la construcció 
d’una urbanització a Vinaxarrop, que contemplava 400 habitatges 
i un camp de golf. En aquest cas, els treballs d’urbanització no es 
van iniciar i l’espai no s’ha vist modificat: malgrat els drets adquirits, 
sembla més factible garantir que no s’hi construirà res. En qualse-
vol cas, hi ha molts paisatges que han desaparegut per deixar pas a 
un suposat desenvolupament econòmic lligat a la construcció. Sota 
les promeses de prosperitat, s’hi amagava l’especulació pura i dura, 
avui convertida en ciment esquerdat. És la metàfora perfecta d’un 
model insostenible i enfonsat.3

Mirador de l’Ebre és una gran 
urbanització paralitzada arran 
del concurs de creditors de la 
promotora. Ara, l’Ajuntament vol 
incentivar que es reinicïin les obres

Urbanització Mirador 
de l’Ebre a l’Aldea 
(Baix Ebre) / M. F.

Urbanització paralitza-
da al costat de Cabanes 

/ GEMMA GARCIA
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UN TERRITORI ESQUERDAT PEL CIMENT
El conjunt dels Països Catalans és ple de punts negres urbanístics. Diversos col·lectius, com Ecologistes en acció, 
o iniciatives com la Base de dades postbombolla han treballat per dibuixar la geografia constructora arreu 
de l’Estat espanyol. A partir d’aquestes iniciatives i documentació pròpia, el mapa en mostra una petita part

Residencial o turístic

Polígons industrials

Infraestructures
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/ PAU FABREGAT

Complex termal de Jafre
Promogut pel grup Prestige i aturat el 2009, avui és pro-
pietat de la Generalitat i els bancs Sabadell i Popular. El 
complex preveia gairebé 100 habitacions.

Vallfosca Mountain i Golf Resort 
Complex residencial  turístic promogut per Martinsa Fadesa 
a la Torre de Cabdella (Pallars Jussà). Preveia 900 habitat-
ges i vuit hotels, però les obres es van paralitzar el 2008

Autovia A-14
La via ràpida que ha d’unir Lleida i Vielha tan sols compta 
amb deu quilòmetres finalitzats, estrenats el 2012, i un tram 
de sis, al Segrià, en obres.

Port Olivet (l’Ametlla de Mar)
Del projecte d’aixecar 67 xalets de luxe d’entre 400 i 800 me-
tres quadrats, només n’ha quedat la urbanització dels carrers, 
assumida per l’Ajuntament, que ara vol renaturalitzar l’espai.

Parc Sagunt
Aquest enorme polígon industrial només compta amb tres 
empreses instal·lades. Recentment, l’Estat es va compro-
metre a abocar -hi diners per finalitzar la urbanització.

El Mirador de l’Ebre (l’Aldea)
Una antiga finca agrícola havia d’acollir mil habitatges, pro-
moguts per Martinsa Fadesa. Avui, només hi ha uns quants 
blocs aixecats i cap habitatge en condicions.

Teatre Auditori de Torredembarra
Les obres que van començar el 2008 estan paralitzades. 
Amb un sobrecost, l’estructura es va acabar, però l’interior 
es troba en molt mal estat. Ara, pretenen habilitar i adaptar 
el vestíbul per evitar el retorn d’una subvenció.

Urbanització Serelles
Amb l’obra inacabada, el mes de gener passat, el Tribunal 
Suprem va confirmar la sanció imposada a l’Ajuntament 
d’Alcoi i la promotora Luxende el 2012 per ocupació il·legal 
dels barrancs i les vies pecuàries.

Línia 9 de Metro
Les obres de la línia del metro de Barcelona van co-
mençar el 2004 i encara no s’han acabat, tot i la previsió 
de fer-ho el 2006. A més, ja ha costat gairebé el triple del 
pressupost inicial.

Cala Romántica Villas Manacor
Aquest complex residencial a Mallorca comprèn 200 xalets 
deshabitats i en mal estat. Una trentena de persones van 
pagar l’habitatge a Terrápolis, de Martinsa-Fadesa, que va 
entrar en concurs de creditors.

PAI Torre La Sal
La urbanització, envoltada d’irregularitats, havia de ser 
una ampliació de Marina d’Or de 2,1 milions de metres 
quadrats. Actualment, està paralitzada i encara no s’ha 
acabat d’urbanitzar.

Auditori Municipal de Callosa d’en Sarrià
El projecte està sobre la taula des de 2009, amb el suport 
de la Generalitat i la Diputació valencianes. Actualment, 
es troba aturat per manca de finançament i l’Ajuntament, 
endeutat després de finançar una part de les obres.
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Diverses plataformes i entitats es 
van oposar al projecte l’any 2001 i 

van presentar al·legacions: alertaven 
que amenaçava un aqüífer de la 

regió i que les seves dimensions eren 
desproporcionades 

La Direcció General de Qualitat 
Ambiental va assenyalar insuficiències 

en l’estudi d’impacte ambiental, 
però l’empresa va rebre el certificat 
d’idoneïtat en tan sols una setmana

L’abocador 
de Tivissa: 

infraccions 
amb padrins

Al municipi de Tivissa (Ribera d’Ebre), una infraestructura que va ser projectada 
com a comarcal acull deixalles provinents d’arreu de Catalunya. Va ser 

impulsada per Gustavo Buesa i el fill primogènit de l’expresident Jordi Pujol

El macroabocador de Tivissa va ser inaugurat l’any 2004 
després d’un procés d’aprovació polèmic. Diverses entitats 
ecologistes van alertar, ja aleshores, de la sobredimensió 

del projecte i el fort impacte ambiental que suposaria. Des de la 
seva posada en funcionament, s’ha denunciat la superació de les 
quantitats abocades, així com l’entrada de residus no permesos i 
des de camions procedents de diversos punts de Catalunya.

L’any 2015, s’han soterrat més de 322.000 tones de deixalles 
en aquesta gran cicatriu del paisatge, inicialment pensada per 
acollir els residus procedents d’un àmbit territorial amb menys 
de 50.000 habitants. Dades oficials de l’Agència de Residus de 
Catalunya certifiquen que, a les comarques de referència de 
l’abocador, es generen 42.326 tones de residus anuals. D’on pro-
venen la resta de residus que arriben a l’abocador? Avui dia, la 
brossa que hi entra equival a la que generen conjuntament els 
municipis de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat. I els tràmits d’ad-
judicació del projecte estan sent investigats dins el cas de corrup-
ció vinculat a Jordi Pujol Ferrussola, un dels principals inversors 
inicials del negoci, juntament amb Gustavo Buesa i Josep Mayola.

La gestió pública s’acaba de cop
L’antic abocador de Tivissa (1994) va començar a rebre els resi-
dus municipals de les comarques del Consorci per a la gestió dels 
residus de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat l’any 1996. La 
vida útil d’aquest abocador de gestió pública estava prevista en 
deu anys, amb possibilitat d’ampliació inclosa. L’origen dels resi-
dus gestionats es va ampliar a partir de l’any 2000, amb deixalles 
procedents del Baix Camp durant els mesos d’estiu, arran de l’ele-
vada pressió demogràfica que rep la costa durant aquest període 
de l’any. Sobtadament, l’any 2001, la Junta de Residus va rebutjar 

Olga Margalef
@La_Directa

la sol·licitud del consorci per ampliar l’abocador i el va clausurar 
abans de completar la seva vida útil. Aleshores, la comarca de la 
Ribera d’Ebre va esdevenir el punt de mira per a una gran inver-
sió d’un entramat empresarial dedicat als residus, el hòlding de 
l’executiu Gustavo Buesa. A través de la societat mercantil Gestió i 
Recuperació de Terrenys, aquest empresari proposava el projecte 
d’un abocador de dimensions enormes, 24 hectàrees (13 de vas) 
i una capacitat de fins a quatre milions de tones de residus de 
classe II (que incloïa la gestió de residus industrials).

La Plataforma per la Defensa de la Ribera d’Ebre (PDRE) i 
altres entitats com el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes 
Catalans (GEPEC) van mostrar la seva oposició al projecte. Els 
col·lectius van presentar al·legacions: alertaven que l’abocador 
interceptava un gran aqüífer de la regió i que les seves dimensi-
ons eren totalment desproporcionades per un abocador comar-
cal. El 7 de març de 2002, a més, la Direcció General de Qualitat 
Ambiental va expressar la insuficiència en 42 aspectes de l’estudi 
d’impacte ambiental presentat per l’empresa.

Cap de les demandes ciutadanes no va rebre resposta del 
Departament de Medi Ambient català ni de l’aleshores conseller, 
Ramon Espadaler. Davant l’estupefacció del moviment ecolo-
gista i de bona part de la població, la societat de Buesa va rebre 
el certificat d’idoneïtat i suficiència, amb aquests precedents, en 
tan sols una setmana. Era l’última legislatura del pujolisme.

Pocs mesos després de l’expedició de les llicències, el govern 
del tripartit va arribar per primer cop a la Generalitat i el canvi 
de color polític va donar esperances als grups que s’oposaven a 
l’abocador. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador 
Milà, assegurava en un comunicat de premsa: “En cap cas no 
es permetrà la posada en marxa fins que no s’hagi revisat en 
profunditat el projecte (…) i s’aplicaran les mesures necessàries 
per evitar la contaminació de l’aqüífer”.

Milà va recalcar que, si la revisió del projecte portava a deci-
dir que no era viable, les institucions actuarien: “El Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge no dubtarà a suspendre les 
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Durant la seva po-
sada en marxa, ja 
es van denunciar 
greus deficiències 
de l’estructura, 
com la manca 
d’impermeabilit-
zació  / MONTSE 
GIRALT

obres i a replantejar el projecte”, afirmava. Però, segons un 
membre del consell comarcal d’aquell moment, “el marge de 
maniobra era poc o nul, ja que el permís i la llicència estaven 
aprovats”. Després d’un període de tensió i múltiples reunions 
amb els empresaris i la PDRE, el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge va signar un protocol que limitava la procedència 
comarcal (ampliada al Baix Ebre i el Montsià) i la categoria dels 
residus (sòlids domèstics i industrials). També fixava un topall 
anual d’entrades de 100.000 tones de residus.

Ramon Roig, portaveu de la PDRE en aquell moment, mos-
trava la seva decepció: “El nou govern havia mantingut pràcti-
cament intacte el projecte inicial”. El desencís i la impotència 
de la PDRE va portar a la dissolució de la plataforma, després 
de quatre anys de lluita intensa.

La llarga ombra de Jordi Pujol Ferrussola
No ha estat fins l’any 2014, després de l’esclat del cas Pujol, que 
la celeritat d’aquella tramitació s’ha relacionat amb presumptes 
irregularitats que impliquen Jordi Pujol Ferrussola. El primogè-
nit de l’expresident de la Generalitat va fer una nodrida contri-
bució, de gairebé un milió d’euros, als deu milions d’inversió 
requerits per engegar les obres. Ho va fer través d’Active Trans-
lation, una societat dedicada a la secretaria i les traduccions. 
A finals de 2004, Pujol va vendre la seva part al mateix Buesa i 
al tercer soci inversor, Josep Mayola, per més de cinc milions. 
En pocs dies, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) 
va adquirir l’abocador. Segons les investigacions de la Unitat 
de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), els moviments 
de compra-venda podrien emmarcar-se en una presumpta 
“entrada i venda negociada” amb el clan Pujol, a través de la 
qual els tres inversors van obtenir enormes plusvàlues.

“Som amics des de fa molts anys”, va explicar Buesa sobre la 
seva relació amb Jordi Pujol fill en una compareixença davant 
el Parlament sobre corrupció i frau fiscal. L’empresari també 
va reconèixer que ambdós van compartir negocis a Mèxic i que 

va executar donacions a fundacions vinculades a CDC i un crè-
dit de 50.000 euros no recuperat a UDC. Buesa ja estava sent 
investigat pel cas Clotilde, relatiu a presumptes irregularitats en 
la gestió dels residus de Lloret de Mar. Actualment, l’Audiència 
Nacional espanyola l’investiga per blanqueig de capital i false-
dat documental, juntament amb Mayola, arran del cas Pujol.

Infraccions cròniques en la gestió ambiental
A les flagrants irregularitats de l’adequació i l’adjudicació del 
projecte, s’hi han sumat les denúncies reiterades per l’impacte 
ambiental d’algunes males praxis. La PDRE ja va denunciar el 
projecte l’any 2003 per presumptes irregularitats urbanísti-
ques i ambientals, referents a la canalització del barranc del 
Brull i a la construcció de l’abocador damunt l’aqüífer al·luvial 
més important de la comarca. El 2004, quan les obres ja esta-
ven engegades, es va presentar una nova denúncia als jutjats de 
Falset: l’estructura s’havia posat en marxa sense completar les 
obres i la impermeabilització de l’estructura.

El GEPEC reiterava, l’any 2007, la total impunitat amb què 
se superava la quantitat autoritzada de residus, un 50%, i s’ac-
ceptaven residus procedents de comarques no autoritzades pel 
conveni del consorci. L’entitat ecologista va denunciar que les 
inspeccions dutes a terme per l’Agència de Residus de Catalu-
nya (ARC) alertaven de residus perillosos i d’errors als fulls de 
registre d’entrades, pels quals es van obrir expedients sancio-
nadors. L’any 2009, el veïnat de Móra la Nova, la població més 
propera a l’abocador, va publicar un vídeo en què denunciava 
el trànsit d’entrada desmesurat a l’abocador (fins a dotze cami-
ons per hora).

Avui, el trànsit d’entrada continua sent elevadíssim: el dar-
rer any, va superar les 322.000 tones, la xifra més alta de la 
història de l’abocador. El pacte de l’empresa amb els municipis 
de Tivissa i Móra la Nova inclou una taxa per tona dipositada 

Continua a la pàgina següent >>>

El Grup d’Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes Catalans reiterava, l’any 
2007, la total impunitat amb què se 
superava àmpliament la quantitat 
autoritzada de residus

Després de l’esclat del cas Pujol, 
la celeritat de la tramitació de 
l’abocador s’ha relacionat amb 
presumptes irregularitats que 
impliquen Jordi Pujol Ferrussola
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De planta de 
compostatge a 

abocador incontrolat
La instal·lació de tractament de residus de Puigverd d’Agramunt, inicialment 

projectada per processar sobretot dejeccions animals, acumula 
enormes quantitats de fangs de depuradora davant la passivitat institucional

Horst Rost
@La_Directa

Les comarques de l’Urgell i de la Segarra són, juntament 
amb la d’Osona, les zones més contaminades de Catalu-
nya pels residus de la ramaderia industrial. La producció 

massiva de purins d’aquest sector és devastadora pel medi 
ambient, ja que provoca la contaminació de camps i aigües 
superficials i subterrànies amb nitrats i altres components. 
D’uns anys ençà, les plantes de compostatge s’han presentat 
com la solució definitiva per la gestió d’aquests i altres residus 
orgànics. Si es dissenyen i es gestionen adequadament, servei-
xen per descompondre la matèria orgànica residual per obtenir 
compost útil per l’agricultura o per altres usos.

L’any 2002, l’empresa FERESP SL va obrir una planta de 
compostatge al terme municipal de Puigverd d’Agramunt (254 
habitants). El principal promotor de la planta va ser Barto-
meu Penella Fitó, un antic responsable de secció de l’Àrea de 
Guissona. En aquell moment, la majoria de la població local 
va veure amb bon ulls el projecte. Aleshores, la quimera del 
desenvolupament sostenible anava en boca de tothom. El veï-
nat va confiar que el compostatge reduiria la pudor i altres 
perjudicis associats a la indústria porcina. I la planta va fun-
cionar sense despertar recels al territori fins que, l’any 2005, 
una pestilència insuportable deguda a la combustió de part 
dels residus es va estendre en un radi de cinc quilòmetres a la 
rodona. Una presumpta negligència en la gestió, l’excés d’en-

A finals de 2005, el 
Departament de Medi 

Ambient i Habitatge 
d’aleshores va detectar 

que la planta excedia en 
un 77% els purins que 

tenia capacitat i permís 
per tractar

i per camió que hi arriba, respectivament. A l’Ajuntament de 
Tivissa, li consta un volum d’entrada de 240.000 tones l’any 
2015, però l’empresa gestora, com a resposta a una pregunta 
del grup parlamentari CUP-CC, ha declarat davant l’Agència de 
Residus de Catalunya que, el darrer any, hi van arribar més de 
322.000 tones de residus.

Si aquesta diferència es confirma, suposaria un estalvi de 
milers d’euros per a Gestió i Recuperació de Terrenys SL i una 
pèrdua elevada per a les arques públiques. El mateix docu-
ment, signat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep 
Rull, explica l’augment de les entrades de residus “possible-
ment pel tancament dels dipòsits de Vacarisses i Cruïlles”. Això 
confirmaria l’entrada de deixalla procedent d’altres comar-
ques. Les xifres actuals tripliquen la capacitat anual fixada al 
protocol inicial, signat l’any 2004.

Periodistes de la DIRECTA han pogut observar sobre el ter-
reny que, contínuament, hi arriben camions amb residus pro-
cedents de municipis situats fora del consorci comarcal, com 
Torredembarra o la Bisbal d’Empordà. També s’ha detectat 
una acumulació gegantina de lixiviats (residus líquids) a la part 
baixa del vas. Segons les expertes consultades, aquest pro-
ducte altament tòxic podria desbordar en un episodi de pluja 
i s’hauria de tractar en basses de lixiviats. El veïnat de la zona 
hi conviu, amb pudors més o menys molestes –depenent de la 
intensitat i la direcció del vent–, tal com hem pogut constatar.
 
Una qüestió de model
Arran de l’escàndol que esquitxa Jordi Pujol fill, el GEPEC ha 
tornat a exigir la revisió de l’abocador de Tivissa. En declara-
cions al web Ebre Digital, Jordi Maria Forcadell ha assegurat 
que l’estructura continua estant sobredimensionada per les 
comarques a les quals donava servei inicialment. “S’ha d’optar 
per una política de residus diferent”, afegia Forcadell. Mercè 
Girona, membre del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius 
(CEPA), recorda que l’única estratègia per minimitzar l’impacte 
socioambiental dels residus que es generen és la del residu zero.

A parer de Girona, el repte és “reduir la producció de residus, 
separar en origen i augmentar el reciclatge, de manera que els 
tractaments finalistes –abocadors i incineradores– siguin mino-
ritaris”. Aquesta estratègia, totalment contraposada a la vigent 
promoguda pels Ecoparcs, serviria per reduir la fracció que rep 
tractament finalista a Catalunya, que actualment és un 70% del 
total. Cal recordar que les Terres del Ebre han patit una gran 
pressió sobre el territori des de mitjan segle passat: la imposició 
de les centrals nuclears, la ubicació d’empreses químiques i, més 
recentment, la instal·lació d’aquest macroabocador.3

>>> Ve de la pàgina anterior

/ GERARD 
CASADEVALL
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trades i les elevades temperatures de l’estiu estaven provocant 
focs incontrolats.

Detecció d’irregularitats
Després d’aquests fets, el veïnat es va organitzar al voltant de 
la Plataforma Antiresidus Industrials de Puigverd d’Agramunt 
i va denunciar la situació davant de l’administració, que es va 
veure obligada a fer controls. A finals de 2005, el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge d’aleshores (DMAH) va detectar 
que la planta excedia en un 77% els purins que tenia capacitat 
i permís per tractar. Mig any més tard, un altre expedient san-
cionador va constatar que la capacitat s’havia sobrepassat un 
36%. Segons el veïnat del municipi, el trànsit constant de cami-
ons cap a la planta evidenciava que aquests excessos eren la 
norma. Les multes per aquestes infraccions van oscil·lar entre 
els 2.000 i els 3.000 euros, per a una empresa que facturava 
més d’1.500.000 euros a l’any.

Els controls del DMAH també van mostrar que els processos 
de compostatge es feien sense els controls ambientals adients. 
Durant la planificació del centre, no s’havia fet un estudi de vents 
ni hidrològic ni geològic per dictaminar l’adequació de la planta, 
que es troba dins una Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA) i a 
la Xarxa Natura 2000. Atesa la seva ubicació, existeix el risc de 
contaminar el canal d’Urgell amb els residus líquids (lixiviats).

Una resposta institucional mínima
Tot i haver violat la normativa, la tardor de 2007, l’Ajuntament 
de Puigverd d’Agramunt va atorgar –mitjançant un simple acte 
administratiu que no precisa exposició pública ni admet al·le-
gacions– una llicència ambiental a FERESP SL i va aprovar el 
projecte d’un “canvi no substancial” a la planta, promogut per 
la mateixa empresa. El projecte preveia algunes mesures per la 
reducció d’emissions de males olors, consistents principalment 
en la instal·lació d’una tela per cobrir els residus en procés de 
descomposició. Posteriorment, el DMAH va permetre “supri-
mir els percentatges d’entrada de residus orgànics establerts en 
la legalització de la seva activitat”. Segons el projecte inicial de 
la planta, el 75% dels materials que s’hi tractaven havien de ser 
dejeccions ramaderes, restes vegetals o altres residus orgànics. 
Després d’aquesta sol·licitud, els límits d’admissió de materials 
diferents desapareixen, sempre que no estiguin catalogats com 
a residus especials. D’aquesta manera, es permet el dipòsit de 
fangs de depuradores o altres residus industrials que contenen 
metalls pesants. La Institució de Ponent per la Conservació i 
l’Estudi de l’Entorn Natural (IPCENA) ha denunciat que, des 
d’aleshores, part d’aquests productes contaminants s’escam-
pen pels camps de cultiu de la regió en forma de compost.

Segons part del veïnat, aquestes maniobres reduïen la pudor 
de la planta, però multiplicaven els seus efectes nocius sobre el 
territori. Com que les molèsties més evidents per la població, 
les males olors, havien desaparegut, les administracions van 
començar a ignorar sistemàticament les advertències de la Pla-

Tot i que els gestors de la instal·lació 
havien violat la normativa, Medi 
Ambient els va permetre “suprimir 
els percentatges d’entrada de residus 
orgànics establerts”

Després d’aquesta sol·licitud, 
està autoritzat el dipòsit de fangs 
de depuradores o altres residus 
industrials amb metalls pesants, que 
poden acabar escampats als camps

Un cop retirades 
les lones protec-
tores, l’explotació 
es torna a fer a 
cel obert / OLGA 
MARGALEF

taforma Antiresidus Industrials de Puigverd d’Agramunt i d’IP-
CENA sobre les activitats descontrolades de la planta. A parer 
de la plataforma, la causa d’aquesta ceguera “és la necessitat 
que tenen totes les administracions públiques de desfer-se dels 
fangs de les depuradores”. El principal negoci de les plantes és 
l’admissió de residus i no la seva transformació en compost, ja 
que aquest es malvèn o es llença als camps.

Partint de la seva experiència, les integrants de la Plataforma 
Antiresidus Industrials de Puigverd d’Agramunt destaquen 
altres problemes inherents a aquesta mena d’instal·lacions. En 
primer lloc, “no haurien d’estar sotmeses a la lògica de la maxi-
mització de beneficis”, ja que s’obtenen més ingressos proces-
sant residus industrials que tractant les dejeccions ramaderes. 
Un altre problema principal radicaria en el fet que, d’acord 
amb la legislació actual, l’expedició de llicències ambientals i 
el control del seu compliment és una competència municipal. 
La majoria de plantes de compostatge de la Plana de Lleida es 
troben a municipis petits que no disposen dels mitjans ni els 
coneixements per fer un control ambiental adequat. També cal 
recordar que aquestes empreses suposen uns ingressos impor-
tants per a les arques municipals dels pobles petits, cosa que 
adobaria el camp “per a tota classe de tràfic d’influències”.

Els excessos continuen
A finals de 2015, FERESP SL es va convertir en una societat uni-
personal. Andreu Armengol, membre d’una família empresa-
rial de Vic, que fins llavors ostentava el 40% de la participació 
a l’empresa, es va quedar tot el negoci. El març de 2016, sota la 
marca empresarial Tradired, el capital social de l’empresa ha 
augmentat de 453.395 a 1.308.395 euros. Avui en dia, ha desa-
paregut la tela protectora que evitava la pudor i tota l’explota-
ció es torna a fer a cel obert. Les males olors són un problema 
recurrent i els terrenys limítrofs a la instal·lació –oberts al públic 
i propers al canal d’Urgell– s’han convertit en una enorme catifa 
flonja infestada d’unes taques de color blau intens, emanades 
d’una substància desconeguda, de textura viscosa, que desprèn 
una pudor forta.

Actualment, es preveu la construcció d’una nova planta 
de compostatge a l’extrem del terme municipal d’Ossó de Sió 
(211 habitants). El projecte ha topat amb l’oposició frontal d’un 
grup d’habitants de la regió, que s’han organitzat a través de 
la Plataforma Salvem els Plans de Conill. Juntament amb nom-
brosos grups ecologistes, denuncien que es tracta d’un simple 
abocador de purins que malmetrà una zona d’un gran valor 
florístic i faunístic, afectarà la vida dels pobles dels voltants i 
permetrà la construcció de més granges de porcs en una zona 
completament saturada d’aquestes explotacions. Està projec-
tada a només set quilòmetres de la instal·lació de Puigverd 
d’Agramunt.3

Les instal·lacions 
podrien arribar a 
contaminar el canal 
d’Urgell / O. M.
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Ruedo Ibérico va ser una editorial important dels da-
rrers anys del franquisme i de la transició que, des 
de París, feia oposició intel·lectual al règim. D’on 

sorgeix?
La va fundar en Pepe Martínez, un valencià nascut l’any 1920 que 
havia fet la guerra amb setze anys com a milicià de cultura. Ell 
sempre explicava que no el deixaven disparar: acompanyava un 
regiment d’anarquistes duent un ase amb una biblioteca. Quan va 
acabar la guerra, el van engarjolar a un reformatori. Després, va 
estar a les Joventuts Llibertàries, on va conèixer en Nicolàs Sànchez 
Albornoz, que era d’una altra classe social. Encara no era historia-
dor, era un jove de les Joventuts Socialistes universitàries. I es van 
fer amics. Després, van entrar a la presó tots dos, a dues presons 
diferents, i tots dos es van escapar: un des de València i l’altre des de 
Cuelgamuros (d’això, se’n va fer una pel·lícula, Los años bárbaros). 
Es van retrobar a París, a finals dels anys quaranta. Assistien junts 
als seminaris que feia Pierre Villar i, més tard, van muntar l’edito-
rial. Això va ser l’any 60, abans de la meva època.

Més tard, tu vas tenir un paper important a la revista Cuader-
nos de Ruedo Ibérico. Com hi vas arribar?
Jo havia estudiat econòmiques a Barcelona. Després, vaig anar un 
any a Anglaterra i un any a Califòrnia, amb una beca per estudiar 
economia agrícola. Quan estava fent la tesi doctoral a Oxford sobre 

l’agricultura a Andalusia, anava i venia d’Anglaterra sovint. Al llarg 
dels viatges, passava per París. I cada vegada que hi passava m’atu-
rava, com tanta gent de l’època, a La Joie de Lire, que era la llibreria 
de François Maspero. Allà, vaig veure els primers volums de l’edito-
rial Ruedo Ibérico i la seva revista, que havia començat a principis 
dels seixanta. T’estic parlant de l’any 64 o 65...

Quin va ser el teu paper, doncs, en aquella publicació que ja 
estava en marxa?
Ruedo Ibérico es feia a París i, a poc a poc, va anar perdent la vita-
litat que havia tingut perquè molta gent marxava. Els que vam que-
dar des del 73 vam fer la revista fins a l’any 79. En aquella època, el 
meu amic José Manuel Naredo i jo ens vam atipar d’escriure articles 
contra la transició. Érem de la mateixa edat, els dos economistes. 
Ell estava aprenent a fer la comptabilitat macroeconòmica d’Espa-
nya per a l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic, perquè a Madrid encara no en sabien gaire. Ara, ha 
esdevingut economista ecològic i, per tant, un gran crític d’aquesta 
comptabilitat. Doncs bé, des dels Cuadernos, explicàvem que els 
franquistes es farien una autoamnistia, com van fer el 1977. Par-
làvem del que ara es diu justícia transicional. A les transicions de 
Xile o l’Argentina, d’alguna manera, es va haver de demanar perdó. 
Aquí, no va ser el cas. Hi va haver una justícia transicional mínima, si 
no nul·la, perquè cap franquista no va anar a la presó. Un altre tema 
eren els pactes de la Moncloa, pels quals el Partit Comunista va 
ordenar a Comissions Obreres que no fes més vagues. Era part del 
pacte polític: frenar la classe obrera. El tercer tema va ser el rebuig al 
dret d’autodeterminació per part de l’esquerra. Trobo que va ser un 

Adrián Crespo
@crespix

Joan Martínez-Alier, economista ecològic

“L’ecologisme no és un luxe 
de rics, sinó una necessitat 

per tothom”

Joan Martínez-Alier (Barcelona, 1939) 
mereixeria una entrevista en profun-
ditat només per la seva tasca acadè-
mica, reconeguda globalment, que ha 
lligat l’economia ecològica amb l’es-
tudi dels conflictes ambientals. Ras 
i curt, Martínez-Alier és un referent 
mundial de l’ecologisme. Ara que la 
transició espanyola fa aigües arreu, a 
més, revifa la feina que va desenvo-
lupar des de la revista Cuadernos de 
Ruedo Ibérico com a crític agut dels 
canvis que vivia el país. Parlant amb 
ell d’aquesta publicació, de la tran-
sició, del medi ambient i de la seva 
vida, entenem una mica millor el dar-
rer mig segle d’història col·lectiva.



greu error polític. A l’Assemblea de Catalunya, dominada pel PSUC, 
l’eslògan era Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia. Si llegies 
les declaracions, l’Estatut era una via per arribar al dret d’autode-
terminació. Més tard, hi va haver la discussió de la Constitució. En 
Francisco Letamendía, un diputat basc al Congrés que havia escrit 
molt a Ruedo Ibérico, va proposar que el text incorporés una clàu-
sula que permetés el dret a l’autodeterminació dels pobles. Només 
cinc o sis hi van votar a favor. Alguns diputats de Convergència i 
Unió es van aixecar i van marxar. I en Solé Tura, que era un dels 
líders del PSUC i havia estat a la comissió de la Constitució, va fer 
un discurs contra l’autodeterminació. Va ser un error greu, però 
la transició volia dir això: autoamnistia franquista, domesticar els 
sindicats i no a l’autodeterminació.

Tu et defineixes com a anarquista moderat.
Sí, un anarquista de càtedra, per dir-ho d’alguna manera. Jo crec 
que un anarquista que no és activista no pot ser gaire anarquista. 
Amb distància d’intel·lecte i d’edat, podríem dir que com Chomsky. 
Tu què diries que és Chomsky? Escriu com un extremista, però el 
que fa no ho és gaire. Ell mateix deu pensar que, sobretot, és un 
lingüista estructuralista i que la resta ho fa perquè creu que ho ha 
de fer. És en aquest sentit que sóc moderat.

I en quin sentit ets anarquista, què vol dir per tu ser-ho?
Creure que el poder de l’Estat és l’origen de les desigualtats 
socials. I que ocupant-lo no pots millorar la situació perquè l’Es-
tat no és un epifenomen de l’economia, sinó que la desigualtat 
econòmica ve del poder. Els marxistes més aviat han cregut el 

contrari: que el sistema econòmic és el que provoca aquesta 
desigualtat de poder.

Tornant al teu vessant acadèmic, deies que vas fer la tesi so-
bre el camp andalús. Com va condicionar el teu pensament 
polític i la teva trajectòria posterior?
Jo em vaig passar dos anys a Còrdova mentre feia una tesi que des-
prés es va publicar amb el títol La estabilidad del latifundismo. 
A Anglaterra, un conegut em va suggerir que la preparés parlant 
amb la gent, que fes treball de camp com els antropòlegs. Era un 
plantejament molt exòtic per un economista... I allà, a Andalusia, és 
on vaig trobar aquesta por tan forta de la Guerra Civil, de la repres-
sió. Al començament, la gent no en volia parlar. Però és allà on vaig 
aprendre que hi havia anarquistes, perquè a la família no en tenia 
cap. També vaig descobrir el feixisme agrari, perquè aquí no n’hi 
havia. Els burgesos catalans eren franquistes, però no feixistes de 
cor i ànima. Era gent que venia de la Lliga, el típic català de Burgos. 
En canvi, a Andalusia, sí que ho eren perquè es van veure molt ame-
naçats per la revolució. I la memòria de la matança era molt clara.

Quines conclusions vas extreure d’aquesta realitat?
Em quedo amb la interpretació de l’historiador Francisco Espinosa: 
hi ha dues guerres civils. Una aquí, a València o Madrid, on el cop 
d’estat va fracassar i, en un primer moment, la dreta va perdre. Ini-
cialment, la violència va ser contra capellans i burgesos, podríem 
dir, però, al cap de tres anys, Franco havia avançat i va començar 
a matar gent, també durant la postguerra, com aquí al Camp de la 
Bota. Però podríem dir que va quedar més equilibrat. En canvi, hi 

Sóc un anarquista de càtedra, per dir-
ho d’alguna manera. Amb distància 
d’intel·lecte i d’edat, podríem dir que 
com Chomsky, que escriu com un 
extremista, però el que fa no ho és 
gaire

Crec que el poder de l’Estat és 
l’origen de les desigualtats socials 
i que ocupant-lo no pots millorar 
la situació perquè la desigualtat 
econòmica ve del poder
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va haver una altra Guerra Civil a Extremadura i a Andalusia... des de 
Jaén fins a Portugal i també a Galícia. Allà, hi va haver una repressió 
brutal només començar la guerra. Tot allò va caure al cap d’uns 
mesos i, llavors, va imperar el terror. No va ser una guerra civil, va 
ser una matança com a la Indonèsia de 1964. Mentre que a la resta 
d’Espanya va ser una guerra de veritat, amb morts de les dues ban-
des en diversos moments, allà mataven qualsevol cosa que semblés 
d’esquerra per imposar el terror.

També surt d’allà la teva crítica al Partit Comunista.
A Cuadernos de Ruedo Ibérico, amb en Naredo, vam criticar-lo 
perquè ens semblava massa moderat. I això es va demostrar poste-
riorment. Per exemple, el partit deia que el problema agrari es 
reduïa al feudalisme encara existent. És clar, tots dos dèiem que no, 
que el problema, al sud d’Espanya, era que ja hi havia un sistema 
capitalista, amb alguns residus de la noblesa com la duquessa d’Alba, 
sí, però del tot capitalista, amb explotació obrera, molt d’atur i cada 
vegada més màquines. Era una divergència amb aquesta visió inte-
ressada del Partit Comunista, de cara a pactes futurs, que afirmava 
que, després del franquisme, hi hauria una aliança entre la burgesia 
industrial i la classe obrera contra la camarilla feudal aristocràtica, 
terratinent i financera. Allò era una ficció perquè la burgesia capi-
talista estava ben lligada a la suposada camarilla. Era obvi el que 
passaria: el partit volia la reconciliació nacional i estava disposat a 
empassar-se el que fos.

És llavors quan comença el teu interès per l’economia 
ecològica?
Als anys 70, a banda de la crítica a la transició, que ens tenia molt 
emprenyats, estudiàvem temes d’energia i agricultura. Com a eco-
nomistes, ens vam adonar que això no ens ho havien ensenyat. 
Parlo de l’economia real de debò, no de l’economia del mercat ni de 
les forces productives, com deien els marxistes, sinó de les forces 
destructives: de com el creixement anava lligat a usar més petroli o 
carbó. Ara, sembla una cosa molt òbvia, excepte pels economistes 
que no ho acaben d’entendre. Naredo, l’any 74 o 75, escriu l’editorial 
d’un Cuadernos on proposa tota una sèrie de lectures: Kropotkin, 
Lewis Mumford... Posa sobre la taula una sèrie de llibres que no 
eren els típics: ni Keynes ni Marx, per dir-ho d’alguna manera. Ni els 
neoliberals, que era el que llegia la gent. Eren assajos heterodoxos, 
alguns anarquistes, però altres de temes ja ecològics. Jo vaig fer un 
article sobre en Sergei Podolinsky, que va desenvolupar part de la 
seva teoria mitjançant l’intercanvi de cartes amb Marx, i ja parlava 
del que ara anomenaríem economia ecològica.

I quin camí vas prendre?
Com molta altra gent de la nostra època i edat, ens vam fer ecolo-
gistes. L’any 84, publico en català L’ecologisme i l’economia, que 
es va traduir a quatre llengües i em va donar fama. Era una història 
de les crítiques ecològiques contra l’economia. Els economistes no 
es fixen en els fluxos d’energia: parlen de diners i mercats, que són 
metàfores, però el creixement s’explica per la quantitat d’energia 
i de materials que hi poses. Tot això, que Podolisnky, Nicholas 
Georgescu-Roegen i altres precursors ja començaven a parlar, són 
coses que encara discutim ara. Si hi pot haver un creixement més 
desmaterialitzat o no.

I, en algun moment, vas fer el salt a l’ecologisme polític.
Simultàniament a tot això, hi havia molt moviment polític i intents 
de crear un partit verd. Per exemple, el pare de l’Errejón, amb 
l’ajuda de l’ecologista alemanya Petra Kelly, en va fundar un que 
no va tenir gens d’èxit. No es poden fer les coses així: venir des 
d’Alemanya i fundar un partit verd... Hi va haver molts intents de 

bona fe. Al cap d’uns anys, hi havia moltes formacions amb una 
forta tendència a barallar-se entre elles. Jo vaig ser candidat per 
Barcelona al Congrés dels Diputats d’Els Verds el 1993 perquè era 
una mica més gran, era professor universitari i no em dedicava 
tant a les lluites internes. I va ser un desastre total. No em va votar 
ni la família. Crec que els socialistes estaven promocionant que hi 
hagués un merder de grups verds perquè ningú s’aclarís. A Catalu-
nya, tot això va acabar quan en Pep Puig, amb el seu grup Verds, 
va entrar a l’Ajuntament de Barcelona com a regidor. Quan el PSUC 
va veure que pujava, se’l va cruspir. Es van anomenar Iniciativa per 
Catalunya-Verds i, a en Puig, li van fotre una puntada.

Com veus l’ecologisme dins dels partits ara?
El que jo veig ara... crec que és molt millor. Per exemple, a la CUP, 
hi ha la Mireia Boya, que ha estudiat Ciències Ambientals. O en Sergi 
Saladié, amic de fa molts anys, que és un ecologista de debò, de Van-
dellòs, i tampoc no ha fet carrera de polític. A Madrid, hi ha el Pedro 
Arrojo, que és un ecologista de tota la vida i diputat de Podemos. El 
Partit Verd, aquí, s’ha acabat i crec que està ben enterrat.

Fa uns anys, vas publicar un llibre titulat L’ecologisme dels 
pobres. Què significa aquesta forma d’ecologisme?
Si podem parlar d’un moviment ecologista potent és el de l’ecolo-
gisme popular, el del Sud. A molts llocs del món, els moviments no 
s’anomenen ecologistes, sinó moviments en defensa del territori. 
Sovint, són indígenes que defensen la seva terra i la seva autonomia 
contra els estats. Podem dir que no són ni moviments: són casos 
aïllats, protestes per conflictes concrets. Però tot plegat conforma 
l’ecologisme popular o l’ecologisme dels pobres, que entén que  

l’ecologisme no és un luxe de rics, sinó una necessitat per tothom. 
Com més depens de la terra directament, més ecologista ets, de 
manera espontània. Tot i que hi ha molta gent a qui no agrada 
que parlem d’ecologia dels pobres. Perquè sociològicament no és 
un terme gaire precís i perquè hi ha molts indígenes que no són 
pobres, sinó empobrits. Potser justícia ambiental seria el nom més 
adequat per al moviment.

El projecte més visible del teu institut universitari, l’ICTA, 
probablement és l’Atles Global de Justícia Ambiental.
Aquest mapa és molt semblant al que va fer l’historiador Max Nett-
lau amb el moviment anarquista a principis del XX: va recopilar tota 
la informació que va poder i va crear un arxiu. Documentem tots els 
conflictes ambientals que hi ha al món, mirem què fan, què diuen 
i quines paraules s’inventen. Això tampoc no és idea meva: ve de 
Xile, de l’Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, i 
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del Brasil, on també hi ha un gran mapa de conflictes ambientals. 
El que hem fet és copiar-ho i aconseguir diners europeus perquè 
és una feina molt intensiva. Som cinquanta persones escampa-
des pel món: algunes són voluntàries, altres les podem pagar. Als 
llocs on tenim més casos i estan més ben elaborats, com a l’Índia 
o Colòmbia, els diaris en parlen molt. Fem fitxes que tenen mil 
paraules i unes variables per poder fer estadística.

Estàs satisfet amb el projecte?
És molta feina i, emocionalment, és dura perquè hi ha molts 
morts. L’última entrada que he fet, a mitges amb un investigador 
de Sud-àfrica, és sobre el cas d’un líder ecologista que van matar, 
en Bazooka Radebe. El de la Berta Cáceres és un cas que tothom 
coneix, però això passa contínuament. D’aquest sud-africà, no se 
n’ha parlat gaire. Protestava contra una empresa australiana que 
trinxa les dunes per extreure’n ilmenita, una matèria primera per 
fer titani. És un cas típic: el govern diu que no sap què ha passat, 
però tothom sap que algú –sigui l’empresa, el govern o un líder 
local comprat– l’ha matat perquè era el líder d’un moviment.

Amb el mapa, voleu generar aquesta consciència de movi-
ment global? També és un tipus d’activisme?
Nosaltres som la rereguarda. Som recicladores d’escombraries. 
Recopilem, classifiquem i netegem; així és com ens veig. Activista 
no és la paraula adequada, seria més aviat drapaire [rialles]. A 
vegades, també comptem els morts, com fan els historiadors des-
prés de les guerres. De l’Atles, se’n desprèn que gairebé el 20% 
dels casos acaba amb un triomf de la justícia ambiental, és a dir, 
un projecte que s’atura momentàniament. Crec que aquesta tasca 
de visibilitzar les victòries és molt interessant. Es podria utilitzar el 
concepte de scholar-activist, acadèmic compromès, una paraula 
que s’ha inventat recentment. Decideixes que la història va per 
aquí o hauria d’anar per aquí i rebutges ser neutral tot i ser acadè-
mic. Quan un acadèmic diu que és neutral, ja es veu que està del 
cantó dels que paguen. Per altra banda, ser un activista d’abast 
mundial és absurd perquè s’ha d’estar arrelat a algun lloc. Per 
exemple, jo em sento bé mobilitzant-me a l’Ebre. He anat vàries 
vegades a Flix per protestar contra Ercros. En això sí que crec que 
puc tenir una petita influència, em sento amb el dret de tenir una 
opinió. En canvi, dir el que s’ha de fer a Colòmbia... A mi em toca 
anar-hi a escoltar i prendre notes.3
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Les crítiques cap a mitjans i fotoperiodistes per part de 
manifestants han estat freqüents aquests dies al barri de 
Gràcia. També han esdevingut tema de debat a les ter-

túlies televisades o a les xarxes socials, bé pels riscos d’incri-
minacions que intueixen les manifestants fotografiades bé pel 
tractament de la informació dels mitjans, sovint presentada de 
manera segmentada, interessada o descontextualitzada.

Aquest debat no és nou per als moviments socials. Sense anar 
més lluny, el 23 de gener passat, l’eclèctic espai alliberat La Clan-
destina, al barri del Camp de l’Arpa de Barcelona, va acollir les 
primeres jornades sobre fotografia i activisme organitzades pel 
col·lectiu Krasnyi Barcelona. L’objectiu era respondre davant 
una necessitat:  “Que aktivistes i fotògrafes compromeses amb 
els moviments socials reflexionem i compartim experiències 
sobre el paper actual de la fotografia en els moviments socials 
per trobar eines que millorin la coordinació entre unes i altres”.

Al llarg de les jornades, es van debatre i exposar casos i testi-
monis de persones reprimides o imputades arran d’identificaci-
ons dels Mossos d’Esquadra. Aquestes es van dur a terme amb 
material fotogràfic propi del cos policial i amb imatges publica-
des per diversos mitjans que havien cobert jornades de protesta 
com Rodegem el Parlament.

La trobada també va ajuntar diversos col·lectius de la comu-
nicació i la informació que, els darrers anys, s’han constituït 
sota criteris diferenciats de les pràctiques periodístiques hege-
mòniques. Un d’aquests grups és Fotomovimiento, nascut amb 
el moviment del 15-M, el maig de 2011. Des d’aleshores, el col·lec-
tiu “desenvolupa una activitat d’acompanyament de diferents 
sectors en lluita i moviments socials fotografiant i difonent les 
seves protestes o reivindicacions”, comenta un dels seus mem-
bres. “Pel que fa al tractament fotogràfic o informatiu, no ens 
considerem periodistes, sinó fotoactivistes. Construïm conjun-
tament [amb les activistes] un relat propi”, afegeix.

Criteris d’enfocament
“Els decàlegs no funcionen. Publicar una o altra foto depèn 
de la situació, dels matisos del moment. La metodologia, els 

Objectius més enllà 
del flaix informatiu

 
Diversos col·lectius de comunicació i periodisme aposten per nous criteris de 

tractament de les imatges i els textos. Opten per un abordament informatiu ètic que 
s’allunyi del sensacionalisme, la superficialitat i la potencial incriminació

debats constants i els valors del col·lectiu són clau per fer 
una il·lustració ètica d’un fet informatiu”, afirma Edu Ponces, 
fotoperiodista a Ruidophoto. Aquesta associació fa dotze anys 
que produeix documentals independents de temàtiques soci-
als, sempre abordats des d’una perspectiva de drets humans, 
amb especial presència a l’Amèrica Llatina.

“Som una agència de reportatges en profunditat. I entenem 
que, per definició, aquesta metodologia és més ètica i respectu-
osa que d’altres perquè evita la superficialitat. Les fotos es com-
binen amb una explicació contextualitzada de cada fenomen, 
de les seves causes i conseqüències. Per això no han cobert el 
cas del Banc Expropiat: pensen que s’hauria hagut de cobrir 
des de l’inici, durant les protestes i posteriorment. “Si publi-
quéssim fotografies d’un contenidor cremat partint de zero, 
sense un treball previ, seria mal periodisme, sense cap voluntat 
de rigor”, afegeix.

En aquest mateix sentit s’expressen la Mayu i el Sergi, activis-
tes de Krasnyi Barcelona, col·lectiu de fotògrafs independents 
sorgit a Bèlgica l’any 2011. “Vam anar al Banc fa prop d’un any 
a documentar el que s’hi feia. Llavors, era un buit d’informa-
ció, no tenia gens d’interès mediàtic generalista, però, per a 
nosaltres, sí, ja que mostràvem la feina i les propostes de l’es-
pai. Per a nosaltres, el que no té sentit és anar a cobrir-ho en 
ple desallotjament, amb fotògrafs dels grans mitjans buscant el 
merder i el fotón sense contextualitzar tota aquesta violència”.

Fotomovimiento té una visió complementària: “Nosaltres 
mai no hem posat ni posarem en risc cap persona que esti-
gui duent a terme accions que poden tenir conseqüències 
repressives, no difonem fotografies on la gent pugui ser iden-
tificable. Tenim diferents mecanismes per evitar qüestions 
així: avui en dia, el tractament de la fotografia digital et dóna 
opcions per jugar sense trencar els principis bàsics o ètics 
del fotoperiodisme”.

Tot i així, el debat ètic sobre l’ús d’una o altra fotografia és 
una constant gremial en el si dels col·lectius de fotoperiodistes: 
“Som conscients de la responsabilitat de les imatges, intentem 
no aportar una visió negativa i afavorir una cultura de pau, 
de respecte a les víctimes, amb especial atenció a les imatges 
explícites o amb sang. No obstant això, a vegades, és necessari 
passar d’il·lustrar una anècdota a un fenomen social, com la 
violència a l’Amèrica Central. I potser cal una foto cruenta. Però 

El 23 de gener passat, l’eclèctic espai 
alliberat barceloní La Clandestina 

va acollir les primeres jornades 
sobre fotografia i activisme 

organitzades per Krasnyi Barcelona

Grups com Fotomovimiento no 
es consideren periodistes, sinó 

fotoactivistes pel que fa al tractament 
fotogràfic o informatiu: “Construïm 

conjuntament un relat propi”
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No solament els col·lectius de foto-
periodistes qüestionen l’ús de les 
imatges. LaFede.cat és una xarxa que 
agrupa 116 ONG que treballen per la 
cooperació internacional pel desen-
volupament, la defensa i la promoció 
dels drets humans i el foment de la 
pau. L’entitat ha recollit el tractament 
i l’ús d’imatges que vol publicar en un 
codi ètic, en què expressa: “La co-
municació és un instrument de sen-
sibilització i educació. Ara més que 
mai, per la importància que tenen 
el llenguatge audiovisual i el de les 
noves tecnologies en la nostra socie-
tat, es recomana assegurar-ne un ús 
responsable en els nostres processos 
comunicatius”.

Al decàleg de LaFede.cat, trobem 
criteris com “evitar els estereotips en 
la mesura que poden fomentar la dis-
criminació ètnica o racial, amb espe-
cial èmfasi pel que fa als de gènere; 
o les imatges de relació desigual al 
món en què es pugui interpretar pa-
ternalisme o superioritat”. Finalment, 
es remarca “la necessitat d’identificar 
i consultar sempre les contraparts en 
l’ús d’imatges, les persones i el lloc 
que tractin de la seva realitat”, per 
contextualitzar les instantànies.

s’ha de fer amb rigor, amb voluntat periodística i amb el con-
sentiment de les contraparts”, apunta Ponces.

(No tota) la premsa apunta
“Sembla que la premsa pugui tenir la funció estructural d’apuntar. 
Tenen un control absolut sobre les imatges pel simple fet que les pre-
nen a la via pública. I decideixen què es publica i què no. Per tant, és 
comprensible que generin rebuig entre certs moviments”, assegura 
el Sergi. En contraposició, la Mayu assenyala: “Nosaltres tenim clar 
on fiquem l’ull. No creiem en l’objectivitat. Ens posicionem amb els 
moviments socials. Tanmateix, treballem l’apropament i la confi-
ança amb les contraparts que són fotografiades, intentant vèncer 
les reticències imperants. Si ho aconseguim, ho documentem utilit-
zant un llenguatge visual propi, amb eines i tècniques com l’enqua-
drament amb ombres o les fotografies en moviment”.

Pel fotògraf de Ruidophoto, “el periodisme ha de servir per trans-
formar la societat, no pot ser una simple transmissió d’informació. 
Tanmateix, ha de fiscalitzar i qüestionar el poder i protegir el dèbil, 
perquè el fort ja té prou eines”. En aquest sentit, afegeix: “L’ofici 
s’està exercint malament, es treballa de pressa, sense context i amb 

falta de qualitat i rigor”. També hi ha incidit la crisi que s’ha viscut a la 
majoria de redaccions. “Molts dels problemes ètics periodístics actu-
als són, en part, conseqüència de la precarització”, explica Ponces.

Malgrat tot, existeixen solucions. Ponces creu que, “amb 
un finançament sanejat i diversificat, el mitjà és més difícil de 
manipular; sense interessos ni deutes amb entitats se’ns per-
met generar continguts propis sense haver de rendir comptes a 
ningú”. També hi coincideixen els membres de Krasnyi: “Vivim 
de les subscripcions. Si algun gran mitjà vol les nostres imatges, 
les hi venem amb peu de foto inclòs. Per això no hi tenim gaires 
tractes”, assenyalen somrients.

Tot i així, des de Fotomovimiento apunten: “Enmig de la ten-
sió, sovint ens sentim agrupades amb periodistes o fotoperiodis-
tes que són assalariats de grans mitjans, dels quals no formem ni 
volem formar part”. Les membres de Krasnyi afegeixen que, de 
vegades, es troben amb “un debat comunicatiu no resolt entre 
mitjans i activistes: a moltes de les accions on anem, no està clara 
quina és la finalitat, si la mateixa acció o la propaganda que se’n 
deriva”. Per aquest motiu, plantegen “la necessitat de crear eines 
permanents de coordinació i debat entre les parts implicades”.3

Construir 
una visió 
diferent 
del Sud

Krasnyi Barcelona 
ha cobert periodís-
ticament actes com 
les marxes contra 
les presons / MAYU 
(KRASNYIBCN)

‘Els rostres dels CIE’, 
un dels projectes en 

profunditat de Rui-
doPhoto / PAU COLL 

(RUIDOPHOTO)

El col·lectiu Foto-
movimiento va 
cobrir les mobilit-
zacions posteriors 
al desallotjament 
del Banc Expropiat 
/ PEDRO MATA 
(FOTOMOVIMIENTO)
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La deriva totalitària europea i la campanya de la por que 
agiten la majoria de polítics espanyols davant l’ascens de 
partits com Podem o Izquierda Unida, als quals qualifi-

quen d’extremistes, tenen atemorida una part de la ciutadania. 
Potser aquesta no és conscient que l’economia de mercat globa-
litzant, en plena crisi del capitalisme, ens està portant allò que 
es deia que seria el resultat del temible comunisme: la gana, 
la misèria, la corrupció... El col·lapse del capitalisme és pos-
sible, el que va ocórrer el 2008 es pot tornar a repetir, però 
a escala més gran, amb molts bancs caient al mateix temps. 
Alhora, cada vegada hi ha més persones que queden al marge 
del benestar promès.

De moment, ni tan sols s’ha reconegut la crisi del neolibera-
lisme: la fallida financera s’afronta amb les mateixes receptes i 
amb llegendes nacionals que ens retornen al segle XIX. Com a 
corrent de pensament econòmic i polític, el neoliberalisme ha 
estat predominant en la política aplicada des de la dècada de 
1970, s’ha consolidat durant els anys 80 i 90 i segueix plena-
ment vigent avui dia.

Fonaments i present d’una ideologia
Després del creixement econòmic experimentat a l’Europa 
posterior a la Segona Guerra Mundial, es generà una greu 
crisi que penetrà especialment en els països capitalistes del 
Tercer Món i afectà greument els socialistes. Des de principis 
dels anys 80, el nou liberalisme es va tornar a considerar com 
l’única manera adequada de governar. Els governs de Thatcher 
al Regne Unit i de Ronald Reagan als Estats Units van aplicar les 
velles idees liberals de forma simplista sota el lema thatcherià 
de la TINA: “There is no alternative” (No hi ha alternativa).

Per al neoliberalisme, la competència caracteritza les rela-
cions socials i la desigualtat és el premi a l’esforç, el generador 
d’una riquesa que suposadament havia de beneficiar tothom. 

Soledad Bengoechea / Maria Cruz Santos 
Historiadores

Els principis bàsics d’aquesta doctrina postulen que l’Estat no 
ha d’intervenir en la regulació del comerç exterior, els mercats 
financers o la iniciativa privada. Sosté que aquells serveis que 
pugui oferir el sector privat s’han de privatitzar. El dèficit públic 
seria intrínsecament negatiu pel creixement econòmic, igual 
que la protecció social i les polítiques redistributives. I la regu-
lació del mercat de treball impediria arribar al salari d’equilibri 
entre l’oferta i la demanda de treballadors.

Des del 15 de setembre de 2008, en què la caiguda d’un 
dels bancs estatunidencs més importants provocà la gran crisi 
financera mundial, el neoliberalisme ja no és capaç d’imposar 
el seu discurs de manera tan evident, en particular a l’Amè-
rica del Nord i a Europa. S’ha pres consciència que una de les 
causes que han provocat aquesta gran recessió –i que fa que 
sigui tan llarga– va ser el gran creixement de les desigualtats 
socials, resultat de les polítiques públiques neoliberals. Els polí-
tics es limiten a obeir les exigències de les classes poderoses 
econòmicament, en lloc de fer-los front i rebutjar aquest Moloc 
insaciable. La reducció dels salaris i l’aplicació de les mesures 
d’austeritat, amb la consegüent reducció de la despesa pública, 
van determinar una manca de demanda domèstica i el resultat 
ha estat un creixement minso.

Conseqüències i gestió del ‘crack’
Mentre el govern espanyol ven optimisme i constata la recupe-
ració econòmica, les dades posen en relleu les conseqüències 
d’aquestes polítiques, en bona part impulsades sota els dictats 
de la UE. A l’Estat, la pobresa ha augmentat: 13,4 milions de 
persones es trobaven en risc d’exclusió el 2014, és a dir, el 29,2% 
de la població. El mateix informe d’Intermon Oxfam afirma que 
vint persones concentren una fortuna de 115.100 milions d’eu-
ros. L’Estat espanyol és el segon país de la UE on ha crescut més 
la distància entre les rendes altes i les baixes, només superat 
per Estònia. Entre 2007 i 2014, a més, el salari mitjà es va des-
plomar un 22,2%.

Segons l’OCDE, les llars més desfavorides de l’Estat espanyol 
són les que han patit una caiguda dels ingressos més important 

L’economia de mercat globalitzant, en 
plena crisi del capitalisme, ens està 
portant allò que es deia que seria el 
resultat del temible comunisme: la 
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El col·lapse econòmic capitalista de l’any 2008 es pot reeditar amb molta més profunditat. Les 
autores repassen els efectes socials de les polítiques neoliberals durant aquests vuit anys i el risc 
de reedició d’una sortida feixista a la crisi



durant la crisi; i el salari dels més rics és divuit vegades supe-
rior al del 10% de les llars més empobrides. Actualment, hi ha 
4.011.171 persones a l’atur. Durant els últims dotze mesos, s’han 
signat 1,5 milions de contractes (i se n’han destruït un nombre 
similar), dels quals només el 9,46% eren indefinits. Hi ha 1,6 
milions de llars amb tots els seus integrants sense feina.

Pel que fa l’atur juvenil, es comptabilitzen 670.100 persones. 
El 60% d’elles cerquen feina des de fa més d’un any. I l’última 
Enquesta de Població Activa revela que, entre els 18 i els 30 
anys, existeixen molts joves que ni estudien ni treballen, dos 
per cada un que desenvolupa ambdues activitats. Segons un 
estudi elaborat pel Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juven-
tud, gairebé el 20% dels joves treballa o ha desenvolupat la seva 
última feina sense contracte, mentre que el 44% ho ha fet amb 
un contracte temporal. És la il·lustració pràctica d’una dada: el 
48,6% d’aquests joves acceptaria qualsevol feina i a qualsevol 
lloc, encara que tingués un salari baix.

Pel que fa a les dones, la situació també és desmoralitzant. 
La major part dels països de la UE redueixen la bretxa sala-
rial entre homes i dones. A l’Estat, segons l’última Enquesta 
Anual d’Estructura Salarial –publicada el juny de 2015 i amb 
dades de 2013–, aquesta es va situar en un 24% pels salaris 
mitjans bruts anuals. És el diferencial més alt dels darrers sis 
anys: les dones haurien de treballar 88 dies més que els homes 
per cobrar el mateix. A més, un de cada quatre nens –més 
de 2.200.000– està en risc de pobresa. I els desnonaments 
van augmentar el 2013 en relació amb el 2012: els sis primers 
mesos de 2013, se’n van produir 19.567.

Els avis són l’última peça de dominó que cauria arran de 
la crisi. Quan aquest matalàs cedeixi, causarà un terratrèmol, 
perquè és l’element que manté l’economia de moltes llars. 
L’ONG Educo assenyala que “vuit de cada deu avis a Espanya 
ajuden econòmicament els seus fils i néts, sis més que el 2010”. 
Gairebé 2,2 milions de persones no van poder comprar men-
jar entre finals de 2012 i principis de 2014. La seva vida no va 
passar pels mercats, sinó pels menjadors socials. Actualment, 
no existeixen xifres oficials de sensellarisme en l’àmbit estatal, 
però, a Barcelona sí: 2.914 persones sense llar, 941 dormint al 
carrer i 1.973 en equipaments municipals o d’altres entitats. En 
aquest context de crisi econòmica capitalista, el nombre de 
suïcidis que els especialistes atribueixen a aquest fenomen ha 
crescut un 20% des de l’inici de la crisi.

El fantasma del feixisme
Travessem un període de transició, però no sabem cap on 
anem. A més de les desigualtats i les retallades, afrontem límits 
en termes de medi ambient i polítiques energètiques... La pro-
mesa de progrés està esgotada o hem d’assumir que l’acumula-
ció de capital en mans privades és el progrés? Si el dinamisme 
del capitalisme comença a tocar sostre, arribem a la crisi del 
sistema. Aleshores, què pot substituir-lo? L’OIT preveu un aug-
ment de la desigualtat a escala mundial en cinc anys i un ascens 
de l’atur de tres milions el 2015 i vuit fins al 2019.

Només una societat narcotitzada que ha perdut el seu 
horitzó i els seus principis admet retallades contra la demo-
cràcia com les que estem patint. Tampoc no es pondera que 
el neoliberalisme és responsable del fet que el fantasma del 
feixisme torni a recórrer Europa. Recordem que la República 
de Weimar va evolucionar deixant pas al nazisme: el 1929, 
la borsa de Nova York va fer crac i les finances mundials van 
saltar pels aires, mentre l’economia domèstica estava a punt 
d’enfonsar-se. Es presentava un moment únic pels arribistes i 
els petits caporals d’ascendència austríaca. Era hora que Hitler 
pugés al poder per mitjà de les urnes. En temps de crisi, s’exa-
cerba l’egoisme: es tracta de salvar-se un mateix, encara que 
d’aquesta manera s’hipotequi el futur.3

/ MANUEL CLAVERO
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24
Membres del grup neonazi Skin 
Retiro van atacar cinc antifeixistes 
bascos a Lisboa

Amb l’acord entre la Unió Europea i Turquia del 20 de 
març passat, la situació de les persones refugiades que 
arriben a Lesbos ha canviat radicalment. L’illa ja no 

és el punt de trànsit des d’on continuen el trajecte cap al con-
tinent, sinó que ha esdevingut un espai de bloqueig i reclusió. 
Fa pocs mesos, les refugiades es registraven i partien en ferri 
cap al continent. Des de la posada en marxa de l’acord, però, 
queden retingudes als anomenats hotspot o centres de registre 
i detenció. En aquests espais, les migrants són identificades, 
registrades i classificades: algunes podran sol·licitar asil i altres 
seran considerades migrants econòmiques sense dret a la pro-
tecció internacional. Hi ha cinc centres d’aquest tipus a Grècia, 
tots ells situats en illes: Lesbos, Gios, Samos, Leros i Cos.

Moria, de camp d’acollida a centre de detenció
A Moria, el hotspot de Lesbos, les migrants han de demanar 
cita per registrar la petició d’asil a Grècia o de recol·locació en 
altres països europeus. El sistema està gestionat pel funciona-
riat del Ministeri de l’Interior grec i poden passar dies o, fins 
i tot, setmanes abans d’accedir a la cita per registrar la sol·li-
citud. El procés és lent i prolonga el temps d’estada al camp. 
Actualment, s’estan gestionant entre 40 i 50 peticions d’asil dià-
ries a Lesbos, on han quedat bloquejades al voltant de 5.000 
persones i on encara arriben migrants cada dia.

En cas de rebre una resposta positiva a la sol·licitud d’asil o 
de recol·locació, les retingudes aconsegueixen un permís d’es-
tada de sis mesos en territori grec. Llavors, poden dirigir-se al 
continent, on van a parar a un dels campaments que hi ha arreu 
del país. Si al cap de tres mesos no han obtingut una resposta 
positiva, la poden recórrer i esperar tres mesos més. En cas que 
la nova resposta sigui negativa, seran considerades migrants 
econòmiques i continuaran a Moria fins que se’ls apliqui l’ordre 
de deportació, com ja ha succeït en diversos casos.

Un noi pakistanès explicava fa pocs dies: “Avui, han donat 
un document d’estada a Grècia a moltes persones sirianes, 
però, als pakistanesos, no ens han donat res. Quan hem pre-
guntat per què no rebíem el document, ens han dit que seríem 
deportats a Turquia”. En aquest clima de saturació burocràtica, 
la majoria de refugiades roman un mínim de sis mesos a Moria, 
a l’inici en règim de tancament. Després de 25 dies, tenen per-
mís per poder sortir del centre, però sense abandonar l’illa, 
que passa a convertir-se en una mena de presó on el control 
policial dels moviments i la repressió són constants. Aquest 

Gemma Parera / Sergi Rugrand
@La_Directa / @sergirugrand
Lesbos

control encara és més intens a les illes amb menys presència de 
periodistes, com Cos o Gios.

Sovint, el desig d’escapar-se i continuar fins al continent 
torna a posar les refugiades a mercè de les màfies i els riscos 
d’un trajecte clandestí. Les persones que es considera que 
es troben en situació de vulnerabilitat –com les dones emba-
rassades, les persones grans o les que tenen una discapacitat 
física o psíquica, entre altres– són enviades al campament de 
Kara Tepe, amb els seus familiars més propers, on segueixen el 
mateix procediment.

Pèssimes condicions de vida
Les condicions inhumanes de Moria. que impliquen dèficits 
importants en l’alimentació, la higiene i l’atenció mèdica, 
generen desgast i estrès. Esclaten els enfrontaments i també 
les protestes i revoltes entre les internes. Per a una persona 
presa a Moria, el dia comença amb una cua per rebre l’esmor-
zar. Sovint, cal llevar-se a les quatre de la matinada per poder 
obtenir una ració que no arriba per a tothom. “Es fan cues molt 
llargues i es generen molts conflictes entre les migrants per por 
que el menjar del dia no arribi per a tothom. A vegades, arriba 
el meu torn i em diuen que el ranxo s’ha acabat, que torni a la 
meva tenda. Sovint, només acabo prenent un te i menjant una 
taronja”, explica el mateix noi pakistanès, que va ser intercep-
tat per un vaixell de la policia grega al mar Egeu entre Turquia i 
Lesbos. El van capturar el 19 de març, juntament amb 30 perso-

Des de l’acord entre la Unió 
Europea i Turquia, l’illa grega ja 
no és un punt de trànsit des d’on 

continuar el trajecte cap al continent, 
sinó un espai de bloqueig i reclusió

Per a una persona presa al centre de 
Moria, el dia comença amb una cua 

per esmorzar. Sovint, cal llevar-se a les 
quatre de la matinada per obtenir un 

menjar que no arriba per a tothom

Lesbos, una 
presó entre mars

Les condicions de vida al centre de detenció de Moria impliquen dèficits 
importants en l’alimentació, la higiene i l’atenció mèdica
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Imatges dels 
espais i de la vida 
de les migrants a 
l’illa de Lesbos 
/ SERGI RUGRAND 
(KRASNYIBCN)

nes més que viatjaven a la mateixa llanxa, però se l’està tractant 
com una persona arribada després del 20 de març. “S’hi està 
molt malament, a Moria: el menjar és dolent i escàs, la majoria 
dels policies no et tracten bé, els voluntaris estan marxant i, 
ara, la situació està sota la responsabilitat de la policia. Quan els 
demanes informació de quan temps durarà la teva estada aquí, 
només et diuen de males maneres que tornis a la teva tenda”, 
explica. També es queixa de les dutxes i els lavabos “sempre 
bruts, sovint embossats” i de les condicions de l’espai: “Quan 
plou, et diuen que cobreixis millor la tenda, però no et donen 
res per cobrir-la i acabes amb tota la roba humida”.

Moltes internes presenten símptomes de desnutrició i deshi-
dratació, a més dels problemes psicològics, que van augmentant. 
Sovint, pateixen episodis de pànic i d’ansietat: hi ha persones a 
les quals se’ls ha arribat a paralitzar el cos o han deixat de men-
jar. Es calcula que prop de 1.500 persones residents al centre 
necessiten atenció mèdica, però només hi ha un metge i una lli-
tera proporcionades pel govern, a més d’una ONG que treballa 
sota molta pressió. Amb recursos escassos, aquesta entitat pro-
porciona medicaments, fa proves mèdiques i les primeres cures.

Revoltes per la dignitat
El centre ha seguit un procés de militarització, l’objectiu del 
qual és deixar la gestió diària de l’estructura en mans de la poli-
cia i l’exèrcit grec i desplaçar les organitzacions socials. Aquesta 
política ha originat protestes de les internes, entre d’altres, el 

motí del 15 de maig passat. Es va anunciar que una de les orga-
nitzacions que distribuïa el menjar seria substituïda per cossos 
policials del govern. Les reclamacions van acabar amb el llança-
ment de gasos lacrimògens sobre les internes, que es van haver 
de tancar a les tendes.

De fet, els darrers mesos, hi hagut moltes revoltes a Moria, 
malgrat l’amenaça que les persones que denunciessin i es rebel-
lessin podrien ser sotmeses a règims més restrictius dins el cen-
tre, en cel·les tancades. El 27 i el 28 d’abril, les protestes van 
ser protagonitzades per les migrants menors d’edat, que van 
obrir un forat a la tanca que les separa de la resta de detingudes 
per exigir la seva llibertat. Amb aquestes lluites, han aconseguit 
algunes millores –ja recollides a la legislació i que no s’estaven 
aplicant– com poder sortir del centre passats 25 dies, rebre 
informació i assistència legal o que les menors siguin trasllada-
des a centres d’acollida.

Les migrants compten amb el suport de col·lectius socials 
que treballen, des de fora del centre, per donar visibilitat a les 
condicions en què viuen, denunciar el tracte de la policia i evi-
tar actes racistes als carrers de Mitilini. Un dels seus objectius 
és contraposar la visió que donen els mitjans de comunicació 
grecs, que –després del motí de les menors d’edat– han publi-
cat afirmacions com: “Els salvatges de Moria van en contra de 
la població local”. Com a missatge contraposat, argumenten: 
“Són menors d’edat, fa dos mesos que estan tancats i l’únic que 
reivindiquen són els seus drets i el que estipula la llei”.3
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tingut lloc diverses revoltes
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Les agressions per motius d’odi contra persones del col·lec-
tiu LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i inter-
sexuals) han augmentat a la ciutat de Madrid des d’ini-

cis d’any. Les dades parlen per si soles: el 2014, el col·lectiu 
Arcópoli –associació de la Comunitat de Madrid que treballa 
per l’equiparació social i legal de persones LGBT– va registrar 
dotze agressions al col·lectiu; el 2015, la xifra va augmentar a 
32. Durant aquest 2016, ja se n’han registrat més de 65.

Si l’augment de les agressions a la capital resulta evident, 
no són tan clares les possibles explicacions al repunt d’aquests 
delictes d’odi. Segons Rubén López, vocal de delictes d’odi 
d’Arcópoli, tot i que existeixen molts factors que dificulten 
un registre exacte: “Fins al 2014, comptabilitzàvem menys de 
cinc agressions. La visibilització de les persones LGBTI és la 
clau de l’assumpte”. López considera que hi ha elements que 

Els atacs a 
la comunitat LGBTI 
repunten a Madrid

El col·lectiu Arcópoli ha registrat més de 65 agressions aquest any. Resulta destacable que els assalts tenen lloc en 
espais molt concorreguts: les persones atacants no perceben la necessitat d’amagar-se

han contribuït a fer més visible el col·lectiu als ulls de la soci-
etat i, per extensió, dels agressors, com l’aprovació de lleis 
favorables, la presència de persones LGBTI a sèries, pel·lícu-
les i mitjans de comunicació i el fet que hi hagi un gruix impor-
tant de persones del col·lectiu de menys de 35 anys. López 
creu que tot això fa que les persones LGTBI “es permetin” ser 
més visibles. A la vegada, considera que cada vegada hi ha més 
persones agredides que senten la necessitat de comunicar les 
agressions patides i contribuir a l’elaboració d’uns registres 
més pròxims a la realitat.

Com succeïa fins fa pocs anys amb els desnonaments, avui 
encara cal lamentar que la majoria d’agressions romanen en la 
intimitat de l’àmbit privat, ja sigui per vergonya o per desconfi-
ança cap a la policia i l’administració pública. En aquest sentit, 
la tasca de les associacions esdevé primordial, ja que treuen el 
conflicte de l’àmbit privat i individual per emmarcar-lo en una 
lògica col·lectiva i de societat i ofereixen suport mutu i solidari-
tat a les persones del col·lectiu.

Els caps de setmana al centre de la ciutat
La feina duta a terme per Arcópoli i els estudis elaborats 
per altres organitzacions com la Federació Estatal de LGTB 
(FELGTB) permeten acotar la localització habitual de les 
agressions i també les característiques més comunes de les 
persones assaltants i les assaltades. Així, segons les dades de 
l’associació, un 93% dels atacs es concentren als districtes del 
centre de la vila de Madrid. Allà, trobem els barris de Mala-
saña i Chueca, històricament coneguts pel desenvolupament 
de xarxes personals i d’oci amb un marcat caràcter i ambient 
LGTBI. Concretament, Cibeles, Sol i la Gran Via madrilenya 
són alguns dels llocs més habituals.

Resulta destacable que les agressions tinguin lloc en 
espais molt concorreguts. Això suggeriria, a parer de les 
associacions, que les persones atacants no perceben la 
necessitat d’amagar-se a l’hora d’intimidar, insultar o agredir 
físicament les persones del col·lectiu LGTBI. Segons relata el 
mateix López, les agressions també es comencen a registrar 
fora de Chueca, ja que cada vegada hi ha més persones que 
abans només freqüentaven aquell barri per raons de segu-
retat i que, ara, han decidit mostrar la mateixa actitud en 
altres zones. Segons López, les agressions a parelles homo-
sexuals es concentren durent els caps de setmana: “Quan 
anem a comprar el pa, no visibilitzem tant la nostra orien-
tació sexual o identitat de gènere, mentre que, els caps de 
setmana, en ambients festius, sí que ho fem”. Els atacs a la 
gent del col·lectiu transsexual, el grup més vulnerable, es 
produeixen indistintament, cada dia.

A l’hora de determinar el perfil dels agressors, d’acord 
amb les experiències recollides per Arcópoli, el més habitual 
és que siguin homes aparentment heterosexuals. Sempre en 

Sergi Frau Alís
@sfraualis
Madrid
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grup, ataquen tant persones transsexuals com parelles d’ho-
mes. Es tractaria d’una actitud que pot buscar reafirmar la 
masculinitat davant el grup i que mostra que, al masclisme, li 
dol l’homosexualitat dels homes. Paral·lelament, se sexualitza 
les dones homosexuals, que tampoc no s’escapen de l’assetja-
ment quan van en parella.

Mobilitzacions al carrer i a les institucions
Davant d’aquesta situació, la comunitat LGBTI ha demostrat 
una bona capacitat de convocatòria. La darrera mobilització 
va tenir lloc el 30 d’abril passat, quan, fruit de les múltiples 
agressions denunciades els dies anteriors, Arcópoli i l’Obser-
vatori madrileny contra la LGBTfòbia van convocar una con-
centració a la Puerta del Sol per mostrar el rebuig de la ciuta-
dania madrilenya a les agressions per motius d’odi cap a les 
persones d’aquests col·lectius.

La concentració va reunir prop de 400 persones, molts 
mitjans de comunicació i cares conegudes de la política insti-
tucional de Podemos, el PSOE i Ciutadans. Es va iniciar amb 
la lectura de diversos manifestos contra les agressions i, des-
prés, es va comptar en veu alta fins a 62 per homenatjar les 
víctimes de les agressions que s’havien produït a Madrid fins 
llavors. Les convocants van instar les institucions, els partits 
i la policia a prendre mesures davant l’auge d’aquesta violèn-

cia i van denunciar que no se sentien segures als carrers de 
la capital espanyola.

El govern municipal d’Ahora Madrid i el grup municipal del 
PSOE coincideixen en la necessitat d’adoptar mesures políti-
ques. Tant és així que, el 27 d’abril passat, els dos grups muni-
cipals van presentar una proposició en què es reconeixia la 
inseguretat que experimenten les persones LGBTI als carrers 
de la ciutat. Aquesta proposició va ser acceptada amb els vots 
favorables d’Ahora Madrid, el PSOE i Ciutadans i amb l’absten-
ció del PP. Inclou la voluntat del consistori d’impulsar i enfortir 
les associacions de col·lectius LGTBI –“protagonistes clau en 
aquesta lluita”, segons el mateix text– o l’execució de campa-
nyes informatives i preventives.

Segurament, el punt més destacat d’aquesta proposició és 
que es formarà el personal del consistori, sobretot els mem-
bres de la unitat contra els delictes d’odi de la policia municipal 
madrilenya, per promoure el coneixement i el rebuig a la fòbia 
cap al col·lectiu LGTBI. Es posa èmfasi en el fet que els efectius 
policials animin les víctimes a denunciar les agressions patides: 
segons les dades de la FELGTB, prop d’un 70% de les agressions 
no són denunciades, bé per por de les possibles represàlies dels 
agressors, bé per desconfiança cap a les institucions i la policia. 
En aquest context, la vila de Madrid comença a preparar-se per 
acollir la celebració de l’Orgull Mundial LGTBI el proper 2017.3

Davant d’aquesta situació, la 
comunitat LGBTI ha demostrat una 
bona capacitat de convocatòria. La 
darrera mobilització va tenir lloc el 
dia 30 d’abril
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es reconeix la inseguretat que 
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als carrers de la ciutat
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Poc s’esperaven, els cinc joves bascos estudiants a Lisboa, 
que serien atacats per un grup de neonazis madrilenys a 
la capital portuguesa. Els fets van tenir lloc quan els joves 

sortien de la tradicional manifestació de commemoració de la 
Revolució dels Clavells de 1974, que se celebra cada 25 d’abril a 
la capital lusitana. Telmo Ostolaza, un dels agredits, relata que 
van agafar “la ikurriña amb el símbol antifeixista” i van anar a la 
manifestació “a donar suport” aprofitant que estaven a Lisboa.

Els joves bascos s’havien afegit al bloc de les Joventuts de 
Partit Comunista. En acabar la manifestació, els cinc van deci-
dir anar a prendre alguna cosa. Eren quarts de set de la tarda 
quan, mentre caminaven pel festiu Barrio Alto lisboeta, van ser 
atacats. “Uns cinc o sis homes ens van colpejar per darrere a mi 
i a un company i, aprofitant la nostra confusió, ens van prendre 
la bandera i van sortir corrents”, recorda Ostolaza. Aquest jove, 
militant de l’organització estudiantil de l’esquerra abertzale 
Ikasle Abertzaleak, explica que es van sorprendre perquè por-
taven la insígnia plegada i guardada des de feia estona.

Després dels fets, Ostolaza va fer unes piulades a Twitter per 
denunciar l’atac: “Avui després de la manifestació del 25 d’abril a 
Lisboa uns 5-6 feixistes ens han atacat als voltants de Barrio Alto” i 
“a mi m’han donat un cop de puny a la galta i m’han robat la ikur-
riña d’@Antifaxismoa i al meu company li han deixat l’ull morat”.

Aquests missatges van rebre resposta al cap d’uns dies per 
part d’un usuari de Twitter, @NoConforme88, que reivindicava 
l’atac. La seva piulada anava acompanyada d’una imatge amb 
un grup d’onze persones fent la salutació feixista. Les cares de 
totes elles estaven tapades per calaveres Totenkopf –un dels 
símbols d’un cos de combat nazi, les Wafen SS– i la ikurriña 
antifeixista robada als joves bascos amb la frase: “Jajajajajaja 
gracias por el trofeo payasos”.

La DIRECTA ha parlat amb un integrant del moviment antifei-
xista madrileny, que ha identificat el compte de Twitter que es 

reivindica com a suposat responsable de l’acció amb el d’un 
membre d’un grup neonazi madrileny. L’autor de la piulada 
seria conegut amb el sobrenom d’Intolerante i formaria part 
del grup Skin Retiro. El perfil @NoConforme88 mostra activitat 
a l’entorn de l’ultradretà Hogar Social de Madrid.

Qui són Skin Retiro?
Skin Retiro està integrat per prop de vint individus que acostu-
men a trobar-se a l’antiga Florida Park –una sala de festes cre-
ada el 1814 per Ferran VII i que, durant la transició espanyola, va 
tenir molt de renom– i són actius al parc del Retiro, on es troben 
i, a voltes, passegen gossos. El grup és proper a Ultras Sur –la 
banda de hooligans ultradretans del Reial Madrid– i al col·lectiu 
neofeixista i okupa Hogar Social Ramiro Ledesma, anomenat 
així en tribut al fundador de les Juntes de Ofensiva Nacional 
Sindicalista ( JONS).

Una de les principals activitats de Skin Retiro és l’agitació 
al carrer, no solament pintant grafits feixistes o enganxant 
adhesius ultres: “Acostumen a sortir a fer una agressió cada cap 
de setmana o gairebé. Els agrada molt posar-se fins a les celles 
de cocaïna o speed. Vesteixen de forma casual, però sempre 
amb algun símbol feixista a la vista”, comenta a la DIRECTA un 
membre d’un col·lectiu antifeixista madrileny. El grup va gua-
nyar rellevància arran de la Fira del Llibre de Madrid celebrada 
el maig de 2015 al parc del Retiro. Durant els actes de la trobada, 
cinc membres de Skin Retiro van agredir un col·laborador de la 
llibreria llibertària La Malatesta.

El març d’enguany, van ser el focus d’una actuació poli-
cial que va acabar amb setze integrants del grupuscle neo-
nazi detinguts. Les acusacions incloïen una quarantena de 
fets delictius, com ara amenaces, lesions, baralles tumul-
tuàries, robatoris i delictes d’odi. Entre el material requi-
sat, hi havia armes blanques, esprais de defensa, pistoles 
elèctriques, porres extensibles i una àmplia gamma de sim-
bologia nazi. Dos dels detinguts estaven implicats en les 
agressions amb arma blanca succeïdes el primer cap de set-
mana de març, que van acabar amb dos joves antifeixistes 
d’Alcobendas ferits.3

L’ultradreta madrilenya 
també ataca a Lisboa
Joves presumptament vinculats a un grup neonazi assalten cinc antifeixistes bascos 
després d’una manifestació commemorativa de la Revolució dels Clavells

Sara Carvalho
@La_Directa
Lisboa
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28-29
El film ‘Gaur Irekiko ditu ateak’ 
recorda el diari basc ‘Egunkaria’, 
clausurat pel govern espanyol

30
Un documental dimensiona la figura 
de Jaume Arnella, un músic clau en la 
cultura popular dels Països Catalans

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) acull, 
fins al 25 de setembre, la mostra Punk. Els seus rastres en 
l'art contemporani. Barcelona s'ha omplert de banderoles 

que anuncien aquesta exposició i fa la sensació que, un cop 
més, el sistema torna a esprémer el punk. Per aquest motiu, pot 
sorgir la pregunta de si un moviment com aquest hauria d'haver 
arribat als museus de manera institucionalitzada. I ens podem 
plantejar què suposa que un moviment anti, que posa en dubte 
totes i cadascuna de les estructures del sistema, pugui arribar a 
aparèixer dins un espai d'exposició completament normalitzat 
i institucionalitzat. Totes aquestes observacions s'han de tenir 
ben presents abans d'endinsar-nos en la mostra.

Poques referències al punk més visceral
A Punk. Els seus rastres en l'art contemporani, hi podem trobar 
diverses referències a bandes com Throbling Gristle, l'artista de 
performances i instal·lacions Marcel·lí Antúnez i altres artistes 
com Jordi Valls o Lluís Miracle. Tant les creadores com les obres 
ens acosten més a la part experimental del postpunk, cada cop 
més allunyat dels orígens, que al moviment matriu o la seva 
escena més visceral. Després d'una primera visió, sembla que 
l'exposició no s'apropa a les peces primerenques, potser més 
vinculades a les entranyes del moviment: grosso modo, pot 
semblar que aquesta exposició l'ha feta algú que es va apropar 
al punk i, després, se'n va allunyar voluntàriament.

Per altra banda, la visitant no acaba de trobar una estructura 
clara a la mostra i li manca una guia de visita pràctica, ja que 
la que està penjada al web del museu té prop de 400 pàgines. 
Quan s'arriba a la planta del MACBA on hi ha l'exposició, les 
visitants poden anar en tres direccions, sense que es comuniqui 
on comença el recorregut. Es podria pensar que, com que és 
una mostra punk, aquest desordre té un cert sentit i, fins i tot, 
podria ser una peça més per entendre el moviment. Però, la 
manca de recorregut esdevé un handicap per poder entrar a la 
mostra i entendre-la.

La provocació inofensiva
A la que sembla ser la primera sala, trobem un dels audiovisuals 
més vinculats al punk, The eternal frame. Realitzat per T. R. 
Uthco i Ant Farm el 1975, tracta de la reconstrucció de l'assas-
sinat de J. F. Kennedy i la seva posterior resurrecció als mitjans 

Joni D. / Anna Pujol
@La_Directa / @putxiputxis

de comunicació. El film es mescla amb el que avui dia coneixem 
com a making of i amb imatges de l'estrena de la mateixa pel·lí-
cula. S'hi barregen els homes amb aspecte benestant que estan 
indignats davant el sacrilegi, les dones que ploren en reviure el 
magnicidi i els joves creadors del projecte gaudint, irònicament 
i sarcàsticament, de la seva actitud políticament incorrecta i de 
la ràbia i la tristor del seu públic. D'aquesta manera, destruei-
xen l'heroi de la pàtria un cop mort. Com van dir The Stran-
glers, la mítica banda de punk rock britànica formada el 1974, 
precursora d'aquest moviment més per les actituds que per la 
música: "No more heroes" (No més herois).

Al llarg del recorregut, el que es troba més a faltar és preci-
sament això: dirigir la provocació i la ràbia. El primer objectiu 
individual i col·lectiu del punk va ser fer front a la hipocresia 
del sistema democràtic i capitalista. I totes les eines estilístiques 
abordades a l'exposició perden el component punk si esdeve-
nen actituds únicament estètiques o reproduccions de situaci-
ons passades, com quadres de natura morta. Una reproducció 
de l'habitació d'hotel on van estar segrestats els atletes d'Israel 
pels membres del grup Setembre Negre durant les Olimpíades 
de Munic de 1972 seria punk?

La segona sala, que pretén situar el moviment en el seu 
context temporal i apropar-nos a la seva història, sembla força 
tergiversadora. L'espectadora que vulgui conèixer més sobre 
el concepte i el moviment pot trobar un primer text sobre Sex 
Pistols, The Clash i Damned, les tres bandes més importants 
del primer punk anglès. També sembla coherent que el següent 
text presenti els New York Dolls, Ramones i Richard Hell, tres 
grups americans molt importants en el desenvolupament del 
punk arreu del planeta. El problema és que hi ha un tercer apar-
tat que ens acosta a Dead Kennedys, Black Flag i Bad Brains: es 
reconeix la importància artística de les propostes musicals de 
la segona generació de l'estil als Estats Units, però, en canvi, 
s'evita parlar del que va passar al Regne Unit després de 1976. 
No reconèixer l'aportació artística al punk que van fer els mem-
bres de Crass és un buit força important. Perquè, en termes 
artístics, si s'entén l'art com a concepte purament estètic, Crass 
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Rastres del punk amb  
poques empremtes 

del moviment
L’exposició ‘Punk. Els seus rastres en l’art contemporani’ arriba a Barcelona 

per mostrar la cara més amable d’aquest corrent

Juan Perez Agirre-
goikoa. “El diseño 
es el mal de este 

mundo”
Un moviment ‘anti’, que posa en 

dubte totes i cadascuna de les 
estructures del sistema, apareix dins 

un espai d’exposició completament 
normalitzat i institucionalitzat

Totes les eines estilístiques 
abordades a la mostra perden el 

component punk si esdevenen 
actituds únicament estètiques o 

reproduccions de situacions passades

Punk. Els seus rastres 
en l’art contemporani
MACBA
Plaça dels Àngels, 1. Barcelona
Fins al 25 de setembre
http://macba.es/ca/expo-punk
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ha estat un dels grups que ha aportat més des del moviment, 
tant en l'àmbit musical com en l'estètic o l'audiovisual.

Una estètica punk molt allunyada de la seva ànima
Posteriorment, trobem les referències històriques al punk de 
l'Estat espanyol: Kaka de Luxe, el rock radical basc i, en el con-
text català, Els Masturbadors Mongòlics, La Banda Trapera del 
Río i Desechables. S'hi poden trobar mancances, ja que uns 
quants anys abans de la creació dels Desechables, a Barcelona, 
hi va haver un grup molt més punk i amb una aportació artística 
molt més alta: Último Resorte. Però també podem pensar que 
diu molt d'Último Resorte i Crass el fet que quedin fora d'una 
exposició institucionalitzada, com si no els haguessin pogut 
convertir en peces de museu. Deu ser per alguna raó...

En conjunt, hi ha parts de la mostra que no estan del tot ben 
fonamentades, com parlar del passat de la sala berlinesa SO36 
sense ser conscient, –o evitant explicar-ho voluntàriament– 
que continua existint i s'hi continuen fent concerts de punk. 
El cas és que trobem unes quantes obres del primer propietari 
d'aquest local, tot i que no necessàriament s'adscriuen al punk, 
per molt que el creador fos l'amo de SO36. Succeeix el mateix 
amb la presència excessiva de Raymond Pettibon, autor de les 
portades dels discos de la banda Black Flag. Sigui com sigui, 
es fa difícil avaluar la influència que ha tingut l'estètica punk, 
que no és el mateix que el sentiment i l'ànima punks. Potser en 
aquesta exposició es pot veure clarament fins on arriba l'ànima 
i la visceralitat i on ha arribat l'estètica, actualment del tot supe-
ditada al sistema.

El punk de base té poc pes a l'exposició. Sí que cal remarcar 
un parell de fotografies –Action Pants, Genital Panic, de Valie 
Export, i I have got it all, de Tracey Emin– que són provocació 
en estat pur i ben dirigida. Curiosament, la foto de Valie Export, 
com l'audiovisual The eternal frame, data d'uns anys abans de 
l'esclat del punk. També té interès un film de Tony Cokes, Black 
celebration, sobre les revoltes racials dels anys seixanta als 
Estats Units. Si aquesta peça encaixa en el concepte punk i té el 
seu espai als museus, llavors, s'apropen discursos més similars 

en el temps. I d'altra banda, si el líder de The Clash, Joe Strum-
mer, va ser capaç de posar-se una samarreta amb l'anagrama de 
les Brigades Roges i de la RAF, en comptes d'exposar una repro-
ducció d'aquesta samarreta, els rastres del punk es podrien tro-
bar en accions molt més provocatives que, per espai i temps, 
resten fora dels museus. De fet, la paradoxa final és que tot el 
que ara es pot exposar als espais institucionalitzats va ser creat 
per anar-hi en contra. Per tant, la provocació, per sort, sempre 
és incòmoda i, a certs llocs, només hi pot aparèixer quan ja és 
inofensiva o no marca el present.3

“I’ve got it all”, de 
Tracey Emin

L’artista Eulàlia Grau 
va fer ‘collages’ pel 
fanzín anarquista 
‘Black Flag’

“Para decir algo la 
primera premisa es 

tener algo que decir”, 
resa una obra d’Anto-

nio Ortega

‘Action Pants. Genital 
panic’, una fotografia 

de Valie Export
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Memòria 
viva d’una 

història trista
Fa tretze anys que el govern espanyol va clausurar ‘Egunkaria’. 
El film ‘Gaur Irekiko ditu ateak’ (Avui obrirà les portes) tracta 

sobre aquell projecte, marcat per l’arrest, les tortures i la 
posterior absolució dels seus responsables

El tancament d’un diari no és cap novetat a l’Estat espa-
nyol. D’acord amb el principi diabòlic que tot gravita sota 
les ordres d’ETA, l'any 1998, l’Audiència Nacional espa-

nyola va clausurar el diari Egin i la seva emissora, Egin Irratia, 
a qui acusava d’estar supeditades a les directrius de l’organitza-
ció armada basca. Aplicant el mateix patró, el 2003, va decretar 
el tancament d’Egunkaria esgrimint que col·laborava amb ETA 
i fixava els seus objectius militars.

La clausura d’Egunkaria i les tortures infligides als respon-
sables del mitjà van commoure la societat basca. Aquest fet 
va eclipsar irremeiablement l’extraordinària aportació que 
suposava el diari en el terreny lingüístic i comunicatiu basc. 
El documental Gaur Irekiko ditu ateak (Avui obrirà les portes) 
se centra en aquest darrer aspecte, poc explicat en l’àmbit 
periodístic. Si bé el treball dedica el primer minut i mig a l’im-
pacte que va provocar la clausura del diari, “ràpidament ens 
remunta al moment en què es va gestar el projecte”, explica 
Eriz Zapirain, el seu realitzador.

La cinta ens situa a finals de 1989, quan 70 personalitats 
de la cultura i la llengua basques van apostar per treure un 
diari escrit íntegrament en èuscar. A contracorrent de l’opi-
nió que sostenia que estava condemnat al fracàs, el grup 
impulsor va llançar la campanya Egunkaria Sortzen (Creant 
el Periòdic), convençut que l’esforç valia la pena. “Hi havia 
literatura i algunes revistes en èuscar, però, des de la Guerra 
Civil, no existia cap publicació diària en aquesta llengua”, 
comenta Zapirain. En poques setmanes, es van mobilitzar 
3.000 voluntàries i es van vendre participacions a 30 euros. 
Gràcies al suport de 90.000 persones, es van recaptar els 

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

300.000 euros necessaris per fundar Egunkaria SA, la socie-
tat mercantil responsable del futur periòdic.

Periodisme amb denominació d’origen
Al llarg de 88 minuts, el documental reviu la intrahistòria d’un 
diari que va sortir al carrer el 6 de novembre de 1990, coinci-
dint amb la famosa Fira del Llibre i el Disc de Durango. Tenia 
44 pàgines, se’n van repartir 15.000 exemplars i, malgrat les 
penúries financeres, va començar a estabilitzar una comunitat 
lectora de 45.000 persones.

Aquests van ser els inicis d’Egunkaria, condicionats pel 
rebuig del govern del PNB, que aleshores “volia impulsar un 
altre diari perquè sabia que no podria controlar-nos”, explicava 
l’any 2010 Martxelo Otamendi, exdirector i fundador del rota-
tiu. “L’oposició del PNB va ser tan gran que, quan es va adonar 
que el diari es posaria en marxa, va decidir boicotejar-lo amb 
el propòsit que cap entitat financera donés suport al projecte”.

Malgrat l’amenaça de la dreta i el seu intent de presen-
tar Egunkaria com una iniciativa de l’esquerra abertzale, la 
publicació va exhibir una gran pluralitat de veus. Segons Ota-
mendi, en aquell moment, “no hi havia cap altre diari amb un 
estol d’opinadors tan divers; hi opinava gent de tots els partits 
abertzales, però també del PP, d’UPN, del PSE, del Partit Soci-
alista Francès o del centrisme bascofrancès de la UDF”. Grà-
cies a l’amplitud de mires i el seu ofici professional, el mitjà 
es va assentar en el mercat editorial: va ampliar el nombre de 
pàgines fins a 70 i va incrementar el seu equip de reporteres i 
col·laboradores arreu del món.

Una porta oberta a la normalització
De tarannà progressista, Egunkaria va conservar una estreta 
relació amb els moviments socials i altermundistes, alhora que 
difonia les propostes vinculades a la cultura popular. Es com-

Un documental se centra en 
l’extraordinària aportació que 

suposava ‘Egunkaria’ en el terreny 
lingüístic i comunicatiu, poc 

explicada en l’àmbit periodístic

En poques setmanes, es van 
mobilitzar 3.000 voluntàries i es 

van vendre participacions: es van 
recaptar els 300.000 euros necessaris 

per fundar Egunkaria SA
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patibilitzava la proximitat amb les lluites i la seva polivalència 
temàtica: “Parlàvem tant de les riuades com de l’esfondrament 
econòmic, la lliga de futbol, l’NBA o el Tour de França. Era un 
diari absolutament normal”, diu Otamendi.

Això va permetre que Egunkaria satisfés una població neces-
sitada de mitjans en èuscar. “És el primer diari que visualitza 
les set províncies on es parla èuscar i porta la llengua a la quo-
tidianitat de l'imaginari col·lectiu”, assenyala Zapirain. Aquesta 
labor normalitzadora va ser valorada pel Kontseilua, el consell 
d’organismes socials de l’èuscar, i la coordinadora d’alfabetitza-
ció de persones adultes AEK, que van lloar la seva contribució 
a la propagació de la llengua basca en ambients on, fins alesho-
res, tenia dificultats per obrir-se camí.

El seu portal també va esdevenir una icona per l’excel·lent 
equilibri entre la narrativa i la presentació gràfica dels contin-
guts i la innovació en el tractament de la nomenclatura inter-
nacional, que donava valor als pobles. “Va ser una avantguarda 
en tots els sentits”, assenyala el documentalista. A parer seu, 

Egunkaria va forjar un estil genuí d’interpretar la realitat i les 
condicions perquè apareguessin altres altaveus en èuscar. Com 
es recorda al film, després de la clausura del mitjà, la majoria 
de la plantilla va transitar cap a Egunero fins a integrar-se a 
Berria. Aprofitant les virtuts dels seus predecessors, aquesta 
última capçalera s’ha consolidat com un mitjà de referència als 
quioscos del País Basc.

“Avui, ningú no es qüestiona que existeixin un diari i una 
televisió en èuscar”, conclou Zapirain. Aquest va ser el gran 
mèrit d’Egunkaria, un periòdic modern i al servei del poble 
basc que l’Estat va dinamitar sense adonar-se que la seva llavor 
ja estava sembrada.3

El diari compatibilitzava la 
proximitat i la polivalència temàtica: 
“Parlàvem tant de les riuades com de 
l’esfondrament econòmic o la lliga de 
futbol”, explica el seu exdirector

Era el gèlid 20 de febrer de 2003. Cen-
tenars de guàrdies civils van irrompre al 
Parc Cultural Martín Ugalde, situat al po-
lígon industrial d’Andoain (Guipúscoa), 
per clausurar les instal·lacions d’Egunka-
ria i intervenir els seus béns. L’operació, 
ordenada pel jutge de l’Audiència Nacio-
nal espanyola Juan del Olmo, es produïa 
en un context de clara ofensiva contra 
la identitat basca. Així ho analitzava Mar-
txelo Otamendi l’any 2010 quan evocava 
els anys en què Egunkaria agafava mus-
culatura a partir d’una línia plural i ober-
ta a les diverses sensibilitats polítiques: 
“Hi escrivia des d’Herri Batasuna fins al 
partit de Jacques Chirac”. No obstant 
això, l’Estat va aprofitar les entrevistes a 
portaveus d’ETA del diari per posar-lo al 
punt de mira.

Tot i que el jutge Baltasar Garzón va 
considerar que es limitaven a un simple 
exercici de la professió, les entrevistes 
a ETA van servir al govern de José Ma-
ría Aznar per  criminalitzar el mitjà. So-
bretot d’ençà que, arran de la segona 
entrevista, un escamot de l’organització 
va assassinar el regidor de la Unió del 
Poble Navarrès (UPN) a Leitza, José Ja-
vier Mújica. Després d’aquella mort, 
ocorreguda el 14 de juliol de 2001, el 
dirigent d’UPN Jaime Ignacio del Burgo 
va acusar Otamendi de marcar els ob-
jectius d’ETA. El fiscal Eduardo Fungairi-
ño, pròxim als sectors més reaccionaris 
de l’Estat, va instar els tribunals a actuar 

contra el diari. Per Otamendi, “enmig 
d’aquell magma polític, algú del govern 
espanyol va decidir que calia donar un 
ensurt als bascos”. I l’ensurt va ser la 
clausura d’Egunkaria.

Arran de l’operació dictada pel jutge 
Del Olmo, vuit directius i responsables 
editorials del diari van ser arrestats; la 
majoria d’ells van relatar haver sofert 
tortures durant els dies en què van ro-
mandre incomunicats. Entre ells, hi ha-
via Otamendi i la resta de caps visibles 
de l’empresa, com Iñaki Uría, Xabier 
Oleaga, Txema Auzmendi, Xabier Ale-
gria o el membre de la Reial Acadèmia 
de la Llengua Basca, Juan María To-
rrealdai. L’any 2004, Juan del Olmo va 
enviar-los tots a la presó: l’acusació era 
que obeïen ETA i finançaven la seva ac-
tivitat amb les vendes de la publicació. 
El testimoni de Torrealdai quedarà en 
la memòria col·lectiva: el tràngol sofert 
en mans de la Guàrdia Civil li va servir 
per “perdre la innocència” sobre la su-
posada democràcia que es viu a l’Estat 
espanyol.

El 12 d’abril de 2010, set anys després 
que la clausura del diari motivés una 
gran indignació al País Basc i també als 
Països Catalans, l’Audiència Nacional 
espanyola va absoldre els encausats. 
El Tribunal d’Estrasburg va condem-
nar l’Estat espanyol per aquell “procés 
dubtós” ordit des de la Moncloa. El mal, 
però, ja estava fet.

Quan la llibertat va 
perdre la innocència

Manifestació de 
suport al diari basc 
clausurat, celebrada 
el desembre de 2009 
/ UKBERRI.NET
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És 20 de juliol de 2015 i fa prop d’un mes que no plou, però 
aquesta tarda, just a les sis, a l’hora que ens han convocat a 
la placeta Tarafa de Granollers, davant d’un antic hospital 

dominicà del segle XIV, comencen a caure unes gotes grosses i len-
tes que es converteixen en un bon xàfec. Els qui esperàvem ens 
refugiem en portals mentre mirem com recullen la mínima ins-
tal·lació que ens convidava a escoltar el concert de Jaume Arnella.

Finalment, la pluja amaina i comença el concert en petit 
comitè. Arnella, que es presenta com l’últim romancer dels Paï-
sos Catalans, apareix amb una maleta de cartró grossa. N’extreu 
retalls de diaris, pòsters, quadres... i el guitarró! No es tracta d’un 
concert qualsevol. També serà l’acte d’obertura d’un documental 
dedicat a resseguir la seva trajectòria, dirigit per Agustí Coromines 
amb el suport de l’Associació Cultural de Granollers.

El músic vesteix la vetllada amb totes les històries que ha con-
vertit en romanços. I és que “els romanços no són més que histò-
ries cantades”, ens diu. Són històries de la gent del carrer, a vega-
des no massa còmodes. Retrats de moments que marquen una 
època o relats de vides i projectes. “De romanços, n’he escrit més 
de 350”, explica, i cada un li ha costat prop de 40 hores de feina. 
Al concert, invoca l’últim viatge de Quico Sabater, el darrer maqui. 
Ens fa riure i també ens posa la pell de gallina a tots. Quan canta la 
vida i mort de Vinaixa, dibuixant que visqué i morí a Granollers, 
entre el públic es palpa l’emoció d’un final trist. És el sol qui ofe-
reix algun raig i dóna per finalitzat el concert.

La (segona) estrena del documental
No ha passat ni un any des d’aquell concert i els responsables del 
documental ens conviden a una projecció –atenció!– un dia plujós 
d’abril. De mica en mica, els paraigües es pleguen i les conver-
ses s’obren al vestíbul del Centre Cultural de Granollers. Amics, 
coneguts i mecenes del projecte es disposen a celebrar l’estrena 
ultralocal de la pel·lícula Jaume Arnella: el joglar.

Abans de començar la projecció, una parella de ballarins i 
un acordionista ens regalen un “Ball d’homenatge” en directe. 
Coromines agraeix els diversos suports rebuts i dóna una clau 
per interpretar el documental: es tracta de resseguir el camí 
vital, musical i geogràfic d’un Arnella que sempre ha sabut trobar 
companyes de viatge.

Si bé allò que el fa part de la nostra memòria col·lectiva és el 
romanço, el film serveix per il·lustrar l’ampli ventall d’aportaci-
ons d’Arnella a la cultura popular del país. Amb una trajectòria 
pleníssima i diversa, començà el camí cantant amb el Grup de 

El camí de 
l’últim romancer

El documental ‘Jaume Arnella: el joglar’ repassa la història d’un 
músic clau en la cultura popular dels Països Catalans

Folk, format, entre d’altres, per Oriol Tramvia, Xesco Boix i Fals-
terbo Marí. Aquell projecte va ser una petita revolta cultural per 
obrir fronteres mentals i corporals i va ser part de l’alliberació 
que reclamava un jovent nascut enmig de la dictadura franquista.

Poc després, Arnella, juntament amb el músic Rafel Sala i 
l’escriptor i pedagog Joan Solé i Amigó, va iniciar un treball de 
camp i de recerca dels orígens de la nostra tradició. Els tres, 
entre altres, van anar de poble en poble per conèixer les can-
çons que cantava la gent gran i fer-ne partitures perquè fossin 
difoses. El documental testimonia com un seguit de persones va 
començar a amplificar el treball d’Arnella i, seguint les consignes 
del treball col·lectiu i pel bé comú, va engegar diverses iniciatives 
que vindicaven el caràcter festiu d’una tradició popular i pròpia. 
Entre el públic assistent a la projecció del documental, més d’un 
es reconeixia a les fotografies. La gent més jove se sorprenia en 
saber que algunes manifestacions que li semblen de tota la vida 
van ser recuperades no fa gaire més de 30 anys.

Arrel d’allò popular
Des de llavors i fins ara, Arnella sempre ha buscat places i taver-
nes, espais nous que trenquessin amb els grans recintes i l’am-
plificació tecnològica excessiva de la música. Tal com es va veure 

en un llarg, emotiu i sorollós aplaudiment al final de la projec-
ció d’estrena, Arnella és algú que ha construït comunitat, que 
ha pogut transformar la societat basculant entre la tradició i la 
modernitat, entre la denúncia i el gaudi.

El film és, en definitiva, un homenatge sincer, necessari i que 
arriba a temps. Un reconeixement i un bon document per aque-
lles generacions que toquen la gralla, que fan castells i dansen, que 
s’inventen corrandes i canten cançons que Arnella i molta altra 
gent van recuperar ara fa un temps. Però també és una potencial 
descoberta per a tota aquella gent que creu i conrea la cultura de 
base, popular, i que viu als marges de l’oficialitat instituïda.3

Irene Alerm
@irenealerm

Juntament amb el músic Rafel Sala i el 
pedagog i escriptor Joan Solé i Amigó, 
Arnella va iniciar un treball de 
camp per conèixer i difondre les 
cançons que cantava la gent gran

El cantant i folklorista 
ha escrit més de 350 
romanços
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Un nen beduí, Theeb, i el seu germà viuen una quotidia-
nitat de ramaderia i nomadisme. Dos visitants, un d’ells 
britànic, arriben al seu campament en plena nit. Entre 

l’atracció i el recel, els dos nois acompanyaran els convidats en 
un viatge arriscat. Perquè Lobo no és un drama costumista, sinó 
una proposta transgenèrica, de ritme tranquil però imparable. Tot 
i que l’acció violenta no és l’ingredient principal de la barreja, la 
pel·lícula acaba remetent al western: lladres de muntures, fonts 
d’aigua cobejades i tirotejos entre les roques de zones muntanyo-
ses. L’acció se situa en el territori de l’actual Jordània durant la 
I Guerra Mundial, quan els grups revolucionaris àrabs lluitaven 
contra l’ocupant otomà amb el suport (interessat) de les potències 
europees. Bellament fotografi ada i nascuda d’un respecte gairebé 
antropològic a la tradició beduïna, Lobo pot servir de contrapunt 
als relats colonials de la història de l’Orient Mitjà.

Al fi lm, s’assumeix el punt de vista d’un personatge juvenil: 
els diàlegs adults són murmuris llunyans i no hi ha espai per a 

Ignasi Franch
@ignasifranch

Iniciació a l’enfrontament amb l’enemic

Les prestatgeries del país ofereixen nombrosos assajos 
sobre les claus que han permès que una majoria de cata-
lans i catalanes adoptin la independència com a mitjà per 

conquerir una República lliure i justa. Però aquesta narrativa 
no seria possible sense l’aportació de persones que, en ple 
franquisme, van posar per escrit aquest objectiu polític. Quan 
l’independentisme sobrevivia en la més absoluta marginalitat 
–explica Ferran Dalmau, autor de Lletra per a la batalla–, diver-
ses pensadores i militants d’esquerres van començar a traçar el 
relat sobre el qual avui es planteja l’emancipació social i nacio-
nal dels Països Catalans.

Dalmau ens retrotreu als anys 60. En aquell període, a l’es-
calf dels moviments anticolonialistes, les germanes Eva i Blanca 
Serra i Manuel Viusà –exmembre de l’Exèrcit Popular Català– 
elaboraven el pensament que, a hores d’ara, guia els col·lec-
tius partidaris d’assolir un Estat català sobre bases radicalment 

Viatge literari per 
l’esquerra independentista
Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

RESSENYES

grans refi naments discursius. Tampoc es vol retratar els perso-
natges des d’un maniqueisme massa evident. Però el projecte 
té quelcom de propaganda nacionalista amb rerefons bèl·lic: la 
població autòctona està formada per persones hospitalàries i 
nobles, envoltades d’enemics als quals cal combatre a contra-
cor. Els dos germans protagonistes citen repetidament un lema 
del pare absent: els forts es mengen els dèbils. La de Theeb és 
una història d’iniciació a la vida adulta i, sobretot, a la mort 
i a una violència que dubta d’exercir. Potser pel treball previ 
d’humanització de fi gures negatives, el desenllaç resulta encara 
més contundent. Els autors semblen afi rmar que, en un context 
d’ocupació imperial, tot individu té la responsabilitat de fer ús 
de la força. L’escenifi quen sense èpica ni joia, amb l’amargor 
pròpia del fi nal de la innocència... i amb un bri d’heroisme que 
resulta pertorbador.

CINEMA

Lobo
Director: Naji Abu Nowar
Guionistes: Naji Abu Nowar, Bassel Ghandour
Durada: 100 minuts

democràtiques. A col·lació d’aquests autors, apareixien els seus 
coetanis Fèlix Cucurull, Josep Guia, Jordi Moners, Isabel-Clara 
Simó, Xavier Romeu, Josep Ferrer, Àlvar Valls, Manuel de 
Pedrolo, Lluís Maria Xirinacs o Maria-Mercè Marçal. Poetes i 
assagistes que, “a contrapèl d’uns anys de renúncies i silencis”, 
han proporcionat a les noves generacions la gènesi i els fona-
ments d’aquesta aposta col·lectiva del poble català.

Des del rigor i la sensibilitat marxista, tots ells han deixat 
un patrimoni de capçalera que Lletra per a la batalla recull al 
temps que s’acosta a les editorials i les iniciatives on reposen 
aquestes obres. En aquest sentit, el llibre de Dalmau vol ser un 
homenatge a la producció literària que, a través de gèneres, 
formats i temàtiques diverses, dóna coherència i consistència a 
l’independentisme popular del segle XXI.
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Quan t’impliques en el moviment panafricanista?
Vaig començar a participar-hi el 1999, quan tenia divuit 
anys. Vivia en un municipi dels afores de París i vaig 

patir el racisme de part dels veïns durant la meva adolescència. 
Però, en lloc de denunciar-ho o tancar-me a casa, vaig optar per 
estudiar la història africana i l’origen d’aquesta discriminació. 
D’alguna manera, el racisme m’ha servit per conèixer-me i ori-
entar la meva lluita.

Vas fundar Tribu Ka, una organització formada exclu-
sivament per gent negra. Volies diferenciar-la d’al-
tres col·lectius?
M’adono que molts negres s’integren a entitats més convencio-
nals perquè els blancs els acceptin. SOS Racisme n’és un exem-
ple. En canvi, jo entenc que, primer, l’africà ha de recuperar la 
seva dignitat per ser respectat.

Fa la sensació que la gent negra viu amb normalitat a 
l’Estat francès, ja que ocupa espais de responsabilitat en 
molts àmbits. No creus que el racisme obeeix, sobretot, 
a una qüestió de classe?
El racisme té el seu origen en la supremacia que han imposat 
els blancs occidentals arreu del món, que s’expressa en l’escla-
visme dels africans o en les formes de pensar capitalistes que 
l’Amèrica del Nord ha traslladat a l’Índia, l’Amèrica Llatina i 
altres indrets. El món s’ha construït d’acord amb aquest etno-
centrisme blanc. A Europa, el patim amb la marginació social 
arran del color de la pell; i a l’Àfrica, a través de dictadors que 
oprimeixen el nostre poble. 

La intervenció d’Occident a l’Àfrica s’ha fet per mitjà 
d’aquesta lògica capitalista?
S’ha vist amb el paper de Nicolas Sarkozy a Líbia, que ha quedat 
desballestada, o la política dels Estats Units, que ha convertit 
Barack Obama en el titella dels interessos colonials que provo-
quen tanta destrucció. Les ONG que hi operen també perjudi-
quen la nostra lluita perquè perpetuen la dependència. George 
Soros, el magnat multimilionari, en subvenciona algunes per-
què això es mantingui. De la mateixa manera, amb el paterna-

lisme i la tendència de dir al negre el que ha de fer, l’esquerra 
sovint és més racista que la dreta. 

Així doncs, l’esquerra ha de repensar la seva manera 
d’encarar el fenomen?
L’important és establir aliances amb tothom qui combat el capita-
lisme, ja siguin els grups anticapitalistes europeus o els de la resis-
tència àrab que, com Hezbol·là, s’oposen a l’imperialisme. La unitat 
és bàsica perquè, quan critiques el sistema, aquest utilitza tots els 
mitjans possibles per demonitzar-te. A mi, m’han qualifi cat d’anti-
semita per haver participat a la Nació de l’Islam o per denunciar els 
interessos capitalistes que s’amaguen darrere el sionisme francès, a 
través del qual Sarkozy fi nança les polítiques colonials.

Aquestes polítiques han debilitat la societat africana?
El capitalisme separa les persones en funció de la seva riquesa. I 
aquest fet, que a Europa provoca el dúmping social i que la immigra-
ció sigui explotada en benefi ci de les grans empreses, genera molts 
confl ictes a l’Àfrica. Avui, les nostres metròpolis estan a mercè de 
l’individualisme i la cultura del lucre, mentre que, segons la tradició 
africana, la dignitat de les persones passa per davant de qualsevol 
dominació. Una prova d’això és el fet que, a moltes poblacions petites 
i mitjanes, es conviu amb harmonia. Ningú no mira per sobre l’espat-
lla de l’altre, sinó que tots som germans i donem valor a la comunitat.

Quina és la solució?
La solució passa perquè l’Àfrica recuperi la seva sobirania i els seus 
principis tradicionals. I això no signifi ca perseguir l’estima dels 
altres, sinó el respecte. Fixem-nos que, abans, ningú no volia els 
xinesos, però ara són potents i ningú no els menysprea. Doncs, el 
mateix: quan el poble africà sigui fort, el racisme minvarà. 

Pot haver-hi una ‘primavera africana’ que canvii les tornes?
Els canvis vindran a través de la democràcia directa i l’empenta de 
la societat civil, que pot ajudar l’Àfrica a defensar la seva llibertat. No 
oblidem que el futur de qualsevol negre d’arreu del món depèn de la 
seva situació. Per tant, si realment volem donar-nos les mans, primer 
hem saber-nos aixecar. Només així, autosufi cients i en peu d’igualtat, 
caminarem plegats. En aquest planeta, tots ens necessitem.

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“Quan el poble africà sigui 
fort, el racisme minvarà”

/ ÀLEX ROMAGUERA

inDirecta

Kemi Seba
Líder panafricanista

Fa cinc anys que Kemi Seba 
va abandonar França per 
instal·lar-se al Senegal. Allà, 
va fundar Afro-Insolent, una 
radiotelevisió que s’ha popu-
laritzat arreu del continent. 
Malgrat els entrebancs i el 
recel dels governants, a qui 
acusa de sotmetre’s als de-
signis d’Occident, aquest 
activista de 35 anys propaga 
els valors del panafricanisme 
inspirats en Thomas Sanka-
ra, revolucionari comunista, 
i Patrice Lumumba, líder del 
moviment anticolonialista de 
la República Democràtica del 
Congo. “El debat democrà-
tic comença a ser possible 
entre la població”, explica. 
Exdirigent de Tribu Ka, una 
organització que el govern de 
Nicolás Sarkozy va prohibir 
adduint que era extremista i 
antisemita, Seba representa 
la veu de la gent que aposta 
perquè la població africana 
torni a l’Àfrica per recons-
truir-la: “Molts no hi tornaran, 
però poden solidaritzar-se 
amb el treball que s’hi fa pel 
bé comú de tota la comunitat 
negra”. Segons ell, cada vega-
da hi ha més joves conscients 
que l’Àfrica ha de recuperar la 
sobirania i reprendre els prin-
cipis comunitaris que emanen 
de la seva tradició per assolir 
un futur més pròsper.
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